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Radnice městské části Brno-střed
zřídila novou úřední desku

Radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed zﬁídila v pasáÏi domu Masarykova 25/27 v centru Brna
novou úﬁední desku.
Vzhledem k tomu, jak velkou agendu radnice Brna-stﬁedu zpracovává a kolik dal‰ích
materiálÛ jí ke zveﬁejnûní zasílají rÛzné orgány státní správy a místních samospráv, je
úﬁední deska provozována prostﬁednictvím informaãního elektronického terminálu. Toto
ﬁe‰ení striktnû naplÀuje legislativní poÏadavky – vyvû‰ené dokumenty jsou k dispozici
na jednom místû a 24 hodin dennû.
K nové úﬁední desce, která se nachází ve stejné pasáÏi jako pracovi‰tû veﬁejného internetu mûstské ãásti Brno-stﬁed, je smûrována navigace z ulice Masarykovy, terminál je
v˘raznû graficky oznaãen, pﬁipojeny jsou i instrukce k obsluze. Samotná úﬁední deska je
pro vût‰í pﬁehlednost dále strukturována na nûkolik sekcí dle obsahu sdûlení – napﬁ.:
Byty, Nebytové prostory, Nabídky pronájmu majetku, Sociální problematika, Stavební
úﬁad, Volná místa, Îivotní prostﬁedí apod.
Aby byl kromû zákonn˘ch povinností zachován i co nejvût‰í komfort pro obãany,
v budovách, v nichÏ pÛsobí Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed (Dominikánská 2, Mûnínská
4, Masarykova 25/27), zÛstaly zachovány i klasické vitríny – ty pﬁiná‰ejí rÛzné potﬁebné
servisní informace a zároveÀ upozorÀují na existenci oficiální úﬁední desky.
Identická úﬁední deska jako na ulici Masarykova je téÏ v provozu na oficiálních stránkách radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed www.stred.brno.cz – jedná se o tzv. zveﬁejÀování
zpÛsobem umoÏÀujícím dálkov˘ pﬁístup. Informace na internetu jsou naprosto totoÏné,
neboÈ obû platformy (terminál i webová verze) si stahují data on-line z jednoho serveru.
Úﬁední deska je zﬁizována na základû zák. ã. 500/2004 Sb., správní ﬁád, v platném
znûní, a na základû zák. ã. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zﬁízení), v platném
znûní. Deska je zﬁízena pro v‰echny orgány mûstské ãásti Brno-stﬁed, kter˘mi jsou
Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-stﬁed, Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed, starosta mûstské
ãásti Brno-stﬁed a Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MùSTSKÉ âÁSTI BRNO-ST¤ED
Zveme obãany na 4. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed,
které se uskuteãní ve stﬁedu 18. dubna 2007 od 14.00 hod.
ve Spoleãenském centru radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed,
Dominikánská 2, Brno

VáÏení spoluobãané,
první ãtvrtletí kaÏdého roku je tradiãnû ve
znamení zápisÛ dûtí do prvních tﬁíd.
Myslím, Ïe je dÛleÏité seznámit Vás
s v˘sledky, jak˘ byl zájem o jednotlivé
základní ‰koly v na‰í mûstské ãásti. V mûstské ãásti máme celkem 11 základních ‰kol
a poãet novû pﬁijat˘ch ÏákÛ byl na jednotliv˘ch Z· následující: Z· Husova (101
ÏákÛ), Z· Bakalovo nábﬁeÏí (90 ÏákÛ), Z·
Kotláﬁská (65 ÏákÛ), Z· Antonínská
(62 ÏákÛ), Z· Hroznová (62 ÏákÛ), Z·
Kﬁídlovická (57 ÏákÛ), Z· Hor ní
(44 ÏákÛ), Z· nám. Míru (33 ÏákÛ), Z·
Nám. 28. ﬁíjna (32 ÏákÛ) a Z· Kﬁenová
(19 ÏákÛ). Celkovû tak ve ‰kolním roce
2007/2008 nastoupí do prvních tﬁíd
594 dûtí. Za zajímavost jistû stojí i dal‰í
ãíslo, a sice Ïe na konci ‰kolního roku
2006/2007 opustí deváté tﬁídy celkem
566 dûtí.
Závûrem mi dovolte popﬁát Vám pﬁíjemné proÏití nástupu jara, hodnû krásn˘ch
a pohodov˘ch chvil a dûtem z devát˘ch
tﬁíd pﬁeji hodnû úspûchÛ pﬁi pﬁijímacích
zkou‰kách na stﬁední ‰koly.
Mgr. Michal Bortel,
starosta Mâ Brno-stﬁed
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Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed schválila
svoje programové prohlá‰ení na volební
období 2006–2010. Jedná se o zásadní
dokument, kter˘m se deklaruje, jak˘m
zpÛsobem bude v následujících letech
vykonávána správa na‰í mûstské ãásti.
Více na stranû 4

