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Nov˘ model Brna je k vidûní v Urban centru
Od úter˘ 17. dubna je v Urban centru na Staré radnici vystaven nov˘ model centra mûsta. Je souãástí v˘stavy Brno a archeologie, která seznamuje s v˘sledky v˘zkumÛ provádûn˘ch pﬁi rekonstrukcích nûkter˘ch brnûnsk˘ch ulic a námûstí. Maketa o rozmûrech 2 x 1,5 metru zobrazuje v mûﬁítku
1:1000 historick˘ stﬁed Brna a nabízí náv‰tûvníkÛm neobvyklé pohledy na mûsto. Jednotlivé objekty
jsou vymûnitelné, coÏ umoÏÀuje doplÀovat model o nové stavby, které mohou v pﬁí‰tích letech v
centru Brna vyrÛst. Nov˘ model zÛstane trval˘m exponátem v‰ech dal‰ích v˘stav v Urban centru.
Urban centrum Brno najdete v prostorách Staré radnice na Meãové 5. Otevﬁeno je od úter˘ do
pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu v ãase 10–16 hod. Informace je moÏné získat na tel. ãísle 542
210 297, prostﬁednictvím e-mailu urbancentrum@br no.cz nebo na webov˘ch stránkách
www.urbancentrum.brno.cz.
FOTO AM

Dobr˘ jarní den, váÏení spoluobãané!
Nevím jak Vám, ale mnû ãas doslova protéká
mezi prsty. A je tady zase jaro – i kdyÏ letos
trochu posunuté, ale je zde. ZeleÀ okolo nás
pﬁekryje ﬁadu nedostatkÛ, ale ty zÛstávají.
Mám na mysli to, co nás trápí poﬁád – ãistota, poﬁádek. Doma jsme provedli jarní úklid,
venku nûkde zÛstávají stopy zimy i nadále.
Dostáváme ﬁadu upozornûní na nepoﬁádek v ulicích, na námûstích, na veﬁejn˘ch
prostranstvích. Ale co je platné, Ïe firmy uklízí pravidelnû, kdyÏ bezprostﬁednû po nich se
opût objevují nedopalky cigaret, papíry, plastové láhve, a v‰echno, co lidé odhazují. A to
nemluvím o dlaÏbû, do níÏ jsou za‰lapány
Ïv˘kaãky, o rozlit˘ch olejích apod. Nepoﬁádek
se neudûlal sám – udûlali ho lidé, moÏná i ti,
kteﬁí na nûj poukazují. A tak jak v‰ichni
dûláme nepoﬁádek, tak bychom se mûli v‰ichni zajímat o dodrÏování poﬁádku. Nejvíc mi
vadí, kdyÏ vidím, jak se chovají dûti a mládeÏ – tam bychom mûli obrátit pozornost
a mûli bychom je nauãit, co je potﬁebné.
A kdyÏ se nám to povede, budeme mít krásné
a ãisté mûsto.
Pﬁeji nám v‰em, aÈ jsme trpûliví, aÈ vnímáme krásu na‰eho mûsta, aÈ jsme na nû hrdí –
a pak se nám podaﬁí v‰echno.
Hezké jarní dny!
Va‰e Dagmar Hrubá
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V Brně se ve dnech 24.–26. května 2007
uskuteční Setkání středoevropských prezidentů
My‰lenka na vznik neinstitucionalizovaného
fóra hlav státÛ stﬁedoevropského regionu se
zrodila v záﬁí 1993 na hudebních slavnostech
v rakouském Salzburgu, kam na pozvání
rakouského prezidenta Klestila pﬁijely tehdej‰í
hlavy âR, Maìarska a Nûmecka.
O rok pozdûji, v dubnu 1994, se na pozvání
prezidenta Václava Havla v Litomy‰li setkali
prezidenti jiÏ sedmi zemí (navíc Slovenska,
Polska a Slovinska), aby v pﬁátelské a neformální atmosféﬁe diskutovali o obecn˘ch politick˘ch a filosofick˘ch otázkách, stejnû jako
o aktuálních politick˘ch a ekonomick˘ch problémech regionu i Evropy. Od té doby se pro

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
I PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed upozorÀuje, Ïe ve dnech 24.–26. kvûtna 2007 bude
z dÛvodu konání summitu prezidentÛ
omezeno parkování v ulicích Ra‰ínova,
Bûhounská, Jakubské nám., Moravské
nám. („U Tomá‰ka“), Jakubská a Veselá.
Zásobování ve v˘‰e uveden˘ch ulicích
a na námûstí Svobody bude v tomto termínu moÏné pouze do 9.00 hod. Pozdûj‰í
prÛjezd automobilÛ nebude umoÏnûn!

název tohoto fóra nûkdy pouÏívalo termínu
„litomy‰lsk˘ kruh“. Od samého poãátku bylo
prezidenty-zakladateli zdÛrazÀováno, Ïe
nechtûjí mít Ïádn˘ spolek, nehodlají pﬁijímat
iniciativy nebo podepisovat státnické dokumenty a Ïe od tûchto schÛzek nelze oãekávat
pﬁevratná rozhodnutí a hmatatelné v˘sledky.
Zrodila se tradice rozhovorÛ sousedÛ mezi
sebou.
Postupnû byli ke schÛzkám pﬁiz˘váni dal‰í
prezidenti (úãast hlavy státu není zástupná), aÏ
vykrystalizovalo souãasné sloÏení úãastníkÛ
z osmnácti evropsk˘ch státÛ: Albánie,
Bulharska, Bosny a Hercegoviny, âR,
Chorvatska, Itálie, Maìarska, Makedonie,
Moldavska, Nûmecka, Polska, Rakouska,
Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, âerné
Hory a Ukrajiny. Pro jejich kaÏdoroãní schÛzky
se nadále pouÏívá termínu „Setkání stﬁedoevropsk˘ch prezidentÛ“. Diskutovaná témata
navrhuje prezident-hostitel. Úãastníci mohou
poÏádat o pﬁípadné doplnûní agendy.
Cílem a smyslem pravideln˘ch setkání je vzájemné porozumûní a v˘mûna my‰lenek a názorÛ. Pro zemû stojící zatím mimo euroatlantické
struktury je signálem, Ïe se na nû nezapomíná
a Ïe je jim nasloucháno.
(Citováno z oficiálních www stránek akce
www.czech-summit.cz. Titulek redakce.)

Jedna z nejvût‰ích staveb na území mûstské
ãásti Brno-stﬁed se pﬁipravuje v prostoru
mezi ulicemi Veveﬁí – Pekárenská –
Kounicova.
Více na stranû 5

Mgr. BoÏena Matou‰ková, uãitelka Základní
‰koly na Úvoze, pﬁevzala ocenûní za dlouholetou tvÛrãí pedagogickou ãinnost.
Více na stranû 7

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
14. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, konané ve stﬁedu 28. 2. 2007 od 14.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)

17. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, konané ve stﬁedu 10. 4. 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)
vzala na vûdomí Protokol o fyzické kontrole
naplnûní podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
na v˘stavbu DPS Hybe‰ova ul. Fyzická kontrola probûhla bez pﬁipomínek.
(Usnesení 114.03) RMâ BS projednala pﬁedloÏen˘
Protokol o fyzické kontrole naplnûní podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na v˘stavbu DPS Hybe‰ova ul. a
povûﬁila
starostu pana Mgr. Michala Bortela podpisem Protokolu o fyzické
kontrole.
RMâ BS sv˘m usnesením ã. 113.35. ze dne 7. 2. 2007 mimo jiné
uloÏila tajemníkovi provûﬁit cenu nájemného za zahrádky a znovu
pﬁedloÏit do RMâ BS.
Návrh cen v zahrádkáﬁské kolonii (správcem OS) 5 Kã/m2/rok a zahrádky za svûﬁen˘mi bytov˘mi domy (správcem BT) 5 Kã/m2/rok.
RMâ BS jmenovala ãleny ‰kolsk˘ch rad pﬁi základních ‰kolách
zﬁizovan˘ch Statutárním mûstem Brnem, mûstskou ãástí Brno-stﬁed.
Usnesení ã. 114.16.
RMâ BS projednala stíÏnosti zastupitelÛ: p. Bartíka, pí ·idlové,
MUDr. Jelínkové, ing. Stehlíkové, MUDr. Weinbergera, Mgr.
Flamikové, pí Haasové, RNDr. Gaillyové, p. Pazdery a usnesením
114.22. ukládá tajemníkovi naplnit § 82 písm. c), zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích, a 114.23. ukládá vedení radnice pﬁedloÏit návrh odpovûdí do pﬁí‰tí RMâ BS.
RMâ BS pﬁijala rezignaci ãlenky Zastupitelstva Mâ BS pí Heleny
Blehárové a osvûdãila pí Vûru Zabloudilovou za ãlenku
Zastupitelstva Mâ BS. Usnesení ã. 114.25.

RMâ BS schválila závûreãn˘ úãet za rok 2006 a doporuãila zastupitelstvu Mâ BS schválit závûreãn˘ úãet podle zákona ã. 250/2000
Sb. Usnesení 117.05.
RMâ BS schválila v˘sledky hospodaﬁení ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení
za rok 2006 – pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁizovan˘ch Statutárním
mûstem Brnem Mâ BS. Usnesení 117.11.
RMâ BS souhlasila se zámûrem zmûny územního plánu mûsta
Brna – Koli‰tû, Vlhká a uloÏila ing. arch. Menclovi pﬁedloÏit zámûr
projednání v Zastupitelstvu mûstské ãásti Brno-stﬁed. Usnesení
117.19.
RMâ BS pﬁijala rezignaci p. BartÛ‰ka, zastupitele Mâ BS, a osvûdãila za nového ãlena Zastupitelstva Mâ BS p. Haladu. Usnesení
117.26.
18. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, konané ve stﬁedu 18. 4. 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)
RMâ BS schválila zpÛsob zadávacího ﬁízení a uzavﬁení mandátní
smlouvy na akci „Rekonstrukce Z· a M· Brno, Kotláﬁská 4, a M·
Brno, Nádvorní 3.“ Usnesení 118.03 a 118.04.
RMâ BS projednala „Návrh zmûny zadání Územního plánu
mûsta Brna – varianta bez R 43“, nesouhlasila se zmûnou ÚPmB
bez R 43 a uloÏila ing. arch. Menclovi pﬁedloÏit k projednání v ZMâ
BS. Usnesení 115.05.
RMâ BS souhlasila se zastavením jak˘chkoliv dal‰ích prací na projektové dokumentaci „Hromadné garáÏe na ul. Údolní, Brno- Kraví
hora po ukonãení fáze A1 a uloÏila tajemníkovu ÚMâ BS JUDr.
Novotnému zabezpeãit organizaãnû technické náleÏitosti ve smyslu
uzavﬁené smlouvy. Usnesení 118.06.

15. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, konané ve stﬁedu 14. 3. 2007 od 14.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)

4. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 18. 4. 2007 od 14.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)

RMâ BS souhlasila se znûním licenãní smlouvy o veﬁejném provozování hudebních dûl s Ochrann˘m svazem autorsk˘m a ukládá
starostovi Mgr. Michalu Bortelovi a statutární zástupkyni starosty
MUDr. Dagmar Hrubé podepsat licenãní smlouvu. Usnesení 115.41.
RMâ BS schválila pﬁevod práva (obecnû) nájmu celého pronajatého pÛdního prostoru bez jak˘chkoliv dispoziãních zmûn nájemcem
vybraného zájemce o pÛdní vestavbu v daném domû, splÀujícího
obecné podmínky Ïadatele o pÛdní vestavbu aÏ po nabytí právní
moci pﬁíslu‰ného stavebního povolení. Usnesení 115.47.
RMâ BS schválila rekonstrukci ul. Ra‰ínova podle návrhu BKOM.
Usnesení 115.59.

Paní Vûra Zabloudilová a pan Pavel Halada sloÏili na zasedání
ZMâ BS slib pﬁed zastupitelstvem pronesením slova „slibuji“ a podpisem „potvrdili“ jeho sloÏení. Starosta Mgr. Michal Bortel pﬁedal
obûma nov˘m ãlenÛm ZMâ BS prÛkaz ãlena ZMâ BS.
Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-stﬁed (dále ZMâ BS) souhlasilo bez v˘hrad se závûreãn˘m úãtem za rok 2006 (komentáﬁ
a pﬁílohy ã. 1–10) podle zákona ã. 250/2000 Sb. Usnesení ã.
304.02.
ZMâ BS reagovalo na Ïádost o stanovisko ke zmûnû ÚPmB v lokalitû Koli‰tû, Vlhká. Hlasováním ZMâ BS navrÏenou zmûnu neodsouhlasilo a uloÏilo odboru v˘stavby a územního rozvoje zaslat Ïadateli
v˘pis usnesení ZMâ BS. Usnesení 304.04.
ZMâ BS projednalo návrh zmûny zadání ÚPmB – varianta bez
R43.Hlasováním návrh nepro‰el. Zastupitelstvo konstatuje, Ïe ÚPmB
musí zajistit podmínky pro ekonomick˘, sociální a kulturní rozvoj
mûsta a dostateãnou úroveÀ dopravní dostupnosti a vnitﬁní mobility.
Varianta bez R 43 tyto podmínky nesplÀuje. UloÏilo ing. arch.
Menclovi zaslat Ïadateli usnesení ZMâ BS. Usnesení ã. 304.07.
ZMâ BS se zab˘valo na návrh z pléna podporou zachování Úrazové nemocnice Brno ve stávajícím rozsahu a prostorách. Hlasovalo
o návrhu: 21 pro, 0 proti a 16 zastupitelÛ se zdrÏelo. Tím návrh
nepro‰el a dále se o situaci s Úrazovou nemocnicí nejednalo.
Usnesení 304.16.
ZMâ BS jednalo o dÛvodové zprávû ve vûci smlouvy o nájmu
nemovitostí s Wilson Properity, s. r. o., která je investorem v˘stavby
polyfunkãního domu na ulici Lerchovû v Masarykovû ãtvrti.
Hlasovalo o návrhu podání Ïaloby na neplatnost smlouvy o nájmu,
uzavﬁené 30. 8. 2006 mezi Statutárním mûstem Brnem – mûstskou
ãástí Brno-stﬁed a firmou Wilson Properity, s. r. o., z titulÛ uveden˘ch
v dÛvodové zprávû. Hlasováním návrh nepro‰el. Usnesení 304.17.

16. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, konané ve stﬁedu 28. 3. 2007 od 14.00 hod. v zasedací místnosti rady
(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)
RMâ BS souhlasila s finalizací stávajícího pﬁístupového systému
kryté haly Kraví hora osazením elektronick˘ch ‰atníkov˘ch zámkÛ
s celkovou cenou 541 550 Kã bez DPH a povûﬁila starostu Mâ BS
Mgr. Bortela a zástupce starosty MUDr. Hrubou v souladu s organizaãním ﬁádem podepsat smlouvu o dílo. Usnesení 116.18.
RMâ BS schválila odpovûì na podnût Mgr. Flamikové ve vûci
pozemkÛ b˘valého vojenského areálu na ul. Lerchova a uloÏila
tajemníkovi odeslat odpovûì. Usnesení 116.35.
RMâ BS odvolala ing. BartÛ‰ka z komise mládeÏe, kultury a sportu,
z komise dislokaãní Helenu Blehárovou, z komise pro oblast sociální
a jmenovala do komise dislokaãní PhDr. Pazdírka, do komise mládeÏe, kultury a sportu pí Hálovou a do komise pro oblast sociální pí
Zabloudilovou. Usnesení 116.39.
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Na výměnu „řidičáků“ je možné objednat se elektronicky

Evidence jízdních kol

V zájmu zvy‰ování úrovnû sluÏeb, poskytovan˘ch obãanÛm, pﬁichází Odbor
dopravnûsprávních ãinností Magistrátu mûsta Brna s nabídkou elektronického objednávání úkonÛ v registru ﬁidiãÛ, a to prostﬁednictvím webov˘ch stránek www.brno.cz.
PonûvadÏ s tímto zpÛsobem komunikace s rámci dopravnûsprávních
agend nejsou prakticky v celé âeské republice Ïádné zku‰enosti, zaãíná se
s objednáváním pomûrnû jednoduchého úkonu, kter˘ se v‰ak v leto‰ním
roce t˘ká desetitisícÛ spoluobãanÛ – ﬁidiãÛ na‰eho mûsta, totiÏ v˘mûnou
jejich ﬁidiãského prÛkazu tûm, kter˘m byl vydán do 31. 12. 1993 – tito
si musí tuto svoji povinnost splnit do 31. 12. 2007.
Úﬁední hodiny pro veﬁejnost:
pondûlí, stﬁeda: 8–17 hod.
úter˘, pátek: 8–12 hod.
Systém Vám umoÏní vybrat si a tedy objednat se na urãit˘ den a hodinu.

Evidence jízdních kol a registr odcizen˘ch kol je bezplatná a dobrovolná
sluÏba obãanÛm.
Cílem této evidence je
– pﬁispût k ochranû majetku obãanÛ
– sníÏit poãet krádeÏí jízdních kol
– zefektivnûní pátrání po odcizen˘ch a ztracen˘ch jízdních kolech
– zaji‰tûná nebo nalezená jízdní kola vrátit pÛvodním majitelÛm
Jak pﬁihlásit kolo k registraci do evidence?
– zkontrolujte technick˘ stav svého jízdního kola
– dostavte se i s jízdním kolem na nûkterou z níÏe uveden˘ch sluÏeben
Mûstské policie Brno k registraci
– podmínkou registrace kola je prokázání totoÏnosti
– v pﬁípadû, Ïe v˘robce neoznaãil jízdní kolo v˘robním ãíslem, bude
kolo oznaãeno vyraÏením evidenãního ãísla
– na místû následnû obdrÏíte „Evidenãní prÛkaz“ jízdního kola a dále
– samolepku „Kolo je v evidenci Mûstské policie Brno“
– „Evidenãní prÛkaz“ si uschováte v místû bydli‰tû
– údaje budou neprodlenû pﬁedány do centrální poãítaãové evidence
V pﬁípadû krádeÏe jízdního kola
– vezmete „Evidenãní prÛkaz“ jízdního kola s potﬁebn˘mi údaji
– na nejbliÏ‰ím oddûlení Policie âeské republiky nahlásíte krádeÏ jízdního kola
– na sluÏebnu Mûstské policie Brno osobnû nebo telefonicky nahlásíte
potﬁebné údaje o odcizeném jízdním kole
V pﬁípadû prodeje nebo zmûny majitele jízdního kola nahlásíte na sluÏebnu Mûstské policie Brno potﬁebné údaje a v „Evidenãním prÛkazu“
bude proveden záznam o zmûnû majitele. V pﬁípadû zru‰ení jízdního
kola nebo jeho dal‰í nepouÏitelnosti prosím tuto skuteãnost pﬁíslu‰né
sluÏebnû mûstské policie ohlaste, aby mohlo b˘t jízdní kolo z evidence
vyﬁazeno.
Seznam sluÏeben MP, kde je moÏné si kolo zaevidovat kaÏdou
stﬁedu v dobû od 9.00 do 17.00 hod.
Evidenãní místo
telefon
Evidenãní místo
telefon
541 212 706
Kﬁenová 4
543 566 215 Horova 28
547 223 343
Nováãkova 16
545 241 904 U hﬁi‰tû 2
547 250 660
Dornych 114
545 214 176 Libu‰ina tﬁ. 19a
546 214 444
Velkopavlovická 25
544 233 504 Nám. 28. dubna 61
Medlánecká 29
541 226 719

DÛleÏité informace:
Objednání je moÏné na 3 t˘dny dopﬁedu. V kalendáﬁi pﬁi v˘bûru data
zelená políãka znamenají volno k v˘bûru, ãervená políãka – tento termín je
jiÏ obsazen, ‰edá políãka – tento den se neobsluhuje (sobota, nedûle, neúﬁední den), a Ïlutá políãka – jedná se o více neÏ 3 t˘dny dopﬁedu. Zmûna
data pro objednávání je kaÏd˘ den bûhem nûkolika minut po pÛlnoci.
Pokud víte pﬁedem, Ïe se Vám nepodaﬁí v objednan˘ termín dostavit
a chcete svoji náv‰tûvu zru‰it, je moÏné tuto skuteãnost oznámit na adresu:
storno-rp@brno.cz . Tato adresa je dennû kontrolována a uvolnûné termíny
budou ihned znovu nabízeny k vyuÏití.
Ve Vámi vybran˘ termín se dostavíte bez dal‰ího k pﬁepáÏce ã. 29 v hale
ﬁidiãsk˘ch prÛkazÛ na na‰em pracovi‰ti na ul. Kounicova ã. 67 v Brnû, pﬁedloÏíte platn˘ obãansk˘ prÛkaz, stávající ﬁidiãsk˘ prÛkaz a 1 svoji prÛkazovou
fotografii rozmûru 3,5 x 4,5, cm a budete ihned obslouÏeni.
Tato v˘mûna ﬁidiãského prÛkazu je zdarma, tedy neplatí se za ni Ïádn˘
správní poplatek.
Ti, kteﬁí potﬁebují vydat nov˘ ﬁidiãsk˘ prÛkaz z dÛvodu:
• zmûny údajÛ v nûm uveden˘ch ( pﬁíjmení, bydli‰tû, podoba, titul, doplnûní br˘lí nebo ãoãek)
• jeho ztráty, odcizení, po‰kození nebo zniãení
• Ïádosti o udûlení ﬁidiãského oprávnûní (po A·)
• Ïádosti o roz‰íﬁení ﬁidiãského oprávnûní (po A·)
• v˘mûny ﬁidiãského prÛkazu vydaného státy EU nebo cizím státem
• vrácení ﬁidiãského oprávnûní po zákazu ãinnosti spoãívají v zákazu ﬁízení motorov˘ch vozidel
• cesty do zahraniãí a poÏadují mezinárodní ﬁidiãsk˘ prÛkaz
• nebo poÏadují provedení jiného úkonu v registru ﬁidiãÛ
• nemohou tuto moÏnost prozatím vyuÏít a musí postupovat jako dosud.
Informace poskytl: Magistrát mûsta Brna

Chcete o projektu vûdût víc? Na va‰e dotazy a pﬁipomínky rádi odpovíme. Kontaktovat nás mÛÏete na adrese:
Preventivnû informaãní místnost MP Brno
Zeln˘ trh 13, 602 00 Brno, tel.: 544 252 617
Po–Pá: 7.30–15.00 hod.

Probíhá hlasování veřejnosti pro Brněnský strom roku 2007
Leto‰ní roãník soutûÏe Brnûnsk˘ strom roku jiÏ
zná své finalisty. Veﬁejnost, ale také nûkteré
instituce, do soutûÏe pﬁihlásily celkem 20 stromÛ. Nejvíce byl zastoupen dub a také platan.
Mezi pﬁevahou listnat˘ch stromÛ se objevily
i tﬁi jehliãnany.
Den po uzávûrce nominací zhodnotila navrÏené stromy porota sloÏená ze znalcÛ stromÛ,
jak z pﬁírodovûdné stránky, tak z estetické.
Vybráno bylo nakonec 11 finalistÛ, z nichÏ 3
stromy pro speciální kategorii – stromy ve vnitrobloku. Od 17. dubna do 22. kvûtna bude
o vítûzi hlavní kategorie, tedy mezi osmi finalisty, rozhodovat veﬁejnost. MoÏností jak hlasovat
je nûkolik – pomocí SMS zpráv z mobilních
telefonÛ, prostﬁednictví internetu na stránkách
www.veronica.cz nebo anketními lístky, které
jsou spolu s fotografiemi stromÛ umístûny na
nûkolika místech v Brnû. Mezi tﬁemi finalisty
speciální kategorie – stromy rostoucích ve vnitroblocích bude rozhodovat opût porota.
K tûmto stromÛm mají pﬁístup pouze lidé, kteﬁí
bydlí v domech tohoto bloku ãi nav‰tûvují pﬁíslu‰nou instituci, coÏ je dÛvod, proã o vítûzi
speciální kategorie nebude rozhodovat veﬁejnost.
U vítûzného stromu, kter˘ bude znám krátce
po uzávûrce hlasování, tedy po 22. kvûtnu, probûhne na Mezinárodní den Ïivotního prostﬁedí

oslava s doprovodn˘m programem. Program
nabídne aktivity pro ‰koly i pro jednotlivé dûti,
ale také pro dospûlé, zahraje muzika a budou
zveﬁejnûny celkové v˘sledky ankety.
Neváhejte tedy a hlasujte také ... máte
nûkolik moÏností – hlasovat pﬁes internet na
www.veronica.cz – doporuãujeme ale, nejprve si k stromÛm zajít a podívat se na jejich
„krásu“ ve skuteãnosti, do konce hlasování
(22. kvûtna) budou mít uÏ i zelené lístky
a nabudou tak na parádû, a stejnû tak prostﬁedí, ve kterém rostou, jim dodává jin˘
ráz – dále mÛÏete hlasovat zasláním
textové zprávy z mobilního telefonu - pi‰te
na ãíslo 900 7703 zprávu ve tvaru HLA(mezera)STROM(mezera)pﬁíslu‰né âÍSLO STROMU
(napﬁ. HLA STROM 15), cena SMS zprávy je
3 Kã, vãetnû DPH, z kaÏdého ãísla lze hlasovat pouze jednou – nebo mÛÏete hlasovat
prostﬁednictvím anketních lístkÛ, které jsou
umístûny spolu s fotografiemi stromÛ na plakátû na nûkolika místech v Brnû –
v Knihovnû Jiﬁího Mahena, KobliÏná 4, a na
nûkter˘ch poboãkách knihovny, v Literární
kavárnû knihkupectví Academia, nám.
Svobody 13, ve vstupní hale Velkého ·palíãku na ul. Meãová, v kavárnû Na pÛl cesty –
Slévárna VaÀkovka, v Ekologické poradnû
Veronica na Panské 9 a moÏná i jinde.
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Zde jsou stromy, které vybrala porota do
finále:
1. BUK LESNÍ v zámecké zahradû
Medlánky
2. DUB LETNÍ pﬁed kostelem na ul. âernovická
3. DUB LETNÍ u hﬁi‰tû mezi ul. Modﬁická
a Jezerní
4. DUB ZIMNÍ na Mendlovû nám., parãík
k ul. V˘stavní
5. LÍSKA TURECKÁ v parku na Obilním
trhu
6. METASEKVOJ âÍNSKÁ v areálu OU
a Praktické ‰koly Lomená 44
7. PLATAN JAVOROLIST¯ v areálu Ústavu
sociální péãe Kociánka
8. SEKVOJOVEC OBROVSK¯ v arboretu
Mendlovy zemûdûlské a lesnické univerzity
Anketa je souãástí projektu Jak se do kraje
volá, tak se z kraje oz˘vá, komplexnû zamûﬁeného na ochranu Ïivotního prostﬁedí v Brnû
i celém Jihomoravském kraji. Projekt byl podpoﬁen fondy Evropské unie a navazuje na
úspû‰n˘ projekt z pﬁedchozího roku – Jak se
do Brna volá, tak se z Brna oz˘vá.
Kontakt:
Lucie Nováková
telefon: 542 422 757, mobil: 774 216 934
e-mail: lucie.novakova@veronica.cz

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Akce pro veřejnost připravené
ve spolupráci s městem Brnem

Oznámení sociálního odboru ÚMâ Brno-stﬁed
Odbor sociální a zdravotní ÚMâ Brno-stﬁed upozorÀuje, Ïe podle
§ 34 odst. 1 zákona ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, se
ãástka za odvoz tuhého komunálního odpadu zapoãítává do odÛvodnûn˘ch nákladÛ na bydlení a je zohledÀována v celkovém
v˘poãtu dávky u obãanÛ v hmotné nouzi. Nejedná se tedy o speciální sociální dávku, jak mohlo b˘t mylnû vyloÏeno na základû
ãlánku v minulém ãísle Zpravodaje Mâ Brno-stﬁed.