Jedním z drÏitelÛ Ceny mûsta Brna za
rok 2006 je hudební pedagog, tyfloped,
odborn˘ publicista a zakladatel Zvukové
knihovny pro nevidomé a slabozraké
PhDr. Josef Sm˘kal.
Více na stranû 7

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
Zastupitelstvo Mâ Brno-stﬁed na svém 3.
veﬁejném zasedání, které se konalo 21. 2.
2007 projednalo 20 bodÛ, z nichÏ podrobnûji
uvádíme:
• Úvodem byly vzneseny pﬁipomínky a interpelace k pﬁedcházejícím zasedáním. Rada mûstské
ãásti Brno-stﬁed postupnû projedná pﬁedloÏené
návrhy na sv˘ch pravideln˘ch zasedáních.
• Zastupitelstvo schválilo rozpis v˘dajÛ rozpoãtu pro rok 2007.
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo jednostranné zvy‰ování
nájemného z bytÛ v souladu s postupnou deregulací nájemného s úãinností od 1. 7. 2007. Od kaÏdého bytového domu
bude veden úãet o pﬁíjmech (nájemné) a v˘dajích (rekonstrukce, opravy).
• Zastupitelstvo schválilo odpis nedobytn˘ch pohledávek dle § 85
písm. f zákona o obcích ã. 128/2000 Sb. v 16 pﬁípadech.
• Zastupitelstvo projednalo zpûtvzetí Ïaloby – sníÏení poplatkÛ
z prodlení, a to ve v˘‰i 30 % z vymûﬁen˘ch v 8 pﬁípadech.
• Zastupitelstvo schválilo prodej obecnû vymezen˘ch jednotek
v bytov˘ch domech v 5 pﬁípadech a prodej alikvotních ideálních
ãástí pozemkÛ ve 2 pﬁípadech.
• Zastupitelstvo schválilo vydat „Prohlá‰ení vlastníka“ dle zákona ã.

72/1994 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ o vymezení jednotek
budovy Nové sady 22a.
• Zastupitelstvo schválilo zásady pro odmûÀování neuvolnûn˘ch
ãlenÛ ZMâ BS a na návrh pana Bartíka pﬁipravit legislativní varianty odmûn ãlenÛ komisí RMâ BS, kteﬁí nejsou ãleny ZMâ BS.
• Na Ïádost Statutárního mûsta Brna – odboru dispozic s majetkem
zastupitelstvo schválilo 2 pﬁípady pﬁevodÛ v seznamu domÛ
doporuãen˘ch a nedoporuãen˘ch k prodeji. V jednom pﬁípadû
s touto zmûnou nesouhlasilo.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo navrÏenou zmûnu územního plánu
a Regulaãního plánu Kﬁenová – Masná a zmûnu Územního plánu
mûsta Brna v k. ú. ·t˘ﬁice pﬁi ul. Kamenná.
• Zastupitelstvo vzalo na vûdomí ekonomické a technické parametry zámûru v˘stavby Nové mûstské tﬁídy a Ïádá o její vypu‰tûní ze
zpracování Nového územního plánu Statutárního mûsta Brna
a Ïádá o vypracování studie regenerace jednotliv˘ch ucelen˘ch
ãástí území.
• Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zprávu Kontrolního a Finanãního
v˘boru ZMâ BS.
• Zastupitelstvo projednalo a pﬁijalo v bodu Interpelace a RÛzné
námûty a pﬁipomínky a ve stanovené lhÛtû navrhovatelÛm
odpoví.

Ministerstvo zemědělství spustilo kampaň
k zániku povolení k odběru a vypouštění vod
Ministerstvo zemûdûlství zahájilo informaãní
kampaÀ, kterou chce ‰irokou veﬁejnost upozornit na povinnost vlastnit povolení pro
nakládání s vodami. Platné povolení musí
mít kaÏd˘, kdo odebírá podzemní nebo
povrchovou vodu u rodinného domu, na
chatû, ãi jiném objektu, nebo ten, kdo do
tûchto vod vypou‰tí odpadní vodu. Tito
odbûratelé by si mûli ohlídat dva dÛleÏité
termíny, a sice 1. ãervenec 2007 a 1. leden
2008.
„Povinnost mít povolení k odbûru
a vypou‰tûní vod ukládá vodní zákon. Vodu
jako cenn˘ pﬁírodní zdroj musíme chránit
a k tomu je zapotﬁebí mít dobr˘ pﬁehled
o jejím vyuÏití, coÏ je i smyslem tohoto opatﬁení. Za povolení se nic neplatí, a to jak
v pﬁípadû jeho vydání ãi prodlouÏení,“ uvedl
ministr zemûdûlství Petr Gandaloviã.
K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení
k odbûru povrchov˘ch nebo podzemních
vod a k vypou‰tûní odpadních vod, která
byla vydána a nabyla právní moci do 31.
prosince 2001. Povolení vydaná po 1. lednu
2002 nadále platí. Pokud u pﬁíslu‰ného
vodoprávního úﬁadu podá Ïadatel nejpozdûji
Povolení k odbûru a vypou‰tûní vod
v Brnû vyﬁizuje:
1. Pro potﬁeby právnick˘ch osob a fyzick˘ch osob podnikajících:
Odbor vodního, lesního hosp. a zemûdûlství Magistrátu mûsta Brna
Oddûlení státní správy vodního hospodáﬁství
Kounicova 67, Brno
Tel.: ústﬁedna: 542 171 111
2. Pro potﬁeby obãanÛ/domácností:
Odbor v˘stavby a územního rozvoje
Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed
Mûnínská 4
Tel.: ústﬁedna: 542 526 111