Mateﬁské centrum Kuﬁátka zve na 2 akce, které poﬁádá ve spolupráci se
Statutárním mûstem Brnem. 13. 5. 2007: Barevnûj‰í svût – 7. roãník oslav
Dne matek malováním na chodníku a soutûÏemi pro dûti 1–12 let
v parku na Moravském námûstí od 13.00 do 16.00, pro v‰echny malíﬁe
a maminky jsou pﬁipraveny dáreãky, 30 nejlep‰ích ocení porota diplomy
a cenami. Pro maminky je pﬁipravena kosmetická poradna. 27. 5. 2007:
Hledání pokladu pirátÛ – v rámci Dne Zemû, stezka s úkoly zamûﬁen˘mi
na poznávání a ochranu Ïivotního prostﬁedí pro dûti 1–12 let v parku
Koli‰tû 2, pod Janáãkov˘m divadlem. Na konci stezky ãekají truhlice
s pokladem pro v‰echny malé námoﬁníky.

Náměstí Svobody: Pozor děti!
Brnûnské námûstí Svobody bude v sobotu 19. kvûtna od 10 hodin patﬁit
dûtem. Vedle morového sloupu vyroste stanové mûsteãko a nûkolik teepee. Neznamená to ov‰em, Ïe toto území pﬁebírají indiáni. Dûtská sdruÏení pﬁichystala akci Pozor dûti! v rámci festivalu Brno, mûsto uprostﬁed
Evropy. Na dûti i rodiãe ãeká hra po Brnûnsk˘ch povûstech, v˘stava z
historie brnûnského dûtského hnutí, prezentace dûtsk˘ch sdruÏení, pódiová vystoupení a pﬁekvapení na závûr.
„Chceme ukázat, Ïe jsme tady, Ïe máme co nabídnout. Jsme pﬁipraveni va‰im dûtem pomoct zabít nudu, nûco je nauãit a smysluplnû vyuÏít
jejich voln˘ ãas, a to po cel˘ rok,“ ﬁekl pﬁedseda poﬁádající Jihomoravské
rady dûtí a mládeÏe ing. Martin KﬁíÏ. „Na závûr se sejdeme pﬁed pódiem,
v‰ichni dostanou pí‰Èalky a doufám, Ïe budeme opravdu sly‰et,“ zdÛraznil KﬁíÏ.

Upozornění na uzávěry v centru
Dne 5. 5. 2007 budou v dÛsledku konání Brnûnsk˘ch bûhÛ OHL ÎS
2007 uzavﬁeny pro prÛjezd vozidel a tramvají od 11.00 hod. do 16.00
hod. tyto ulice: Ra‰ínova, Jo‰tova, Husova, Pekaﬁská, Hlinky,
KﬁíÏkovského, Poﬁíãí, Nové sady, NádraÏní. Od 9.00 hod. do 19.00
hod. navíc ulice: Masarykova, Josefská, Novobranská, Orlí,
Minoritská, Jánská, Moravské nám., Bûhounská, nám. Svobody.
Náhradní doprava bude zaji‰tûna autobusy a informace o prÛjezdu
podají na uzavﬁen˘ch kﬁiÏovatkách policisté.

BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří
se společností SKANSKA
18. května–3. června 2007
IGNIS BRUNENSIS – mezinárodní přehlídka ohňostrojů
18. 5.–1. 6. 2007
HLAVNÍ PROGRAMY FESTIVALU ZÁBAVY BMUE 2007 ...........................................................................................................................................
• IGNIS BRUNENSIS – mezinárodní přehlídka ohňostrojů... 18. 5. - 1. 6.
pátek
18. 5. • prelude • Denisovy sady • THEATRUM PYROBOLI (Česká republika)
čtvrtek
24. 5. • 1. soutěž • Brněnská přehrada – FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)
sobota
26. 5. • 2. soutěž • Brněnská přehrada – PANZERA (Itálie)
pondělí
28. 5. • 3. soutěž • Brněnská přehrada – FIREWORKS FOR AFRICA (Jižní Afrika)
středa
30. 5. • 4. soutěž • Brněnská přehrada – MACEDO`S PIROTECNIA (Portugalsko)
čtvrtek
31. 5. • slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky • Nová radnice v Brně
pátek
1. 6. • grandfinále • hrad Špilberk - FLASH BARRANDOV SFX (Česká republika)
• NOC KEJKLÍŘŮ – divadlo na rynku ...........................................18. 5.
• MUZEJNÍ NOC – noční návštěva muzeí ....................................19. 5.
• ZÁBAVA POD HRADBAMI – festival pro každého .................1.–3. 6.
• DIVADLO BEZ OPONY – představení brněnských divadel .......2. 6.

• DOPRAVNÍ NOSTALGIE – přehlídka historie dopravy ..........1.–3. 6.
• LIDOVÁ HRADNÍ SLAVNOST – zábava na Špilberku..................3. 6.
• DĚTSKÝ DEN UPROSTŘED EVROPY – zábava pro děti............3. 6.

Veletržní, sportovní, doprovodné a přidružené akce
• RIO DE RIVIERA – multižánrový hudební festival ............................................................................................................................... 19. 5.
• EKOL TRIATHLON SUPERPRESTIGE 2007 – mezinárodní závod v triatlonu ....................................................................................19. 5.
• GRAND PRIX BRNO – GITY CUP 2007 – světový pohár moderních gymnastek ........................................................................26.–27. 5.
• ČESKÝ POHÁR DRAČÍCH LODÍ 2007 – závod speciálních lodí ...........................................................................................................26. 5.
• VELETRŽNÍ BĚH BRNEM – Český pohár 2007 ..................................................................................................................................... 26. 5.
• BALLOON JAM – svátek balónového létání ................................................................................................................................ 31. 5.–3. 6.
• IN-LINE ALPIN SLALOM – závod českého a evropského poháru na kolečkových bruslích ......................................................... 2.–3. 6.
• AUTOSALON BRNO 2007 – mezinárodní veletrh osobních automobilů...............................................................................................9.–14. 6.
Změny programu i termínu vyhrazeny.
Desátý ročník festivalu zábavy očekává opět statisíce návštěvníků (18. 5.–3. 6.)
Jihomoravský kraj a jeho krajské město Brno s nádhernou rekreační oblastí Brněnské přehrady se stávají na přelomu května a června 2006 dějištěm pestrého zábavního a prezentačního festivalu.
Tradičně největší pozornost přiláká mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojných show IGNIS BRUNENSIS (18. 5.–1. 6.). Světovou podívanou
letos předvedou ohňostrojné společnosti z Itálie (PANZERA), Jihoafrické republiky (FIREWORKS FOR AFRICA), Portugalska (MACEDOS` PIROTECNIA) a České republiky (FLASH BARRANDOV SFX) – v soutěžní části uprostřed jezera Brněnské přehrady, prelude v Denisových sadech
pod Petrovem (18. 5.) THEATRUM PYROBOLI a závěrečné grandfinále nad hradem Špilberk (1. 6.). V dalších pořadech mohou návštěvníci strávit krásné chvíle při prezentační akci NOC KEJKLÍŘŮ (18. 5.) brněnských divadel na Zelném rynku, při již tradiční akci BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ
NOC (19. 5.), kdy se s doprovodným stylovým programem představí brněnská muzea a výstavní prostory. Pro návštěvníky ze všech koutů České
republiky, Evropy i dalších míst je připraven další bohatý program pro zábavu i poznání. Diváci uvidí desítky horkovzdušných balónů při fieste
BALLOON JAM (31. 5.–3. 6.). Historické vlaky, autobusy, tramvaje, trolejbusy, auta, motocykly představí DOPRAVNÍ NOSTALGIE (1.–3. 6.).
Historické i současné pořady uvidí diváci také v centru Brna při ZÁBAVĚ POD HRADBAMI (1.–3. 6.) a LIDOVÉ HRADNÍ SLAVNOSTI (3. 6.) na
Špilberku. Příznivce automobilů uspokojí mezinárodní veletrh užitkových automobilů AUTOSALON BRNO 2007 (9.–14. 6.), který navazuje na festival zábavy uprostřed Evropy.
TERMÍN PROJEKTU PRO PŘÍŠTÍ ROK • 28. 5.–8. 6. 2008
Zpracoval hlavní producent projektu:
SNIP & CO, reklamní společnost, s. r. o. • e-mail: akce@snip-brno.cz • www.ignisbrunensis.cz
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Stalo se v naší městské části

40. výročí úmrtí osvoboditele a čestného občana města Brna
maršála Sovětského svazu Rodiona Jakovleviče Malinovského
U pﬁíleÏitosti v˘znamného 40. v˘roãí úmrtí R. J. Malinovského
poloÏili vûnce k jeho památníku na Malinovského námûstí konzul
Ruské federace v Brnû Victor Ivanoviã Sibilev, primátor mûsta
Brna Roman Onderka i starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Michal
Bortel. Vzdali i s ostatními pﬁítomn˘mi hold ãlovûku, kter˘ byl
v˘znamn˘ nejen pro obãany mûsta Brna, ale i národy dal‰ích
zemí svûta. Zajímavosti z jeho Ïivota opravdu stojí za to:
Do armády se dostal dﬁíve neÏ mûl nárok. Utekl doslova na
frontu 1. svûtové války ve sv˘ch 16 letech. Bojoval ve Francii
a v Cizineck˘ch legiích. Nûkolikrát byl zranûn a vyznamenán
francouzsk˘mi vojensk˘mi ﬁády. Pro své znalosti cizích ﬁeãí byl
vyslán Sovûtsk˘m svazem do bojujícího ·panûlska. Po vypuknutí
2. svûtové války byl postaven do ãela bojujících uskupení na
v˘chodní frontû a postupnû z ﬁadového velitele ‰plhal na Ïebﬁíãku hodností aÏ na generála a pozdûji mar‰ála 2. ukrajinského
frontu. Nebyl vÏdy v oblibû u J. V. Stalina, kter˘ ho nechal sledovat je‰tû tehdy neznám˘m N. S. Chru‰ãovem. Malinovskij byl
pﬁím˘ ãlovûk, pro‰el se sv˘m vojskem od Moskvy aÏ témûﬁ do
Prahy, a Ïe byl dobr˘m velitelem, lze usuzovat ze statistik, které
hovoﬁí o tom, Ïe jeho armády mûly poloviãní ztráty oproti armádû mar‰ála Konûva. Válka pro Malinovského nekonãila nûmeckou kapitulací. Pﬁemístil se na Dáln˘ v˘chod a jako druh˘ vojevÛdce po âingischánovi pﬁekonal se sv˘m voskem 950 km pou‰tû Gobi. Po válce zÛstal vojákem a od roku 1957 byl ministrem
obrany SSSR. Nav‰tívil Brno v roce 1962 a 1964 a nikdy nezapomnûl na boje kolem Brna, které osobnû ﬁídil. Od Stalina si tehdy

jiÏ podruhé vyslouÏil v˘tku, protoÏe v pﬁípravû na operaci na
osvobození Brna se vydal aÏ za 1. linii, kde si nechal veliteli vojsk
vysvûtlit jejich pﬁipravenost a aÏ po zahájení útoku teprve opustil
místo za 1. linií. Na na‰i dobu by se jeho mimoﬁádná v˘prava za
1. linii dala pﬁirovnat k dne‰ní utajované schÛzce v˘znamn˘ch
politick˘ch ãinitelÛ sledovaná bezpeãnostními sloÏkami a vyklizením nebezpeãn˘ch míst i cel˘ch obcí. R. J. Malinovskij byl mimoﬁádn˘ vojevÛdce, kter˘ z ãlovûka, kterého zajímal vojensk˘ Ïivot,
se pﬁes války a zranûní vypracoval na mnohokrát vyznamenaného
mar‰ála Sovûtského svazu, kter˘ i po válce prosazoval nepolitiãnost vojsk.
TEXT A FOTO AM

Polyfunkční objekt „Veveří“ je dílem
světoznámé architektky Evy Jiřičné
Jedna z nejvût‰ích staveb na území mûstské ãásti Brno-stﬁed by mûla
vzniknout v prostoru mezi ulicemi Veveﬁí – Pekárenská – Kounicova.
Vlastník pozemkÛ a zároveÀ investor akce, spoleãnost Meinl
European Land, by zde mûl postavit polyfunkãní objekt pracovnû
naz˘van˘ „Veveﬁí“. Informovali o tom zástupci firmy na prezentaci,
která pro pﬁedstavitele samosprávy mûstské ãásti Brno-stﬁed a pro
orgány v˘konu státní správy ve mûstû Brnû probûhla v pátek 20.
dubna.
V areálu by mûlo vzniknout kolem 380 bytÛ, 12 000 m2 ploch pro
obchod, sluÏby a trávení volného ãasu, 800 parkovacích míst ve
dvou podzemních podlaÏích a dokonce asi 240 metrÛ dlouhá nová
ulice. Projekt poãítá s tím, Ïe dominantou nového areálu bude stolet˘
platan javorolist˘, kter˘ stojí na kﬁiÏovatce Veveﬁí a Pekárenské
a kter˘ byl v roce 2003 prohlá‰en za tzv. „památn˘ strom“.
Investor má v souãasné dobû platná povolení na likvidaci v‰ech
stávajících stavebních objektÛ v areálu, o vydání územního rozhodnutí hodlá poÏádat bûhem následujících pﬁibliÏnû 2 mûsícÛ a poãítá
s tím, Ïe by se mohlo zaãít stavût asi za rok. O slavnostním otevﬁení
se zatím uvaÏuje ve 2. ãtvrtletí roku 2010.
Není bez zajímavosti, Ïe hlavním projektantem polyfunkãního
objektu je architektka svûtového v˘znamu Eva Jiﬁiãná. Podle internetové Encyklopedie dûjin mûsta Brna emigrovala v roce 1968 do Velké
Británie, kde v roce 1976 získala obãanství. V Brnû je autorkou lávky
z komplexu IBC do parku na Koli‰ti, v âeské republice pak napﬁíklad kanceláﬁí firmy Andersen Consulting v Tanãícím domû v Praze ãi
OranÏerie na PraÏském hradû (1998), její kanceláﬁ pracuje pro klienty
v Evropû i Spojen˘ch státech (napﬁ. pro obchodní domy Bergdorf,
Harrods, Hugo Boss, Esprit, Trussardi aj.). Architektka Eva Jiﬁiãná je
od roku 1973 ãlenkou Královského institutu britsk˘ch architektÛ, od
r. 1990 ãestnou ãlenkou Královské univerzity umûní, po r. 1993 byla
ãlenkou skupiny poradcÛ prezidentské kanceláﬁe âR ve vûcech architektury a v roce 1999 získala ãestn˘ doktorát VUT v Brnû.
(red)