do 1. ãervence. 2007 Ïádost o prodlouÏení
stávajícího platného povolení, mÛÏe b˘t pﬁi
splnûní zákonn˘ch podmínek jeho platnost
prodlouÏena.
V praxi jde napﬁíklad o následující pﬁípady
– studna, vrt, povrchov˘ tok vyuÏívan˘ pro
odbûr vody k zalévání zahrady, ãi zavlaÏování, k napájení zvíﬁat, k napou‰tûní rybníkÛ,
sádek, líhní, provozu veﬁejného koupali‰tû,
k v˘robû umûlého snûhu a následnû vypou‰tûní odpadních vod z domácích ãistíren,
z provozÛ, myãek aut, penzionÛ apod.
Povolení není tﬁeba, pokud je voda koneãnému uÏivateli dodávána nebo odvádûna
prostﬁednictvím vodárenské ãi kanalizaãní
spoleãnosti, obcí apod., tedy ve vût‰inû stávajících pﬁípadÛ odbûru. Povolení k odbûru
podzemní vody ze zdroje urãeného pro individuální zásobování domácnosti vodou jsou
dále v platnosti. Povolení pak není také
potﬁeba, pokud se k odbûru povrchové vody
nevyuÏívá technické zaﬁízení (napﬁ. ãerpadlo), nebo se zdroj nevyuÏívá a vyuÏívat
nebude. Nadále zdarma jsou odbûry vody,
které nepﬁekroãí 500 m 3 mûsíãnû, nebo
6 000 m3 roãnû, coÏ jsou u individuálního
vyuÏití vod prakticky nepﬁekroãitelné limity.
Více informací lze získat na bezplatné
informaãní lince ministerstva zemûdûlství 800
101 197 a na internetov˘ch stránkách
www.zanikpovoleni.cz, kde jsou k dispozici
také ve‰keré formuláﬁe ke staÏení ãi diskusní
fórum s poradensk˘m servisem. Ministerstvo
zároveÀ distribuuje letáky se základními
údaji pro veﬁejnost, které se objeví na úﬁedních deskách krajÛ a obcí a budou souãasnû
volnû k rozebrání. Kontaktovat lze také
pﬁímo místnû pﬁíslu‰n˘ úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností, zpravidla odbor Ïivotního
prostﬁedí.
TáÀa Králová,
tisková mluvãí
Ministerstva zemûdûlství âR
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Vydávání ověřených výstupů
z informačního systému veřejné správy
Magistrát mûsta Brna vydává na poÏádání ovûﬁené v˘stupy z informaãního systému veﬁejné
správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 zákona ã. 365/2000 Sb., o informaãních systémech veﬁejné správy a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ.
Ovûﬁen˘m v˘stupem se rozumí listina, která
vznikla pﬁevodem v˘pisu z ISVS z elektronické
do listinné podoby. Taková listina vydaná
Magistrátem mûsta Brna je veﬁejnou listinou.
Magistrát mûsta Brna vydává ovûﬁené v˘stupy z
níÏe uveden˘ch veﬁejnû pﬁístupn˘ch ISVS (elektronicky veden˘ch evidencí, rejstﬁíkÛ, seznamÛ):
1. v˘pisy z Katastru nemovitostí
2. v˘pisy z Rejstﬁíku Ïivnostenského podnikání (veﬁejná ãást)
3. v˘pisy z Obchodního rejstﬁíku
Ovûﬁené v˘stupy lze poﬁídit na oddûleníInformaãní stﬁedisko, Malinovského nám. 3, dv.
019, pﬁepáÏky ã. 6 a 7, a to v níÏe uvedené
provozní dobû.
Pondûlí: 8.00–17.00 hod.
Úter˘:
7.30–15.30 hod.
Stﬁeda: 8.00–17.00 hod.
âtvrtek: 7.30–15.00 hod.
Pátek:
7.30–14.00 hod.
Na pracovi‰ti poskytování ovûﬁen˘ch v˘stupÛ
z ISVS – pﬁepáÏky ã. 6 a 7 a pﬁíjmové pokladnû
je polední pﬁestávka kaÏd˘ den od 12.00 hod.
do 12.30 hod.
Vydávání ovûﬁen˘ch v˘stupÛ z ISVS je zpoplatnûno správním poplatkem 50 Kã za kaÏdou
i zapoãatou stránku (ãást I poloÏka 3 písm. d)
zákona ã. 634//2004 Sb., o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ).
Upozornûní:
V souãasnosti Magistrát mûsta Brna nepoﬁizuje ovûﬁené v˘stupy – v˘pisy z Rejstﬁíku trestÛ!
Îádost o v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ je moÏné
podat ve mûstû Brnû napﬁ. na Mûstském státním
zastupitelství, KobliÏná 22, nebo na deta‰ovaném pracovi‰ti na ulici Ra‰ínova 2. Od 2. 1.
2007 byl také zahájen provoz poboãky Rejstﬁíku
trestÛ v Brnû na ulici Husova 15 (budova krajského soudu). Zde se vyhotovují v˘pisy na
poãkání.
Informace poskytl:
Magistrát mûsta Brna
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Úhrada poplatku za komunální odpad za rok 2007
Pokud se do Brna pﬁistûhujete, musíte do konce mûsíce následujícího po mûsíci, ve kterém jste se pﬁihlásili, zaplatit pomûrnou
ãástku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctinû poplatku vynásobené poãtem mûsícÛ, odkdy trvá trval˘ pobyt. Zaokrouhlujte na
koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstûhovali, máte nárok na
vrácení pomûrné ãástky, která se vypoãítá obdobnû. Pﬁi narození
dítûte postupují zákonní zástupci pﬁi v˘poãtu pomûrné ãástky
stejnû jako v pﬁípadû pﬁistûhování se do mûsta. Pﬁi úmrtí pﬁechází
poplatková povinnost na oprávnûné dûdice. Pokud v den úmrtí
vznikne pﬁeplatek, mají na nûj nárok dûdicové. Je nutné pﬁi vyﬁizování pozÛstalosti upozornit notáﬁe na tento pﬁeplatek, aby
pozdûji nárokovaná ãástka mohla b˘t vrácena dûdici. S usnesením o dûdicích pak lze poÏádat o vrácení pﬁeplatku. Pokud
vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude
vymáhat po dûdici.
Pﬁíklad v˘poãtu pomûrné ãástky: 29. bﬁezna 2007 se pﬁihlásím
k trvalému pobytu v Brnû. Pro v˘poãet ãástky je rozhodující stav
k poslednímu dni v mûsíci, proto 500 (roãní poplatková povinnost) dûleno 12 (poãet mûsícÛ v roce) krát 10 (poãet mûsícÛ, ve
kter˘ch mám trval˘ pobyt v Brnû, tj. bﬁezen aÏ prosinec).
500:12 = 41,66 . 10 = 416,6666, tj. po zaokrouhlení 417 Kã
k úhradû.

V˘‰e poplatku za komunální odpad za rok 2007 na jednoho
poplatníka je 500 Kã se splatností k 31. 5. 2007.
Platit poplatek lze
– pokladnou
– bezhotovostním pﬁevodem
– po‰tovní poukázkou
Úhrada poplatku POKLADNOU
1. Pokladna ·umavská 33 – pﬁi úhradû v hotovosti na pokladnû
musíte znát jméno, pﬁíjmení, bydli‰tû a datum narození v‰ech
poplatníkÛ, za které odvádíte poplatek. Pokladní hodiny:
Po: 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Út: 8.00–12.00, 13.00–14.30 hod.
St: 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
ât: 8.00–12.00, 13.00–14.00 hod.
Pá: 8.00–12.00 hod.
2. Pokladny na Malinovského námûstí 3.
Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM P¤EVODEM
Úãet správce poplatku je 156304/5400. Variabilní symbol je
rodné ãíslo poplatníka.
Konstantní symbol 1318 (v pﬁípadû, Ïe jej banka nemÛÏe pouÏít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním pﬁíkazem k úhradû,
oznamte jména, data narození a adresu tûchto poplatníkÛ. Pro
tato oznámení lze pouÏít formuláﬁÛ dostupn˘ch na v‰ech kontaktních místech magistrátu, na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí, nebo
v elektronické podobû na www.brno.cz. Adresa je nepovinn˘
údaj, ale pomÛÏe upﬁesnit a usnadnit vyhledávání a pﬁiﬁazování
platby.

TùÎKÁ SOCIÁLNÍ SITUACE
Obãané sociálnû potﬁební, nezamûstnaní, rodiny s nezaopatﬁen˘mi dûtmi se mohou obrátit na pﬁíslu‰n˘ sociální odbor se
Ïádostí o jednorázovou dávku.
TRVAL¯ POBYT
Poplatníci, kteﬁí se nezdrÏují v místû trvalého pobytu, nejsou
osvobozeni od poplatku a správce danû nezohledÀuje tuto skuteãnost pﬁi rozhodování o Ïádostech o prominutí. Je rozhodnutím
kaÏdého z nás, kde budeme mít trval˘ pobyt. Pro osoby zdrÏující
se mimo Brno, aÈ jiÏ na území âeské republiky nebo v zahraniãí,
které nechtûjí platit místní poplatek, se mohou s informacemi
o zmûnû trvalého pobytu obrátit na Odbor správních ãinností
MMB, Husova 5.

Úhrada poplatku PO·TOVNÍ POUKÁZKOU
Po‰tovní poukázky s pﬁedti‰tûn˘m ãíslem úãtu jsou spolu s formuláﬁi oznámení spoleãného zástupce k dispozici na v‰ech kontaktních místech magistrátu, na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí a samozﬁejmû na pracovi‰ti správce poplatku. Poukázky vyplÀujte hÛlkov˘m písmem, ãitelnû a nezapomeÀte uvádût zejména variabilní
symbol (rodné ãíslo poplatníka).
Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob,
oznamte jejich jména, data narození a adresu. I v tomto pﬁípadû
platí, Ïe pro oznámení lze pouÏít formuláﬁÛ dostupn˘ch na v‰ech
kontaktních místech magistrátu, na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí,
nebo v elektronické podobû na www.brno.cz. Adresa je nepovinn˘ údaj, ale pomÛÏe upﬁesnit a usnadnit vyhledávání a pﬁiﬁazování platby.

NEDOPLATKY, zvy‰ování a jejich vymáhání
Pokud nezaplatíte ve lhÛtû splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávnû niÏ‰í v˘‰i, stáváte se dluÏníkem a Vámi vãas nezaplacené
poplatky (nebo jejich ãást) mÛÏeme zv˘‰it aÏ na trojnásobek
nedoplatku. Bude-li tedy Vá‰ nedoplatek ãinit 500 Kã, jiÏ v mûsíci
ãervnu Vám mÛÏe b˘t zv˘‰en aÏ na ãástku 1500 Kã. Pokud nezaplatíte ani na základû v˘zvy k úhradû v náhradní lhÛtû, bude
s Vámi zahájeno vymáhací ﬁízení, pﬁiãemÏ náklady tohoto ﬁízení
mohou dosáhnout aÏ nûkolika tisíc korun.

OSVOBOZENÍ od poplatkové povinnosti
Osvobozeny od místního poplatku v roce 2007 jsou:
– fyzické osoby vlastnící stavbu urãenou k individuální rekreaci
v Brnû, a to od poplatku vztahujícího se k této stavbû,
– fyzické osoby pﬁihlá‰ené k trvalému pobytu na adrese
Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2,
– tﬁetí a dal‰í sourozenec pod 15 let, pokud nejménû tﬁi jsou
nezaopatﬁeni a Ïijí ve spoleãné domácnosti.
Zákonn˘ zástupce tûchto sourozencÛ musí správci poplatku
doloÏit podepsané ãestné prohlá‰ení o nezaopatﬁenosti k 31. 5.
2007, popﬁípadû do 1 mûsíce od vzniku skuteãnosti, která zakládá nárok na osvobození (napﬁ. narození dítûte, pﬁistûhování se
apod.). Pokud tak neuãiní, mohl by b˘t pokutován za nesplnûní
povinnosti nepenûÏité povahy.