Vzpomínková tryzna k uctûní památky
Dne 15. 4. 2007 v Ïidovské synagoze na Skoﬁepce v Brnû probûhla
vzpomínková tryzna k uctûní památky více neÏ 13 tisíc ÎidÛ odvleãen˘ch bûhem 2. svûtové války do koncentraãních táborÛ. Tuto otﬁesnou pouÈ pﬁeÏilo pouze 700 brnûnsk˘ch ÎidÛ. Pﬁímá úãastnice váleãn˘ch událostí zaÏehla 7 svící jako pﬁipomenutí vyvraÏdûní cel˘ch
rodin nacisty. Pietního aktu se zúãastnili zástupci kraje, senátu,
mûsta Brna a dal‰í hosté. K pﬁítomn˘m promluvil primátor mûsta
Brna Roman Onderka. Zaznûly teskné Ïidovské písnû k pﬁipomenutí
této bolestné ãásti Ïidovské historie. Za na‰i mûstskou ãást se obﬁadu
zúãastnil starosta Mgr. Michal Bortel a jeho zástupkynû MUDr.
TEXT A FOTO AM
Dagmar Hrubá.
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Brněnské podzemí
V roce 1731, kdy Ondﬁej Zirckel, prelát augustiniánského klá‰tera
u sv. Tomá‰e, vedl zdlouhavá jednání s mûstskou správou o zasypání pﬁíkopu mezi klá‰terem a mûstem, byl zﬁejmû realizován první
historick˘ kolektor v Brnû. Vznikla tehdy stavba, jejímÏ jedin˘m úkolem bylo ochránit kanalizaãní stoku a umoÏnit její pravidelnou kontrolu (spoleãnû s vodovodem veden˘m od královopolského klá‰tera). Nápadná podobnost této chodbovité prostory leÏící pod
Bûhounskou ulicí a dne‰ních kolektorov˘ch systémÛ pod cel˘m historick˘m jádrem Brna svûdãí o velmi praktick˘ch v˘hodách, které
tento druh technické podzemní stavby jiÏ tehdy zaruãoval.
Kolektory jsou podzemní objekty liniového typu vytvoﬁené pro
ukládání inÏen˘rsk˘ch sítí a rozvodÛ. UmoÏÀují jejich stálou kontrolu, v˘mûnu, opravu ãi údrÏbu bez poru‰ení povrchu komunikací,
veﬁejn˘ch ploch a námûstí. InÏen˘rské sítû a rozvody, jako jsou
kanalizace, vodovod, centrální zásobování teplem, plynovod, elektrická energie a sdûlovací sítû, vyÏadují neustálou kontrolu a obnovu.
Jejich rekonstrukce pﬁi klasickém zpÛsobu vedení pod chodníkem
nebo uliãní komunikací velmi ãasto vyÏadovaly otevﬁení v˘kopÛ
v nejfrekventovanûj‰ích ãástech mûsta, vãetnû historického jádra. To
samozﬁejmû znaãnû omezovalo provoz mûstské dopravy i obsluhy,
pﬁiná‰elo komplikace v obchodní sféﬁe (doãasné uzavﬁení nebo
odstavení médií pro obchody, kanceláﬁe i sluÏby) a zamoﬁovalo
mûstské ovzdu‰í prachem, exhalacemi a nadmûrn˘m hlukem strojních mechanismÛ.
Kolektorové systémy mají mnoho nesporn˘ch v˘hod. Je to pﬁedev‰ím moÏnost kumulace nûkolika druhÛ médií v minimálním
podzemním prostoru. Snadn˘ pﬁístup pro údrÏbáﬁské a opravárenské práce, vãetnû odstraÀování havárií, nenaru‰uje provoz na
komunikacích. âidla a detekãní systémy mohou pﬁípadné havárie
okamÏitû hlásit, takÏe nedochází k záplavám nebo zneãi‰tûní
Ïivotního prostﬁedí, domovních suterénÛ a podzákladí objektÛ.
Materiály pouÏívané na rozvody médií (trubní a kabelová vedení)
jsou uloÏené v suchém a vûtraném prostoru a vykazují mnohem
del‰í Ïivotnost. Velkou v˘hodou je také moÏnost dodateãného
pokládání nov˘ch sítí, pﬁípadnû v˘mûna za vedení s vût‰í prÛchodností ãi dimenzí. Nev˘hodou tûchto systémÛ jsou podstatnû
vy‰‰í investiãní náklady na jejich v˘stavbu. Z hlediska del‰ího
ãasového horizontu jsou v‰ak zv˘‰ené náklady vyrovnané
a v mnoha ohledech v˘hodnûj‰í.

Podle dimenzí a v˘znamu jsou pouÏívány dva typy kolektorÛ.
Primární, tzv. transportní, pﬁivádûjí média od zdrojÛ (rozvodny,
vodárny, telefonní ústﬁedny, teplárny). Jsou uloÏeny 20–30 m pod
úrovní terénu a z dÛvodÛ mnoÏství sítí a dimenze potrubí mají kruhov˘ prÛmûr 5 m s rovn˘m dnem o svûtlé v˘‰ce 4 m. Jejich velikost
odpovídá rozmûrÛm praÏského metra. Sekundární kolektory, tzv.
distribuãní, pﬁivádûjí média pﬁímo k odbûratelÛm do jednotliv˘ch
domÛ nebo skupinov˘ch zaﬁízení, jako jsou obchodní centra, divadla, hotely. Rozmûry sekundárních kolektorÛ závisí na poÏadovan˘ch dimenzích potrubí a poãtu kabelÛ v jednotliv˘ch trasách. Jejich
kruhov˘ prÛmûr se pohybuje okolo 3 m a podlaha je pouze 6–7
m pod povrchem komunikací.
Stavební práce na sekundárních kolektorech byly zahájeny v roce
1993 prvním úsekem dlouh˘m 450 m pod ulicemi Josefská –
Masarykova. JiÏ první metry raÏby ve spra‰ích pod Josefskou ulicí
potvrdily to, co se dalo pﬁedpokládat. Historie brnûnského podzemí
zaãala vstupovat do kaÏdodenní rutinní práce horníkÛ a specialistÛ
realizujících toto dílo. Hloubka novû budovan˘ch ‰tol byla do jisté
míry shodná s prÛmûrnou hloubkou historick˘ch sklepení a prostor,
které dosud nebyly pod ulicemi objeveny. Témûﬁ kaÏd˘ t˘den
docházelo pﬁi raÏbû k nov˘m nálezÛm a neãekan˘m situacím, kdy
polozasypané sklepní prostory jiÏ neexistujících domÛ vstupovaly do
cesty nové stavbû a komplikovaly technická ﬁe‰ení statikÛm a projektantÛm.
Vzhledem k ãasové nároãnosti provádûní této stavby musely b˘t
historické prÛzkumy omezeny pouze na zaznamenávání jednotliv˘ch
nálezÛ v jejich pﬁibliÏn˘ch obrysech. V nûkter˘ch pﬁípadech, kdy
sklepení bylo zachyceno pouze okrajem nové ‰toly, byly tyto prostory vyuÏity jako pomocné technické zázemí stavby. Vût‰ina v‰ak byla
ze statick˘ch dÛvodÛ zlikvidována a prázdné prostory vyplnûny
betonovou nebo cementopopílkovou smûsí. Tehdy také bylo –
v souvislosti s v˘stavbou kolektorÛ – rozhodnuto o systematickém
prÛzkumu historického podzemí, a to v dostateãném pﬁedstihu pﬁed
realizací dal‰ích staveb.
Pﬁi prÛzkumech podzemí pod Radnickou ulicí v roce 1990 bylo
zji‰tûno, Ïe sklepy se nalézají témûﬁ pod celou její délkou. Domy ã.
4, 6, 12 na západní stranû a ã. 3, 5, 7, 9 na stranû v˘chodní mûly
suterénní prostory pod komunikací ve dvou i více úrovních. Sklepy
domu ã. 9, kter˘ v roce 1581 vlastnil brnûnsk˘ rychtáﬁ a stavitel
Kry‰tof âert, byly provedeny ze smí‰eného zdiva, s ciheln˘mi klenbami vyztuÏen˘mi masívními pasy. Prostupy kleneb dodateãnû zvût‰ovan˘ch a roz‰iﬁovan˘ch sklepÛ se ‰irok˘mi vûtracími komíny zde
vytváﬁely zajímavé stavební detaily a konstrukce. Propojením jednotliv˘ch sklepÛ v tûsném sledu za sebou vzniklo v hloubce ‰esti metrÛ
pod dlaÏbou Radnické ulice samostatné prÛchozí sklepní podlaÏí.
Pﬁi projekãních pracích napojení inÏen˘rsk˘ch sítí domÛ
v Radnické ulici do kolektorového systému bylo nutné v tûchto místech provést návrh prÛbûhu jedné z vûtví sekundárního kolektoru.
Pﬁítomnost historick˘ch sklepení situaci velmi zkomplikovala, ale
dobr˘ technick˘ stav jejich konstrukcí nabídl projektantÛm zajímavé
ﬁe‰ení – vyuÏít tyto prostory jako souãást kolektoru. Vzhledem
k tomu, Ïe pÛvodním sklepÛm nebylo moÏné se vyhnout, bylo ﬁe‰ení schváleno. Sklepní prostory byly staticky zaji‰tûny a v roce
1995–1997 byl zámûr realizován. Nové inÏen˘rské sítû nyní procházejí stﬁedovûk˘mi zdmi – pod klenbami, kde pÛvodnû dozrávalo
víno a obchodníci schraÀovali své zboÏí pﬁed v˘roãními brnûnsk˘mi
trhy. Dochází tak k symbolickému propojení historického podzemí
s novodob˘mi stavbami, které sv˘m rozsahem historii pravdûpodobnû pﬁedãí a dal‰ím generacím zanechají nesmazateln˘ doklad
o Ïivotním stylu BrÀanÛ v jedenadvacátém století.
V dal‰ím pokraãování seriálu ukonãíme exkurze brnûnsk˘m podzemím náv‰tûvou zajímavého sklepení na ulici Jugoslávské.
Ale‰ Svoboda
r-atelier@volny.cz

Kolektor veden˘ historick˘m podzemím Radnické ulice.
FOTO BARAN–FRANCÁN
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Božena Matoušková: Má práce je i mým posláním
Mgr. BoÏena Matou‰ková pochází z uãitelské rodiny, kde je jiÏ tﬁetí generací pracující za katedrou.
V leto‰ním roce ke Dni uãitelÛ, 28. 3., na Staré radnici v Brnû pﬁevzala ocenûní za dlouholetou tvÛrãí
pedagogickou ãinnost. Vyuãuje na Základní ‰kole
Úvoz skoro celou uãitelskou kariéru. Její pﬁedmûty
jsou zemûpis a tûlesná v˘chova. Kombinace, která
spojuje poznání na‰í zemû i cizích zemí s fyzickou
kondicí. Její práce není jenom s Ïáky, ale pomáhá
pﬁipravovat i nové uãitelské adepty ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou, Fakultou sportovních
studií. Je tahoun posedl˘ dálkami s obãasn˘mi
mozoly, jak jsem se sám mohl pﬁesvûdãit pﬁi náv‰tûvû hodiny tûlocviku.
Byla to perná chvilka, kdyÏ jste stála ve freskovém sále Staré radnice a pﬁebírala ocenûní?
Nejdﬁíve jsem se zalekla, mám vyuãování
a nemohu chybût. Já tam nepÛjdu. Pocta mû pﬁekvapila, ale nyní jsem velmi ráda, Ïe po 28 letech
práce ve ‰kolství jsem ocenûní dostala. Je to závazek i poﬁádná vzpruha do dal‰í práce. âlovûk potﬁebuje, aby
nezlenivûl a nepﬁestal pﬁem˘‰let o tom, co dûlá. Je mnoho tûch,
kteﬁí by mûli stát na mém místû. Hlavnû pedagogové, kteﬁí
s dûtmi zaãínají. V mateﬁsk˘ch ‰kolách, kde staví základy ke
vzdûlání a v‰tûpují poãáteãní návyky k práci, spolupráci a toleranci v kolektivu. Pak na prvním stupni základní ‰koly, kde Ïáci
získávají vûdomosti, uãí se jazyk, poãítat a pravidelnû pracovat.
To se pozná, kdyÏ jsou vûci dobﬁe u dûtí nastaveny, a potom je
radost s nimi pracovat. KdyÏ se vrátím ke svému ocenûní, pak
bych na sebe zbyteãnû moc prozradila. Je spousta dal‰ích vûcí,
které bych ráda zmûnila a tahle chvíle mi v dal‰í cestû velmi
pomohla. Uvûdomila jsem si, Ïe pracuji v dobrém uãitelském
kolektivu, mám ráda ‰kolsk˘ vzruch, dûti a nyní mám vût‰í elán
pﬁevzít ‰tafetu od sv˘ch kolegÛ z 1. stupnû.

nároãné hodiny, ale ovoce z nich je nejslad‰í. SnaÏím se tím
v˘uku zpestﬁit a dát prostor pro v‰echny. Nûkdy se stane, Ïe mne
Ïáci nachytají, Ïe neznám odpovûì. Klidnû se pﬁiznám, i kdyÏ to
trochu mrzí a doma se pak podívám. V pﬁí‰tí hodinû se k tématu
vrátím a vysvûtlím to, na co jsem nebyla pﬁipravena.
Jak vás tak poslouchám, pak zemûpis a tûlesná v˘chova je
vhodná kombinace?
JiÏ jsem ﬁíkala, Ïe hory jsou má druhá láska a na kole mám
hodnû najeto. V tûlesné v˘chovû jsou sportovní v˘lety hlavnû na
kole pro moje Ïáky velkou motivací. Máme projetou celou jiÏní
Moravu, Moravsk˘ kras a i vzdálenûj‰í kouty na‰í zemû. VÏdycky
se snaÏím nûco zajímavého najít: napﬁíklad v Brnû na Lesné je
lanov˘ park, kde si kaÏd˘ mÛÏe zkusit vlastní odvahu. Sportování
mám hodnû pod kÛÏí. Sice dnes jiÏ tolik nemohu, ale chodím
pravidelnû kondiãnû plavat do bazénu na Kraví hoﬁe, kde je to
moc fajn. Pﬁi tûlesné v˘chovû je ãlovûk tak trochu kouã. Jsme
sportovní ‰kola zamûﬁená na hokej a odbíjenou. Máme krytou
ledovou plochu, kde se kluci mohou vyﬁádit. Jsou opravdu ‰ikovní. VÏdyÈ jste to mohl vidût sám. Chce to v‰ak dobrou pﬁípravu
ode mne, ale i vstﬁícnost, ochotu a jistou dávku financí od rodiãÛ.
Není jednoduché v‰em pomoci a vyhovût, ale podporuji sport jak
u dûvãat, tak u chlapcÛ. SnaÏím se svÛj pﬁístup hodnû dûlat individuálnû, ale kaÏd˘ den jsou Ïáci jiní. V hodinách je poznat mûnící se duch tﬁídy, chuÈ pracovat, nasazení i délka volna, víkend
nebo zajímav˘ veãerní film, kter˘ vãera probûhl v televizi.