ODKLAD A SPLÁTKY
Od ledna do kvûtna mÛÏete hradit jakékoliv pomûrné ãástky
jedním z v˘‰e uveden˘ch zpÛsobÛ úhrad. Je dÛleÏité, abyste
k 31. 5. 2007 mûli uhrazen poplatek v plné v˘‰i. Po tomto datu
mÛÏe správce poplatku zv˘‰it nedoplatek aÏ na jeho trojnásobek
a dál postupovat dle pﬁedchozího odstavce. Chcete-li ﬁe‰it dluh
Ïádostí o odklad ãi o splátky, pak vezmûte na vûdomí, Ïe s takovou Ïádostí je spojen správní poplatek na jednoho Ïadatele
a z odloÏené ãástky se Vám poãítají úroky dle zákona o správû
daní a poplatkÛ. Pﬁi tak relativnû nízkém poplatku je logicky
tento postup nev˘hodn˘ a poplatek se Vám prodraÏí. Nutno
poznamenat, Ïe podání Ïádosti a nevratná úhrada správního
poplatku je‰tû neznamená, Ïe Va‰í Ïádosti bude vyhovûno.
V kaÏdém pﬁípadû doporuãujeme projednat pﬁedem moÏnosti
odkladu ãi splátek se zamûstnanci správce poplatku, kteﬁí Vám
rádi pﬁi ﬁe‰ení Va‰í situace pomohou.
Informace poskytl:
Magistrát mûsta Brna

POMùRNÉ âÁSTKY
S v˘‰í poplatkové povinnosti souvisí i
– zmûny trvalého pobytu;
– narození;
– úmrtí.
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Programové prohlášení Rady městské části
Brno-střed pro volební období 2006–2010
– Zasadíme se o posílení pochÛzkové ãinnosti pﬁíslu‰níkÛ policie, pﬁedev‰ím v centru mûsta a v problémov˘ch
ãástech na‰í Mâ.
– Budeme roz‰iﬁovat kamerov˘ systém, napojen˘ na pult
centrální ochrany, obhospodaﬁovan˘ MP.

„Na‰í trvalou snahou je moderní centrum Brna evropského
formátu, centrum vzdûlanosti a kulturních tradic, respektující aktuální potﬁeby obãanÛ a turistÛ.“
ROZVOJ MùSTSKÉ âÁSTI
– Budeme podporovat v‰echny aktivity ke zviditelnûní
Mâ jako destinace vyhledávané turisty, tím podpoﬁíme souãasnû i zv˘‰ení zamûstnanosti.
– Budeme pokraãovat v prosazování v˘stavby centra volného ãasu a obãanské vybavenosti v prostoru b˘valého
vojenského areálu na Lerchovû ulici.
– Podpoﬁíme podnikání s dÛrazem na drobné a stﬁední
podnikatele.
– Budeme podporovat modernizaci a vhodné vyuÏití
zanedban˘ch území.
– Vytvoﬁíme podmínky pro ãinnost zastoupení zahraniãních firem, vãetnû prezentace zahraniãních státÛ.
– Zasadíme se o to, aby opravy, rekonstrukce a nová
v˘stavba z prostﬁedkÛ Mâ byly realizovány racionálnû
a v co nejkrat‰ím ãase.

·KOLSTVÍ, MLÁDEÎ, SPORT
– Budeme pokraãovat v rekonstrukci ‰kolsk˘ch zaﬁízení.
– Budeme podporovat soukromé a církevní aktivity
v oblasti ‰kolství.
– Dovybavíme Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora
víceúãelov˘m hﬁi‰tûm, pétanquem ãi minigolfem.
– Budeme i nadále prosazovat budování vhodn˘ch hﬁi‰È
a ploch pro volnou sportovní ãinnost.
– Roz‰íﬁíme poãet míst s bezplatn˘m pﬁístupem na internet.
– Budeme prosazovat dokonãení v˘stavby kluzi‰tû
v oblasti Malá Amerika.
– Budeme podporovat aktivity dûtí a mládeÏe pﬁi ‰kolách
i v mimo‰kolní oblasti.
– Zabezpeãíme v˘stavbu haly pro míãové hry na území
na‰í mûstské ãásti.