Tím chcete ﬁíct, Ïe jiÏ uãíte pouze na druhém stupni?
Ano. Uãím zemûpis a tûlesnou v˘chovu. SnaÏím se o co nejlep‰í
pﬁípravu. Je jasnû dána osnova. M˘m zájmem je vytvoﬁit pro kluky
a holky ‰kolu, která by pro nû byla hrou a zajímavou cestou za
zdravím a vûdomostmi. KdyÏ zaãnu zemûpisem, pak ãtu zprávy,
sleduji televizi, chodím na internet a pﬁipravuji si poznámky
a v˘stﬁiÏky z novin. To stejné podporuji u sv˘ch ÏákÛ a uãivo tím
stále prokládáme. Tﬁeba nedávno, jeden z ÏákÛ zachytil malou
zprávu, Ïe z revoluce vznikl v Asii nov˘ stát. Velmi mne potû‰il
jeho zájem a nev‰ední v‰ímavost. Moji Ïáci uÏ si zvykli, Ïe v hodinách zemûpisu se stále opakuje a na pﬁíkladech si prohlubujeme
znalosti. Nyní jsem si vzpomnûla, Ïe napﬁíklad jsem probírala
novou látku v 8. tﬁídû a kluci nevûdûli, jaké jsou podnební pásy.
Tak jsme se okamÏitû vrátili k uãivu z 6 tﬁídy, zopakovali si látku
a plynule pokraãovali dál. Ale nûkdy si nehlídám ãas, a protoÏe
jsem upovídaná, ãasto sklouznu do vyprávûní sv˘ch záÏitkÛ
z vysok˘ch hor a cyklistick˘ch zájezdÛ.

Je tedy tﬁeba nûkdy b˘t tvrd˘ a jindy mít pochopení?
Pﬁesnû. SnaÏím se o dobré vztahy mezi rodiãi, Ïáky a ‰kolou.
Pﬁi dlouhodobûj‰í nepﬁítomnosti Ïáka je nutné individuální douãování pﬁed vyuãováním, ale i ojedinûle i doma v rodinû.
Okopírovat uãení pro Ïáka po úraze, se kter˘m maminka doma
v‰e dohání, je u nás bûÏné. Je to vûãn˘ kolotoã. Do m˘ch hodin
tûlocviku pﬁichází studenti z Masarykovy univerzity a s nimi pak
pracuji na programu i pod m˘m vedením zkou‰í sami uãit.
Mnoho se zmûnilo. V‰e nabralo velké tempo. Myslím, Ïe na‰e
‰kola je dobrá, Ïe se dobﬁe vypoﬁádává s vy‰‰ími nároky a moÏností rodiãovského v˘bûru umístûní svého dítûte. ·kola se mÛÏe
pochlubit velmi dobr˘mi sportovními v˘sledky a vstﬁícností
a variabilitou ke sv˘m ÏákÛm. Jenom pro ilustraci: Nav‰tívila nás
b˘valá Ïaãka, která se u nás uãila pouze dva roky. Pﬁestûhovala
se s rodiãi do Itálie. Byla pﬁekvapená, jak tam jsou kantoﬁi odmûﬁení, vazba Ïák–uãitel je velmi chladná, i kdyÏ je známo o Italech,
jak jsou horkokrevn˘ národ. Na ná‰ pﬁístup Johanka hodnû vzpomínala.
AM

To znamená, Ïe mluvíte o vûcech, které jste sama zaÏila?
Pﬁiná‰ím do vyuãování napﬁíklad fotografie z cest a vlastními
záÏitky pﬁibliÏuji Ïivot lidí z cizích zemí. Také mám ve svém okolí
pár kamarádÛ cestovatelÛ, které pozvu k nám do vyuãování nebo
na besedu. Jejich vyprávûní si rádi pﬁijdou poslechnout i mí kolegové. Jednou za ãas si s kluky a holkami vymûníme role.
Vybereme si téma, napﬁíklad poslednû „Su‰i“. Îáci si pﬁipraví
otázky, já se snaÏím nastudovat co nejvíc a potom odpovídám na
jejich otázky a vedeme diskusi napﬁ. „Co to je? Kde se jí? Jak se
pﬁipravuje?“ Dal‰í a dal‰í otázky. Dûti jsou v‰eteãné. Sdûlujeme si
vzájemnû informace a hledáme spoleãnû odpovûdi. Jsou to
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SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA FABIA
SE ŠESTI AIRBAGY

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu

Láska na první svezení

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Nová Fabia si Vás okamžitě
získá. Nabízí totiž možnost
chránit posádku až šesti
airbagy – hlavové jsou na
přání, airbagy řidiče a spolujezdce stejně jako boční
airbagy standardem. Příjemným překvapením je i další
základní výbava všech verzí
vozu. Mimo jiné k ní vždy
patří ABS a posilovač řízení.
Stejně tak Vás potěší i cena.
Přijďte se o přitažlivosti nového modelu Fabia osobně
přesvědčit při zkušební
jízdě, po které si i Vy možná
řeknete: „Tahle nová Fabia
je moje nová Fabia“.
Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

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

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

J

J

J

J

J

UHDOLW\26.$5VUR5DãtQRYD%UQR
WHOPRELO
3RýWKRG3iKRG

OČNÍ OPTIKA

3URGiYiWHQHPRYLWRVW"
352'È9(-7(%(=3(ý1ċ

Husova 6, Brno
Otevřeno:
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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.
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.
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Inzerce

kosmetika z MRTVÉHO MOŘE

pro KRÁSU I ZDRAVÍ
(lupénka, ekzémy, akné,
bolesti kloubů aj.)
prodej: DROGERIE
KOUNICOVA 17, Brno
tel.: 604 327 868

%

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

AHAVA

5

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.
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Naše školy

Budoucí šesťáci se na Kotlářské mohou věnovat matematice
KaÏdé ráno ve dnech ‰kolního vyuãování smûﬁuje do ‰koly na Kotláﬁské
ulici pﬁes ‰est set chlapcÛ a dívek ‰kolou povinn˘ch. Tolik jich v souãasné dobû nav‰tûvuje Základní a mateﬁskou ‰kolu Kotláﬁská 4, Brno.
Kvalitní v˘uku zaji‰Èuje 37ãlenn˘ sbor kvalifikovan˘ch pedagogÛ,
veden˘ ﬁeditelem Mgr. Liborem Zﬁídkavesel˘m. Druhé pololetí ‰kolního
roku je ãasem rozhodování pro rodiãe budoucích ‰esÈákÛ. Pro Z·
Kotláﬁská se rozhodují rodiãe, jiÏ hledají prostor ve vzdûlávacích programech mezi základní ‰kolou a niÏ‰ím stupnûm víceletého gymnázia a jiÏ
hledají profilaci ve vzdûlávání sv˘ch dûtí. ·kolní vzdûlávací program
navazuje na zamûﬁení ‰koly na matematiku a pﬁírodovûdné pﬁedmûty
a hudební v˘chovu. Îáci se vyuãují v modernû vybaven˘ch odborn˘ch
pracovnách, pﬁi v˘uce vyuÏívají uãebnu v˘poãetní techniky, multimediální a jazykovou uãebnu s voln˘m pﬁístupem na internet, malé ‰kolní
nahrávací studio, keramickou dílnu, lesopark a sportovi‰tû v areálu
budovy.
Matematické zamûﬁení si volí Ïáci se studijními pﬁedpoklady. Rozvíjí
zde hlavnû logické my‰lení, samostatnost pﬁi ﬁe‰ení problémov˘ch úloh,
úãastní se matematick˘ch olympiád. Hudební zamûﬁení si volí Ïáci, kter˘m je bliÏ‰í ãinnostní charakter uãení, jsou spontánní, tvoﬁiví a humanitnû zamûﬁení. V‰ichni Ïáci jsou dobﬁe pﬁipraveni k pﬁijímacím zkou‰kám
na stﬁední ‰koly.
Ná‰ ‰kolní vzdûlávací program „·kola pro Ïivot v 21. století“ je orientován smûrem k Ïákovi. Cílem je respektovat jeho osobní maximum
i individuální potﬁeby a stimulovat ho k práci na hranici osobních moÏností. Rozvíjet talent, schopnosti a tvoﬁiv˘ pﬁístup k práci. Vychovávat
ho k respektu k druh˘m, chápání rozmanitostí v nej‰ir‰ím slova smyslu.
Na‰e pﬁedstavy ãlovûka pro 21. století, nejlépe vystihuje následující
text:
Aby byl ãlovûk schopen se uplatnit v 21. století ve sjednocené Evropû,

musí umût komunikovat s ostatním svûtem pomocí moderních prostﬁedkÛ, b˘t schopen získávat a tﬁídit informace a pracovat v t˘mu. âlovûk
pro 21. století musí b˘t tvoﬁiv˘, mûl by umût myslet v souvislostech,
dokázat odhalit pﬁíãiny problémÛ a z nûkolika variant ﬁe‰ení zvolit tu
nejlep‰í. Je otevﬁen˘ zmûnám. Zmûnu nechápe jako ohroÏení, ale jako
pﬁíleÏitost a v˘zvu.
·kola pracuje podle programu podporujícího zdraví a klade dÛraz
zejména na podnûtné a bezpeãné sociální prostﬁedí, zdrav˘ styl v˘uky
a otevﬁené partnerské vztahy lidí na ‰kole. Od roku 1992 je ‰kola nositelem certifikátu Zdravá ‰kola.
Pﬁijímací zkou‰ky pro Ïáky, kteﬁí mají zájem o roz‰íﬁenou v˘uku matematiky a hudební v˘chovy, se konají 10. kvûtna 2007. Vyplnûné písemné
pﬁihlá‰ky do 6. roãníku je moÏné odevzdat na adresu ‰koly prÛbûÏnû,
nejpozdûji v‰ak do 9. kvûtna 2007. BliÏ‰í informace Ïádejte pﬁímo na
‰kole nebo na internetov˘ch stránkách ‰koly, www.kotlarska.cz.
Kontaktní informace: Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kotláﬁská
4, 602 00 Brno; tel.: 549 121 094; fax: 549 258 250; e-mail: kotlarska@kotlarska.cz.

Základní a mateřská škola Horní pořádala
v rámci projektu Ekoškola Den země

Îáci z Antonínské si budou hlídat své stromy
Îáci ze Z· Antonínská se zapojili do celosvûtové kampanû „Miliarda
stromÛ pro planetu Zemi“, kterou vyhlásila Organizace spojen˘ch
národÛ v listopadu minulého roku. Pﬁispûli tím k naplÀování cílÛ
tohoto projektu – ochránit klíma a bûhem roku 2007 vysadit na celém
svûtû nejménû miliardu stromÛ.
KaÏdá tﬁída vyslala 28. bﬁezna 2007 své dva zástupce, aby vysadili
malé lípy v oboﬁe Holedná. Zamûstnanci LesÛ mûsta Brna vybrali
dûtem vhodn˘ terén a vysvûtlili jim pﬁesn˘ postup pﬁi v˘sadbû
mal˘ch stromkÛ. Potom dvojice dûtí – mlad‰í Ïák a star‰í Ïák – vysadily 230 stromkÛ. KaÏdá tﬁída tak do budoucna bude dohlíÏet na
sv˘ch 12 lip, které poslouÏí ke zlep‰ení ovzdu‰í na planetû Zemi.

Daltonská konference na ZŠ Husova
Asociace ãesk˘ch daltonsk˘ch ‰kol poﬁádá dne 3. kvûtna 2007 jiÏ 11.
mezinárodní daltonskou konferenci konanou na daltonské základní
‰kole Z· a M· Brno, Husova 17. Zahájení v 9.00 hodin. Konference je
poﬁádána pod zá‰titou Milo‰e ·ifaldy, ãlena Rady Jihomoravského kraje,
Barbory Javorové, 1. námûstkynû primátora mûsta Brna, a Michala
Bortela, starosty Brna-stﬁedu. Kromû pedagogÛ z celé âR se konference
zúãastní i zástupci z Holandska, Anglie, Severního Irska, Rakouska,
Maìarska, Slovenska a Japonska.

V úter˘ 24. dubna 450 ÏákÛ Základní a mateﬁské ‰koly Horní
v Brnû aktivnû proÏívalo Den zemû, do kterého se ‰kola pﬁihlásila
v rámci projektu Eko‰kola.
Bûhem dne se dûti pustily do v˘sadby devíti stromkÛ (které budou
zároveÀ slouÏit pﬁi v˘uce pﬁírodopisu), zaloÏení skalky pﬁed ‰kolou,
úklidu ‰koly, ‰kolního hﬁi‰tû a okolí, úklidu zahrady mateﬁské ‰koly,
vylep‰ení kvûtinové v˘zdoby ve tﬁídách a úklidu v˘bûhÛ ‰kolních
zvíﬁátek, jako je napﬁ. suchozemská Ïelva Gertruda, Ïelvy nádherné
Îofka a Ninja ãi nûkolik pískomilÛ. Probûhlo také vyhodnocení soutûÏe modelÛ obnoviteln˘ch zdrojÛ energie, které dûti vyrábûly od
zaãátku ‰kolního roku. „Akce byla vyvrcholením na‰í celoroãní
práce. Vedle ekologick˘ch aktivit na‰i deváÈáci nav‰tívili i mateﬁskou
‰kolu s hrou ,9 popelnic‘, pﬁi které si dûti ve ‰kolce vyzkou‰í tﬁídit
odpad. Den Zemû vyvrcholil ekojarmarkem urãen˘m na podporu
vybavení ‰aten nov˘mi skﬁíÀkami,“ ﬁíká Mgr. Alena Va‰íãková.
Eko‰kola je mezinárodnû uznávan˘ proces certifikace základních
a stﬁedních ‰kol. Díky programu se dûti zapojí do procesu plánování
a realizace krokÛ vedoucích k ekologicky ‰etrnému provozu ‰koly
a zodpovûdnému pﬁístupu k Ïivotnímu prostﬁedí. Do programu je
dnes zapojeno 20 000 ‰kol z 37 zemí svûta, z toho 120 z âeské
republiky.
Slavnostní pﬁedání titulÛ Eko‰kola
probûhne 27. ãervna 2007 v reprezentativních prostorách Senátu.
Kromû ‰kol, které získají titul, jsou
zváni zástupci partnerÛ projektu,
MÎP a M·MT a zástupci obecních
úﬁadÛ z obcí, ze kter˘ch jsou úspû‰né ‰koly. V programu bude i prezentace jednotliv˘ch ‰kol.
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fond podporuje romské studenty
Klub Pavlač brzy rozšíří pro děti Nadační
Po pololetí ‰kolního roku 2006/2007 byla v Drom, romském stﬁevyplacena finanãní podpora romsk˘m studentÛm stﬁeda mládež své prostory i aktivity disku,
ních, vysok˘ch ‰kol a uãili‰È z prostﬁedkÛ nadaãního fondu
Ratolest Brno, o. s. pﬁipravuje pro jeden ze sv˘ch programÛ,
Nízkoprahov˘ klub Pavlaã, v˘znamné zmûny, které se budou t˘kat
prostor i nabízen˘ch sluÏeb.
Klub Pavlaã umoÏÀuje dûtem douãování a bezpeãné prostﬁedí, kde
mohou trávit svÛj voln˘ ãas. Nové prostory urãené pro mladé lidi do
18 let se tak oddûlí od prostor pro dûti do 11 let, které byly po ‰estiletou existenci Klubu Pavlaã pro obû skupiny spoleãné.
Pavlaã bude zanedlouho moci klientÛm nabídnout kromû stávajících prostor a sluÏeb i dal‰í, a vytvoﬁí tak komplexní program, kdy
na sebe budou zaﬁízení kontinuálnû navazovat, aby do‰lo ke zv˘‰ení
efektivnosti poskytovan˘ch sluÏeb.
Cílem roz‰iﬁování prostorÛ Klubu Pavlaã je vytvoﬁení dal‰ího nízkoprahového zaﬁízení pro mládeÏ a následné poskytování sociálních
sluÏeb se zamûﬁením na podporu mlad˘ch lidí, kteﬁí se nacházejí v
nepﬁíznivé Ïivotní situaci a kteﬁí do souãasnosti vzhledem k prostorov˘m i personálním kapacitám nemohli vyuÏívat pomoci v plné míﬁe.
Základem NZDM je tzv. nízkoprahovost sluÏby, tedy Ïe na pﬁíjemce sluÏby nejsou kladeny finanãní nároky ani poÏadavek na pravidelnou docházku. SluÏba je dostupná ‰irokému spektru klientÛ, kteﬁí by
mimo svou lokalitu o pomoc jinak nepoÏádali.
„Pro dal‰í klub ve stejném domû jsme se rozhodli proto, Ïe Klub
Pavlaã nav‰tûvuje velk˘ poãet klientÛ a rÛzné vûkové sloÏení uÏivatelÛ vÏdy nedává dostatek prostoru pro otvírání rÛzn˘ch témat a vyuÏití celé ﬁady v˘chovn˘ch situací, které se na klubu odehrávají, a dobﬁe
vybudovan˘ch vztahÛ s uÏivateli, kteﬁí mají o na‰e sluÏby dlouhodobû zájem,“ ﬁíká ﬁeditelka sdruÏení Ratolest Brno Lucie Voseãková.
„Roz‰íﬁení prostor i sluÏeb je v˘vojem, ke kterému nás vedly potﬁeby na‰ich klientÛ,“ upﬁesÀuje Vûra RÛÏiãková, koordinátorka
Nízkoprahového klubu PAVLAâ.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpoãtem âeské republiky.
RATOLEST BRNO, o. s.
Milady Horákové 19, 602 00 Brno
Tel.: 545 243 839
GSM: 777 984 042

A Kluby spustily nový web
V dubnu tohoto roku byly spu‰tûny nové webové stránky, spoleãnû
s roz‰íﬁením nabídky sluÏeb nestátní neziskové organizace A Kluby
âR, o. p. s. zab˘vající se pomocí lidem závisl˘m na alkoholu a lidem
v tíÏivé Ïivotní situaci.
Cílem webov˘ch stránek, pod jejichÏ design se podepsal Martin
Argalá‰, je jednak informovat veﬁejnost o návykové látce zvané alkohol a dále o nabídce sluÏeb, které organizace nabízí.
Novou sluÏbou je napﬁ. Internetová poradna; poradenská sluÏba
urãená lidem, kteﬁí se dostali do situace, pro jejímÏ ﬁe‰ení chtûjí
vyhledat pomoc odborníkÛ prostﬁednictvím internetu.
Svûtlo svûta také spatﬁila otevﬁená „Skupina RÛstu“, ve které se lidé
scházejí a sdílejí své zku‰enosti s hledáním a nacházením práce.
A Kluby âR poskytují odborné poradenství lidem v nepﬁíznivé
sociální situaci tak, aby mohli co nejdﬁíve svoji situaci zmûnit, zaãít
vyuÏívat pﬁirozen˘ch i veﬁejn˘ch sluÏeb a Ïít bûÏn˘m zpÛsobem.
Nabízí základní sociální poradenství urãené v‰em lidem v tíÏivé
Ïivotní situaci, specializované poradenství pﬁi ‰kodlivém uÏívání
alkoholu a poradenství pro lidi znev˘hodnûné na trhu práce. SluÏby
jsou poskytovány v Brnû.
V rámci primárnû-preventivních aktivit A Kluby kaÏdoroãnû poﬁádají soutûÏe pro dûti „Svût kolem nás“ a „Slavíci ve ‰kolní lavici“.
V organizaci lze dále vyuÏít sluÏby kontaktního centra a následné
péãe lidmi nadmûrnû konzumujícími alkohol ãi hazardními hráãi.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost svou snahou o nabídku komplexních sluÏeb tak pﬁispívá k celistvosti sítû psychosociální rehabilitace.
Kontakty:
Mgr. Tereza Nováková, tel.: +420 541 247 233,
tereza.novakova@akluby.cz, A Kluby âR, o. p. s.,
Kﬁenová 62a, 602 00 Brno, www.akluby.cz

VERDA. Na ‰kolní rok 2006/2007 bylo pﬁijato celkem 116 Ïádostí,
z nichÏ bylo vybráno 63 klientÛ fondu. V pololetí ‰kolního roku
byla vyplacena finanãní podpora celkem 27 studentÛm (z toho
13 z Brna) a to v celkové v˘‰i 101 000 Kã.
Nadaãní fond Verda finanãnû podporuje romské vysoko‰koláky, stﬁedo‰koláky a uãnû z celé âeské republiky s cílem zv˘‰it
jejich motivaci k dal‰ímu studiu. Podpora je poskytována ve
formû stipendií, pﬁiãemÏ v˘‰e finanãní podpory je závislá na studijních v˘sledcích.
„JiÏ od roku 2001 podporuje nadaãní fond Verda romské studenty z celé âeské republiky. Za dobu na‰eho pÛsobení mÛÏeme
sledovat jednak nárÛst poãtu kvalitních studentÛ s dobr˘mi
známkami, nûkolikanásobnû se nám zv˘‰il poãet vysoko‰kolákÛ.
Kromû toho je vidût, Ïe ná‰ nadaãní fond má po letech pÛsobení
jiÏ své jméno, vzhledem k neustálému nárÛstu poãtu ÏadatelÛ. A
co je asi nejdÛleÏitûj‰í, je zmûna reakcí vût‰inové spoleãnosti na
na‰e aktivity. Mnohem ãastûji se k nám dostávají pozitivní reakce
a stále více lidí si uvûdomuje v˘znam vzdûlání pro jakoukoliv
zmûnu postavení romsk˘ch obãanÛ v rámci celé spoleãnosti,“
ﬁíká zakladatelka fondu PhDr. Kateﬁina Dubská.
Drom, romské stﬁedisko, se podílí na spolupráci zejména vyhledáváním potenciálních pﬁíjemcÛ podpory, kterou zaji‰Èují terénní sociální pracovníci, dále spolupracuje pﬁi organizování v˘bûrov˘ch
ﬁízení a po cel˘ ‰kolní rok zaji‰Èuje komunikaci s klienty fondu.
„Pro studenty organizujeme douãování pro vybrané klienty
fondu z Brna. Povinné douãování z matematiky a ãeského jazyka
je urãeno studentÛm se slab‰ími studijními v˘sledky a probíhá v
prostorách stﬁediska Drom. Jeho absolvování je základní podmínkou udûlení finanãní podpory. V pﬁípadû zlep‰ení známky z douãovan˘ch pﬁedmûtÛ obdrÏí studenti v pololetí a na konci ‰kolního roku finanãní bonus,“ uvedl Mgr. Filip Fuchs z romského stﬁediska Drom.
Pro více informací kontaktujte:
PhDr. Kateﬁina Dubská, Nadaãní fond Verda, tel.: 777 122 341,
e-mail: dubska@erag.cz
Mgr. Filip Fuchs, DROM, romské stﬁedisko, tel.: 737 036 088,
e-mail: filip.fuchs@drom.cz

Zasukované tkaničky
Dne 16. kvûtna v 19.00 hodin zahájí Liga za práva vozíãkáﬁÛ jarní
Dny Zasukovan˘ch tkaniãek benefiãním koncertem bratrÛ EbenÛ
v kulturním centru Semilasso v Brnû-Královû Poli. Vstupenky mÛÏete
zakoupit v pﬁedprodeji KIC na Bûhounské ulici ã. 17 v Brnû.
V pátek 18. kvûtna od 10.00 do 18.00 hodin bude na Jo‰tovû ulici
v centru Brna pﬁistaven bezbariérov˘ autobus. Liga za práva vozíãkáﬁÛ zde bude prezentovat své aktivity a zájemcÛm poskytovat informace t˘kající se Ïivota s postiÏením.
Sbírka bude probíhat ve dnech 17.–19. kvûtna 2007. V tûchto
dnech budete potkávat v Brnû dobrovolníky s kasiãkami, do kter˘ch
mÛÏete pﬁispût libovolnou ãástkou, a získat tak symbol sbírky, kter˘mi jsou ãervenoÏluté tkaniãky. V˘tûÏek je urãen na sluÏby tûlesnû
postiÏen˘m obãanÛm, jako jsou osobní asistence, bezbariérová
doprava, poradenství a podporované zamûstnávání.
V loÀském roce se nám ve spolupráci s dobrovolníky podaﬁilo
vybrat 610 093,50 Kã.
Dal‰í formou podpory je odeslání dárcovské SMS zprávy ve tvaru
DMS TKANICKA na ãíslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kã, ve prospûch sluÏeb zdravotnû postiÏen˘m osobám tím vûnujete 27 Kã.
Více informací naleznete na www.tkanicka.cz.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí jste pﬁispûli, a také vám, kteﬁí se pﬁispût
chystáte.
Petra Kyselková,
Liga za práva vozíãkáﬁÛ,
tel.: 541 249 175-6, 608 635 578
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9. květen – Den Evropy
Nevládní organizace s celoevropskou pÛsobností – European Movement International
(EMI) se sídlem v Bruselu organizuje po celé
Evropû Den Evropy. V âR existuje Národní
rada „Evropského hnutí v âR“, jejímÏ pﬁedsedou je v souãasnosti p. senátor Jiﬁí Zlatu‰ka,
ãlen Rady mûsta Brna. V Brnû existuje
Regionální klub Evropského hnutí (EH), pﬁedsedou je ing. Franti‰ek Ma‰ek.
Regionální klub EH v âR organizuje dne 9.
kvûtna v 17.00 hod. v kulturním a komunitním
centru Slévárna VaÀkovka meeting – setkání
národnostních men‰in. Brno má v˘hodu v tom,
Ïe je zde, prostﬁednictvím národnostních men‰in, zastoupena valná ãást evropsk˘ch zemí.
Chceme zahájit, na základû v˘zvy EMI,
„Interkulturní dialog“, jehoÏ cílem je, aby lidé
z rÛzn˘ch spoleãenství napﬁíã Evropou pﬁinesli
svÛj podíl na v˘mûnû názorÛ, zku‰eností
a hodnot za úãelem pouãení se ze spoleãné
historie pﬁi vytváﬁení spoleãné budoucnosti.
Dozvíte se na nûm na‰i pﬁedstavu o tom, jak
by se to dalo realizovat, a také o tom, jak
v˘znamnou roli sehrál francouzsk˘ koÀak
a jeho skvûl˘ dealer p. Jean Monnet pﬁi budování EU. Také o skuteãn˘ch Evropanech, kteﬁí
jimi byli dávno pﬁed vznikem EU.
Proã 9. kvûten?
Devát˘ kvûten je vyhlá‰en jako „Den Evropy“
na památku pﬁijetí „Schumanovy deklarace“
francouzskou vládou. Tato deklarace poloÏila
základ sjednocení Evropy tím Ïe francouzsk˘,