FINANCE a MAJETEK
– Nebudeme zadluÏovat rozpoãet Mâ a budeme usilovat
o efektivní vyuÏívání v‰ech prostﬁedkÛ Mâ.
– Budeme podporovat aktivity smûﬁující k vyuÏívání prostﬁedkÛ z evropsk˘ch fondÛ a ve spolupráci se Statutárním
mûstem Brnem budeme usilovat o získání evropsk˘ch
penûz do v‰ech oblastí.

SOCIÁLNÍ OBLAST
– Budeme pokraãovat ve v˘stavbû vhodn˘ch bytov˘ch
domÛ pro seniory s nadstandardními sluÏbami.
– Budeme ﬁe‰it problémy obãanÛ, kteﬁí se dostanou do
svízelné sociální situace.
– UmoÏníme zapojení seniorÛ do spoleãensk˘ch aktivit
obãansk˘ch klubÛ na Mâ BS organizováním spoleãensk˘ch
a kulturních akcí.

BYDLENÍ
– Budeme pokraãovat v privatizaci bytov˘ch domÛ.
– Pﬁíjmy z privatizace vyuÏijeme na v˘stavbu startovacích
bytÛ pro zaãínající rodiny.
– Budeme podporovat zástavbu proluk a rekonstrukce
domÛ.
– Budeme i nadále dÛslednû kontrolovat efektivní v˘kon
správy na‰ich bytov˘ch domÛ.

KULTURA
– Budeme podporovat kulturní aktivity ve Spoleãenském
centru Radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed.
– Budeme pokraãovat ve vybavování centra mûsta vhodn˘m mobiliáﬁem.
– I nadále budeme financovat provoz Divadla Polárka
a Klubu Leitnerova.
– Budeme pokraãovat ve vydávání Zpravodaje Mâ BS.
– Budeme prosazovat rekonstrukci a zpﬁístupnûní brnûnského podzemí pro veﬁejnost.

DOPRAVA
– Zasadíme se o vybudování parkovacích domÛ.
– Budeme pokraãovat v obnovû a údrÏbû komunikací
a veﬁejn˘ch prostor.
– I nadále budeme dbát o dobr˘ stav chodníkÛ.
– Budeme usilovat o zklidnûní dopravy v historickém
centru.
– Budeme pokraãovat ve vybavování nebezpeãn˘ch pﬁechodÛ bez svûtelné signalizace vhodn˘m lokálním pﬁisvûtlením.
– Budeme vybavovat zastávky mûstské hromadné dopravy pﬁístﬁe‰ky pro cestující.
– Budeme usilovat o montáÏ bezpeãnostních zábradlí
u tramvajov˘ch ostrÛvkÛ na území Mâ BS.
– Budeme usilovat o zﬁízení parkovacích zón pro obãany
v místû bydlící.

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
– Budeme pokraãovat v péãi o ãistotu komunikací
a veﬁejn˘ch prostor.
– Budeme pokraãovat v rekonstrukci parku na Îlutém
kopci.
– Budeme se zasazovat o vyuÏití vhodn˘ch zelen˘ch
ploch pro oddych.
– V rámci oprav komunikací budeme vysazovat zeleÀ.
– Nedopustíme zmen‰ování zelen˘ch ploch v na‰í mûstské ãásti.
– Budeme pokraãovat v budování podzemních kontejnerÛ na separovan˘ odpad.
– Vytvoﬁíme podmínky pro roz‰íﬁení poãtu v˘bûhÛ pro
psy.
– Budeme podporovat budování cyklistick˘ch stezek
s napojením na trasy v jin˘ch mûstsk˘ch ãástech.