Robert Schuman, francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí a spolkov˘ kancléﬁ Konrád
Adenauer

ministr zahraniãí Robert Schuman prosadil, pﬁes
mohutn˘ odpor uhelné a oceláﬁské lobby, plán
vytvoﬁení tzv. Montánní unie – tj. ESUO –
Evropské spoleãenství uhlí a oceli. Montánní
unie se to jmenuje proto, Ïe to vymyslel p.
Jean Monnet, „obyãejn˘“ obchodník s koÀakem, kter˘ vyrábûl jeho otec a kter˘ on prodával nejenom v Evropû, ale i v USA. Tím získal
spoustu pﬁátel i v nejvy‰‰ích kruzích a sám se
potom, díky sv˘m schopnostem, vypracoval aÏ
na generálního sekretáﬁe Spoleãnosti národÛ.
Po 2. svûtové válce totiÏ nevypadala politická
situace v Evropû nijak rÛÏovû. Stále vzrÛstající
napûtí mezi západními mocnostmi a Sovûtsk˘m
svazem, blokáda ãásti Berlína, která byla pod
okupaãní správou 3 západních velmocí (ãerven
1948–kvûten 1949), stalinistické „vyãi‰Èovací
akce“ ve v˘chodní Evropû, zaloÏení
Severoatlantického paktu (4. dubna 1949),
v záﬁí 1949 zaloÏení Spolkové republiky
Nûmecko. Protiakcí sovûtské strany bylo zaloÏení Nûmecké demokratické republiky,
Var‰avské smlouvy a Rady vzájemné hospodáﬁské pomoci a posléze staÏení Ïelezné opony.
V této neradostné pováleãné situaci mûla
Evropa ‰tûstí, Ïe 2 lidé byli pﬁipraveni ãelit
nebezpeãí. Byl to Jean Monnet a francouzsk˘
ministr zahraniãí Robert Schuman.
Jean Monnet (1888–1979) byl „obyãejn˘“ ãlovûk, bez univerzitního vzdûlání, kter˘ obchodoval s koÀakem, vyrábûn˘m jeho otcem.
Prodával jej po celé Evropû, zejména v anglosask˘ch zemích a také v USA. Zﬁejmû díky
tomuto dobrému moku se seznámil s mnoha
pﬁedními ãiniteli jak anglosask˘ch zemí, tak
i USA. Za 1. svûtové války byl povûﬁencem
francouzského ministra obchodu, v meziváleãném období zastával úﬁad stálého zástupce
generálního sekretáﬁe Spoleãnosti národÛ a po
poráÏce Francie ve druhé svûtové válce ode‰el
do USA, kde se spﬁátelil s prezidentem
Rooseveltem a jeho poradcem Hopkinsem.
Tento „prost˘ ãlovûk“ (tenkrát se je‰tû nemluvilo o „celebritách“) nakonec prosadil, Ïe místo
politické, institucionální integrace Evropy, se
provedou k odvrácení váleãného nebezpeãí
v Evropû konkrétní kroky. Rozbu‰kou byly

Šansony v podání skupiny Minach
Šansony v podání skupiny Minach zazní 9. května od 19.30 hod. v klubu
Dessert na ul. Rooseveltova 11. Seskupení Minach vzniklo původně jako duo
v roce 2000 a od té doby odehrálo přes 150 koncertů po celé ČR. Nahrálo
2 klipy do ČT, natočilo desítku rozhovorů do rádií. Natočilo CD Balada pro
Bardotku, letos chystá druhou desku. Nyní působí jako kvarteto. Hlavní protagonistkou seskupení je zpěvačka a herečka Mariana Chmelařová alias
„Minach“. Seskupení se specializuje na moderní šanson. Kromě vlastních
písní má v repertoáru i originální francouzské šansony zpěvačky Jeanne
Moreau. V krátkém rozhovoru kapelu představuje její pianista Zdeněk Král.
Mohl byste na úvod říct pár slov o vašich začátcích?
Začali jsme jako duo Zdeněk Král a Minach v brněnském HaDivadle, coby
hudební součást představení Komediograf, ve kterém hráli například Pavel
Liška nebo Tomáš Matonoha. Sama Mariana Chmelařová (Minach) začínala se
zpěvem s kapelou Českomoravská hudební společnost (dnešní Čechomor),
hodně také zpívala jako herečka v různých představeních HaDivadla a natočila
několik alb (např. Písničky Jiřího Bulise). Po nějaké době jsme začali vystupovat v duu (zpěv + klavír) a posléze v triu (s violou) mimo divadlo. Před rokem
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Jean Monnet.
spory mezi Francií a Nûmeckem o Sársko –
uhelná a oceláﬁská oblast. Vy‰el z jednoduché
úvahy, Ïe není-li uhlí, nemÛÏe b˘t ocel a bez
oceli se nemohou vyrábût zbranû. Postaví-li se
proto v˘roba uhlí a oceli pod spoleãn˘
„dohled“, mÛÏe to zabránit pﬁí‰tí válce.
Pomáhali mu pﬁi tom právník Paul Reuter
a národohospodáﬁi Etienne Hirssche a Pier Uri.
Tedy lidé dnes málo známí. S tímto plánem jej
sice pﬁedseda francouzské vlády p. Bidault
vyhodil, ale uspûl u francouzského ministra
zahraniãí p. Schumana, kter˘ jej pﬁedloÏil 9.
kvûtna 1950 francouzské vládû a ta ho pﬁijala.
Plán se jmenoval „SchumanÛv“, ponûvadÏ ten
jej pﬁes obrovsk˘ odpor uheln˘ch a oceláﬁsk˘ch lobby prosadil. „Evropské spoleãenství
uhlí a oceli“, které podle tohoto plánu bylo
zaloÏeno, se naz˘valo na poãest p. Monneta
„Montánní unií“ s tûmito institucemi: Vysok˘
úﬁad, Rada ministrÛ, Parlamentní shromáÏdûní
a Soudní dvÛr. Základy dne‰ní EU byly poloÏeny.
Tedy, dá se ﬁíci, díky dobrému francouzskému koÀaku, ãilému obchodníkovi a schopnému francouzskému ministru zahraniãí vzniklo
EHS, které se pozdûji pﬁetavilo v Evropskou
Unii.
Ing. Franti‰ek Ma‰ek
Pﬁedseda brnûnského regionálního klubu
Evropského hnutí v âR

jsme kapelu změnili – nyní je obsazení zpěv, klavír, kytara a kontrabas.
Repertoár jsme vyprofilovali v čistší šanson. Divadelních písní ubylo.
Co pokládáte za váš největší dosavadní úspěch?
Je jím asi vyprodané první CD (Balada pro Bardotku), které jsme vydali
v roce 2004, a klip písní Podzimní a Žena Fina, které občas vysílá Česká televize.
Jste – kromě prodeje – s prvním albem spokojeni?
Spokojeni určitě jsme. Jsou to divadelní – sentimentální i groteskní – písně
a šansony. Základ tvoří můj klavír a zpěv Minach. Jemné instrumentace jsou
vytvořeny klarinetem, flétnou, violou atd. Nové CD připravujeme právě teď.
Bude více „kapelové“ a více šansonové.
Jaké jsou vaše plány do nejbližší budoucnosti?
Natočit a vydat další CD a pravidelně hrát po klubech (příp. kavárnách) po
celé České republice. Máme domluveny koncerty již na rok 2007, tak doufáme, že to takhle půjde dál. Plánem je i snaha, aby nás slyšelo více lidí. Ti, kdo
přijdou, se diví, kde se tu tak dobrá kapela vzala, i když už existujeme více
než 5 let. Kdo by o nás chtěl vědět více a případně se ujistit, že pro něj má
smysl jít na náš koncert, může navštívit naše internetové stránky
www.minach.cz, kde jsou mimo jiné i některé naše skladby.
Ing. Václav Jansta

Kulturní příloha

Obrazy a skleněné plastiky Vladimíra Kopeckého
Náv‰tûvníci Galerie Aspekt v Brnû na
Údolní 13 mají jedineãnou pﬁíleÏitost
zhlédnout velkorysou retrospektivní v˘stavu více neÏ ‰edesáti prací Vladimíra
Kopeckého, souãasného profesora ateliéru
skla na V· umûleckoprÛmyslové v Praze.
V oborech malby a práce se sklem, které
se v jeho tvorbû od jejích poãátkÛ prolínají, se jedná o v˘jimeãnû silnou solitérní
osobnost ãeského umûní 20. století.
Základní formující vlivy, ze kter˘ch vychází autorÛv pﬁístup k malbû a ke sklu, je
nutné hledat v padesát˘ch a na poãátku
‰edesát˘ch let. Tehdy byl Kopeck˘ studentem a posléze aspirantem v ateliéru monumentální malby a skla prof. Josefa
Kaplického na praÏské V· umûleckoprÛmyslové. JiÏ rané práce naznaãují autorovo
hledání v˘chodisek v˘stavby prostoru
obrazÛ i prvních sklenûn˘ch nádob –
objektÛ ve vlastním zpÛsobu vyjádﬁení,
programovû nasmûrovaném proti jak˘mkoliv formulovan˘m stylÛm a smûrÛm.
Kopeckého tvorbu v prÛbûhu dal‰ích
desetiletí lze sice dle formálních kritérií
rozdûlit na více ãi ménû omezená období,
ale zároveÀ je v‰e neuzavﬁeno, promíseno
a propojeno v jeden sloÏit˘, pulsující organismus, jehoÏ fungování není podﬁízeno
pﬁedvídatelnému schématu. V tomto rámci
je pojata i souãasná v˘stava.
Dominantní ãást brnûnské prezentace je
vûnována malbû, jejíÏ v˘raz se pohybuje
mezi zcela protichÛdn˘mi póly. Od metodicky ukáznûné, geometricky úsporné ãi
tajemnû zahalené polohy pﬁechází k expresivním erupcím barev, Ïivoãi‰nosti,
destrukci materiálu i divácké jistoty
o pojmu krásno. Na autorov˘ch star‰ích
obrazech se objevují figurální motivy.
Dramaticky zkratkovitû malované, s jednoznaãn˘m erotick˘m motivem. Milostn˘ akt
je v nich zároveÀ naplnûn brutalitou spojení, nûha hraniãí s násilím, láska se zvíﬁeck˘m pudem a zároveÀ i groteskností.
V dal‰ím ãasovém období pﬁevaÏují motivy
geometrick˘ch segmentÛ staveb, konstrukcí a objektÛ. Autor jako podklad malby

Obálka r epr ezentativní monografie
Vladimíra Kopeckého.

ãasto volil podlahovou
krytinu, která vytváﬁí
pozadí odcizené samotné
malbû. V kontextu se zvykovû vnímanou banalitou
linolea, ãasto s bohatou
dekorativní strukturou,
pÛsobí malba dosti zneklidÀujícím dojmem. ¤ád
plo‰nosti je naru‰en prostorovou dynamikou stroh˘ch objektÛ, které se,
nespojeny s pozadím,
pohybují v nespecifikovatelném meziprostoru.
Obsahové zamûﬁení tûchto obrazÛ sahá za autoro- Z v˘stavy Vladimíra Kopeckého v Galerii Aspekt.
vu fascinaci ãistotou geoFOTO ANNA PECKOVÁ
metrick˘ch tvarÛ a jejich
skladby. Lze za nimi tu‰it i obnaÏenou Stále v‰ak zÛstává sklem ve vnímané podv˘povûì o stavech ãlovûka v pocitech statû vnitﬁního v˘razu kﬁehkosti a zranitelodlid‰tûní. Osudov˘ v˘raz osobních proÏit- nosti ãi nehmotnosti mezi nebem a zemí.
Tvorba Vladimíra Kopeckého vychází
kÛ mají i obrazy symbolicky pust˘ch krajin, do kter˘ch brutálním zpÛsobem expan- z potﬁeby vyjadﬁovat pﬁirozenû odli‰né
dují zásahy litou a roztíranou barvou. Tyto pocity a vjemy ve vyhrocen˘ch podobách.
obrazy z posledních let v˘raznû zdÛrazÀují Lze za nimi tu‰it emoce ãlovûka v pociprincip stﬁetu racionálního a emotivního tech opojné Ïivoãi‰nosti, ale i osamocenosti ãi bezradnosti. Bezradnost v jeho
v Kopeckého tvorbû.
Poloha práce se sklem je na v˘stavû pracích je ale moÏné pﬁijímat jako vnímazastoupena ménû poãetnû, ale v˘stiÏnû n˘ pocit pokory ve vûdomí vlastní podmípro charakterizování autorova pﬁístupu ke nûnosti osudu, obnaÏení stavu du‰e, kter˘
sklu, jako k materiálu pro v˘tvarnou práci. je v kaÏdodenním Ïivotû ãasto navenek
Kopeckého tvorba nikdy nebyla oslavou zahalován peãlivû vyprecizovanou forskla ve fascinaci jeho pﬁirozen˘mi vlast- mou. Kopeck˘ rozepíná tyto efektní ‰aty
nostmi a promûnn˘mi podobami. Sám a nerozpakuje se ukazovat proÏívání zmaautor uÏívá v souvislosti se zamûﬁením své tenosti v touze po nalezení ﬁádu. Sám je
skláﬁské tvorby pﬁímo termín „o‰klivé ãasto na pochybách, nechává se pﬁekvasklo“. Programovû neguje tento magick˘ povat i zaskakovat v soubûÏn˘ch pocitech
materiál a budí dojem, Ïe se zakoﬁenûnou úzkosti i chtivosti. Opájí se rozko‰í i tr˘zní
tendencí k jeho adoraci svádí urputnû sám sebe.
Brnûnská v˘stava je pro seznámení se
nenávistn˘ boj. Pﬁesto sklo bytostnû potﬁebuje. Vladimír Kopeck˘ ho sice zbavil s autorskou osobností Vladimíra
zaÏitého oãekávání svûtelného a barevné- Kopeckého podstatn˘m pﬁínosem. Témûﬁ
ho efektu, ale zÛstal sv˘m cítûním „sklá- ze tﬁí ãtvrtin jsou zde poprvé vystavena
ﬁem“ v úãelovém vyuÏití jeho v˘jimeãnosti. díla, která byla dosud zasuta v autorovû
Projevuje se to napﬁíklad ve vystavené linii ateliéru a nezﬁídka do‰la znaãné újmy,
objektÛ z ﬁazen˘ch ploch˘ch skel. mnohdy aÏ na hranici zniãení. Zásluhou
Vyznaãují se pﬁísnou geometrickou stav- majitele galerie Jiﬁího ·vachuly byly tyto
bou násoben˘ch tvarÛ, aÈ jiÏ malovan˘ch práce restaurovány a mohou nadále tvoﬁit
ãi pískovan˘ch, které jen zãásti uplatÀují mozaikovitou zprávu o autorovû vnímání
transparentnost podkladu. Vtahují do ima- rozporuplnosti bytí na‰eho souãasného
ginárních, iluzivnû ubíhajících potemnû- svûta. Dal‰ím velmi podstatn˘m a zásluÏl˘ch prostorÛ. Jiné práce z lepen˘ch plo- n˘m pﬁínosem je skuteãnost, Ïe s podpoch˘ch skel vycházejí z pÛsobivosti osamû- rou hlavního partnera v˘stavy, Skupiny
lé monumentality stereometrického tvaru âEZ, bylo k v˘stavû moÏné vydat umûlcov nejlapidárnûj‰í formû. Mohou b˘t vnímá- vu reprezentativní monografii. V jednotliny jako zástupn˘ prvek chladnû technické- v˘ch oddílech, vûnovan˘ch sklu malovaho zásahu do okolního svûta. Oproti nému, leptanému a rytému, malbû,
mlãenlivé neteãnosti tûchto objektÛ v‰ak sochaﬁské práci, pracím pro architekturu,
staví autor práce, které uÏívají stejn˘ mate- instalacím na svûtov˘ch v˘stavách EXPO
riál jako pronikav˘ v˘kﬁik. Sklo je navr‰e- a na symóziích je v ní podrobnû zachycen
no ve skrumáÏích tabulí a blokÛ, znásilnû- autorÛv umûleck˘ v˘voj od poloviny 50.
no nánosy lit˘ch barev ve ‰kvárovit˘ch let 20. století aÏ do souãasnosti.
strukturách i bizarních voln˘ch dekorech
Mgr. Ivo Kﬁen
stékajících struÏek. Jinde je divoce malovakurátor sbírky ateliérového skla
né a drcené v sevﬁení kovu ãi kamene.
V˘chodoãeského muzea v Pardubicích
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

KVS „U Tří kohoutů“

KVùTEN 2007
stﬁeda 16. kvûtna, 10.15 hod.
Jeníãek a Maﬁenka

KVùTEN 2007
ãtvrtek 3. kvûtna v 19.30 hod.
BEZOBRAT¤I
Témûﬁ lidová muzika.

ãtvrtek 17. kvûtna, 9.30 hod.
Mary‰a

stﬁeda 9. kvûtna v 19.30 hod.
COURAGE
Folková kapela.

ãtvrtek 17. kvûtna, 19.00 hod.
Mary‰a – abonentní skupina A

ãtvrtek 10. kvûtna v 19.30 hod.
KOISTINEN
Autorská pop-folková alternativa
mladé kapely.

pátek 18. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
sobota 19. kvûtna, 15.30 hod.
Jeníãek a Maﬁenka

úter˘ 15. kvûtna v 19.30 hod.
DRIVE + hosté
Bluegrassov˘ veãer.

ãtvrtek 24. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

stﬁeda 16. kvûtna v 19.30 hod.
K.R. BANDa
Blues s Kateﬁinou a hostem.

ãtvrtek 24. kvûtna, 19.00 hod.
Jáno‰ík – abonentní skupiny C a A

ãtvrtek 17. kvûtna v 19.30 hod.
216. Veãer Písní Táborov˘ch
OhÀÛ:
OZVùNA a hosté.

pátek 25. kvûtna, 9.30 hod.
Jáno‰ík
sobota 26. kvûtna, 15.30 hod.
Princezna Konvalinka – derniéra

úter˘ 22. kvûtna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO: Jiﬁí SCHELINGER
– hoﬁk˘ hlas metalového úsvitu.

pondûlí 28. kvûtna, 9.30 hod.
Mary‰a
úter˘ 29. kvûtna, 8.30 a 10.15 hod.
Hodn˘ ãert Fikmik

stﬁeda 23. kvûtna v 19.30 hod.
JAPKA
Kapela, která zní jako mo‰t.

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

ãtvrtek 24. kvûtna v 19.30 hod.
THE BIG 20
Big Band hraje jump swing a
rokenrol.

Brněnská muzejní noc
Chtûli byste vûdût, jak vypadají muzea po setmûní? Láká vás noãní
prohlídka obrazáren a dal‰ích muzejních sbírek? Zajímá vás, jestli
dokáÏe tematick˘ koncert ãi zajímav˘ v˘klad umocnit vá‰ dojem
z v˘stavy? To v‰e budete mít pﬁíleÏitost zjistit bûhem leto‰ní Brnûnské
muzejní noci, která se koná v sobotu 19. kvûtna. Ten den bude aÏ do
pÛlnoci zdarma otevﬁeno celkem tﬁináct v˘stavních institucí.
Muzejní noc se koná v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí,
kter˘ pﬁipadá na 18. kvûtna, a slaví se vÏdy o nejbliÏ‰ím víkendu.
Letos budeme mít v Brnû tﬁetí spoleãnou Muzejní noc, tentokrát ve
stejn˘ den jako napﬁíklad v PaﬁíÏi. Náv‰tûvníci pﬁi ní mohou spatﬁit
nejenom stálé expozice a aktuální v˘stavy, ale také se zúãastnit bohatého doprovodného programu, kter˘ úzce charakterizuje tu kterou
instituci. Pﬁipraveny jsou nejrÛznûj‰í koncerty, komentované prohlídky, divadelní pﬁedstavení, ochutnávky a dal‰í akce. Pﬁesn˘ program je
uveden na www.brnenskamuzejninoc.cz.
Na hladkém prÛbûhu noãních procházek za historií a umûním se
podílí Dopravní podnik mûsta Brna, kter˘ zaji‰Èuje bezplatnû dopravu úãastníkÛ i do tûch nejvzdálenûj‰ích muzeí. Hlavní dopravní uzel
bude stejnû jako minul˘ rok na Moravském námûstí. Abyste si mohli
naplánovat cestu po brnûnsk˘ch v˘stavních institucích s dostateãn˘m pﬁedstihem a zjistit v‰e dÛleÏité o jednotliv˘ch akcích, nav‰tivte

úter˘ 29. kvûtna v 19.30 hod.
NOSTALGIA QUARTET
Jazz pro smyãce – a proã ne?
stﬁeda 30. kvûtna v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
(Pink Floyd revival)
ãtvrtek 31. kvûtna v 19.30 hod.
Divadlo PRKNO: G. Büchner: „Fr.
Vojcek (†33)“
„…Svût je práce, samá práce, pot i
ve spánku…“
Brnûnská premiéra!
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA!
KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech programov˘ch
akcí od 17 hod.
P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Bûhounská 17
INDIES – KobliÏná 16
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

jiÏ od stﬁedy 16. kvûtna informaãní stánek na námûstí Svobody.
Brnûnská muzejní noc je noc plná záÏitkÛ. To potvrzuje nejen
obrovsk˘ poãet úãastníkÛ loÀského roãníku, ale i skuteãnost, Ïe
v˘stavních zaﬁízení, která se akce úãastní, stále pﬁib˘vá.
My‰lenka svátku muzeí a galerií je prostá – otevﬁít brány v˘stavních budov zdarma a v‰em, tedy i náv‰tûvníkÛm, kteﬁí obvykle na
v˘stavy nechodí, a pﬁesvûdãit je, Ïe galerie a muzea nejsou mrtv˘mi
institucemi, ale místem, které je tu pro nû a dokáÏe opravdu potû‰it.
Muzejní noc mÛÏe pomoci pﬁekonat neviditelnou, ale ãasto hmatatelnou bariéru mezi honosn˘m muzeem a obyãejn˘m svûtem.
Brnûnská muzejní noc se koná pod zá‰titou Stanislava Juránka,
hejtmana Jihomoravského kraje, Romana Onderky, primátora
Statutárního mûsta Brna, a Vojtûcha Cikrleho, biskupa brnûnského.
Projekt se uskuteãÀuje za podpory Statutárního mûsta Brna
a Jihomoravského kraje, je souãástí festivalu Brno – mûsto uprostﬁed
Evropy a Festivalu muzejních nocí, poﬁádaného Asociací muzeí
a galerií âR. Na akci se v˘raznû podílí Dopravní podnik mûsta Brna.
Instituce, ve kter˘ch mÛÏete zaÏít kouzelnou noc: Moravská
galerie v Brnû, Muzeum mûsta Brna, Technické muzeum v Brnû,
Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Muzeum
Brnûnska, DÛm umûní mûsta Brna, Mendelovo muzeum – Muzeum
genetiky, Knihovna Jiﬁího Mahena, Muzeum sakrálního umûní,
Národní památkov˘ ústav – ú. o. p. Brno Galerie HaDivadlo,
Brnûnské kulturní centrum.
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STRUČNĚ
• Slováck˘ krúÏek poﬁádá 16. 5. v 18.30
hod. v klubu Univerzity obrany besedu
s cimbálovou muzikou.
• YMCA T. S. poﬁádá letní chatov˘ tábor
KláskÛv ml˘n, a to v termínech 14.–28. 7.
nebo 28. 7.–11. 8. Více na www.taboryprodeti.cz.
• Filmové pﬁedstavení
Faust
(Nûmecko/1926) je moÏné zhlédnout 15. 5.
ve 20 hod. Sál B. Bakaly.
• Dûtsk˘ národopisn˘ soubor Brnûnsk˘
valá‰ek zve na koncert Po jaru léto… Spolu
s hosty (Dûtsk˘ soubor lidov˘ch písní
a tancÛ Malá Ostravica) vystoupí 19. 5.
v 15.00 a 19.00 hod. v Divadle Bolka
Polívky.
• âervnové hudební ne‰pory se konají
v nedûli 3. ãervna 2007 v 19.30 hodin v âerveném kostele. Úãinkují: âe‰tí komorní
sólisté (um. vedoucí Ivan Matyá‰). Program:
A. Vivaldi, W. A. Mozart, F. MendelssohnBartholdy, biblické zamy‰lení: Mgr. Olga
Tydlitátová. Projekt podporuje také JMK.
• Hotel Myslivna zve 31. 5. 2007 od
17.00 na jiÏ tradiãní oslavu Mezinárodního
dne dûtí. Pﬁipraveny jsou hry (lukostﬁelba,

hod granátem na cíl, soutûÏ v zatloukání
hﬁebíkÛ) ãi hudba k tanci a poslechu.
• Gymnázium P. KﬁíÏkovského s umûleckou profilací poﬁádá 2. 5. Absolventsk˘
klavírní koncert (úãinkují Andrea
Bﬁezinová, Petr Dvoﬁák, Martina Horáková,
Klára ·vandová – Sál centra Astorka,
Novobranská 3 v 19 hod.), 9. 5.
Absolventsk˘ koncert a v˘stavu (úãinkují
Marie Cajzlová – klavír, Krist˘na Krejãí,
Jana Svobodová – kytara, Marcela Lehotská
– violoncello, Pavlína Malíková – housle,
Jan ·Èáva – zpûv, ·tûpán Îampach – trubka
a dal‰í, v˘tvarné práce vystavují Barbora
Chadimová, Jakub Jíra, Petr Polman,
Andrea Rumlová – Konvent Milosrdn˘ch
bratﬁí, VídeÀská 7 v 19 hod. 16. 5. a 30. 5.).
Hudební podveãer (Úãinkují studenti ‰kol
Pavla KﬁíÏkovského – DÛm pánÛ
z Kun‰tátu, Dominikánská 9 v 18.00 hod.).
• Centrum nadûje a pomoci – CENAP
ve spolupráci s Odborem zdravotnictví
Jihomoravského krajského úﬁadu poﬁádá od
9. do 15. 5. 2007 v˘stavu v˘tvarn˘ch prací
ÏákÛ a studentÛ základních a stﬁedních ‰kol.
VernisáÏ v˘stavy se uskuteãní v prostorách
Jihomoravského krajského úﬁadu 9. 5. 2007
od 17.00 hod.

• ZU· J. Kvapila poﬁádá 4.–30. 5. v˘stavu prací ÏákÛ v˘tvarného oboru (Moravská
zemská knihovna, Kounicova 65), 18. 5.
v 18.00 hod. Koncert pûveckého oddûlení
(DÛm pánÛ z Kun‰tátu, Dominikánská 9),
23. 5. v 18.00 hod. Koncert klavírního oddûlení (Sál kanceláﬁe veﬁejného ochránce práv,
Údolní 39), 25. 5. v 18.30 hod. Letní koncert
dûtského sboru Primavera (Sál kanceláﬁe
veﬁejného ochránce práv, Údolní 39).
• ÎVS Vesna zve dûti, rodiãe a prarodiãe
na nedûlní hrátkování pﬁi pﬁíleÏitosti oslavy
Svátku maminek. Pro v‰echny vûkové skupiny je 13. 5. v parku hradu ·pilberku pﬁipraveno 7 pohádkov˘ch stanovi‰È s úkoly pro
celou rodinu. Start pro úãastníky 13.00–15.30
hod. Vstup do parku z ulice Husovy naproti
hotelu International.
• SVâ LuÏánky pﬁipravilo na 25. kvûtna
pro dûti ve vûku 0–6 let v parku LuÏánky
akci LuÏánky pro nejmen‰í (14–18 hod.) –
aktivity, hry, soutûÏe, vystoupení a atrakce.
O den pozdûji se konají LuÏánky
v LuÏánkách od 9 do 18 hod. pro dûti kaÏdého vûku – divadelní, cirkusové, lanové
i hudební aktivity a vystoupení, pohybové
hry, zvíﬁátka, brnûnské povûsti, pohádky.
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