BEZPEâNOST
– Budeme usilovat o to, aby bezpeãnost obãanÛ byla
prvoﬁad˘m úkolem jak pro Policii âR, tak pro Mûstskou
policii.
– Budeme razantnû ﬁe‰it chování problémov˘ch skupin
obyvatel.
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Lidem s poruchami komunikace
pomůže nové multifunkční centrum
V Jihomoravském
kraji trpí více neÏ
53 000 osob poruchami komunikace,
v dÛsledku kter˘ch
trpí váÏn˘mi sociálními, zdravotními
a psychick˘mi problémy. Více neÏ
118 000 osob
v Jihomoravském
kraji je nezamûstnan˘ch, neumí se uplatnit na trhu práce, a to zejména kvÛli problémÛm v komunikaãní oblasti a pﬁi vystupování na veﬁejnosti.
Pro osoby s tûmito sociálními problémy bylo 12. 3. 2007 slavnostnû
otevﬁeno Multifunkãní centrum pro osoby s poruchami komunikace,
které Obãanské sdruÏení LOGO vybudovalo ve svém sídle na
Vsetínské ulici 20 v Brnû.
V rámci Multifunkãního centra jsou realizovány 4 hlavní programy
zamûﬁené na sociální integraci dospûl˘ch osob postiÏen˘ch poruchami komunikace, osob nezamûstnan˘ch a obtíÏnû zamûstnavateln˘ch.
Programy pro tyto osoby jsou zamûﬁeny na jejich zaãlenûní do spoleãnosti a na trh práce. Dále jsou realizovány programy pro mladistvé
bez praxe (studenty) a vzdûlávací semináﬁe pro sociální, zdravotní
a pedagogické pracovníky.
Pﬁedpokládá se, Ïe do kvûtna 2008 projde programy více neÏ 470
potﬁebn˘ch osob, kter˘m sdruÏení mÛÏe pomoci v˘raznû zv˘‰it kvalitu jejich Ïivota, zaﬁadit je do spoleãnosti a pomÛÏe jim najít adekvátní
pracovní uplatnûní.
Multifunkãní centrum pro osoby s poruchami komunikace bylo
postaveno za podpory Evropského rozvojového fondu a státního rozpoãtu âeské republiky.
Mgr. Eva Neubauerová,
Obãanské sdruÏení LOGO

Slavné brnûnské vily ve VaÀkovce
V˘stava Slavné brnûnské vily byla od 14. do 18. bﬁezna k vidûní v
pasáÏi brnûnské Galerie VaÀkovka, kde byla prezentována ve stejném rozsahu jako v loÀském roce v Domû umûní. V˘stavu, kterou
obohatila autogramiáda autorÛ stejnojmenné knihy a která byla
souãástí akce Bydlení v Brnû, pﬁipravila umûlecká agentura
Foibos ve spolupráci s Národním památkov˘m ústavem, územním
odborn˘m pracovi‰tûm v Brnû a Muzeem mûsta Brna.

Brněnští občané si připomenuli 157. výročí
narození prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka

U pomníku prezidenta Osvoboditele se dne 7. bﬁezna se‰li
brnûn‰tí obãané, aby uctili jeho památku. Slavnostní shromáÏdûní
uspoﬁádala âs. obec legionáﬁská a dal‰í obãanská sdruÏení.
Slavnosti se zúãastnili starosta Mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr.
Michal Bortel a místostarostka dr. Dagmar Hrubá. Slavnost uvádûl
pﬁedseda âsOL Bohuslav Páral, ãestnou stráÏ drÏeli ãlenové
Sokola v stejnokrojích. Pûveck˘ sbor Sokola Brno I obohatil slavnost zpûvem vlasteneck˘ch písní. Slavnostními ﬁeãníky byli dr.
Franti‰ek Esterka, pﬁedseda âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, a dr. Dagmar Hrubá, která pozdravila pﬁítomné sokolsk˘m
Nazdar! Oba ﬁeãníci ocenili v˘znam prezidenta Masaryka pro
zaloÏení na‰eho státu a ãeskoslovenské demokracie. Pﬁipomenuli,
Ïe jeho my‰lenky jsou dodnes pro nás platné. Poté zástupci
obãansk˘ch sdruÏení i zastupitelé mûsta poloÏili k pomníku své
kytice. Závûrem si v‰ichni zazpívali ãeskoslovenskou státní
hymnu.
Jan Kruml

Slavnostní setkání s bulharsk˘m folklórem
Slavnostní setkání s bulharsk˘m folklórem probûhlo v pátek 16.
bﬁezna 2007 ve vstupních prostorách Knihovny Jiﬁího Mahena
v Brnû ( dále jen KJM). Slavnostního zahájení DnÛ bulharské kultury se zúãastnil velvyslanec Bulharska v âR dr. Zdravko Popov
a dal‰í v˘znamní hosté vãetnû starosty mûstské ãásti Brno-stﬁed
Mgr. Michala Bortela. Pro bliÏ‰í seznámení s Ïivotem Bulharska
byla v prostorách KJM instalována v˘stava bulharsk˘ch zlat˘ch
pokladÛ, stﬁedovûk˘ch manastirÛ a kreseb s v˘stavou historie
azbuky a obrazÛ ruãnû malovaného hedvábí. V krásnû rekonstruovan˘ch prostorách zaznûly písnû Bulharska a mladí bulhar‰tí
taneãníci pﬁedvedli kreace bulharsk˘ch národních tancÛ.
Vystoupení bylo obohaceno o vylosování znalostní soutûÏe z historie Bulharska. Celou zdaﬁilou akci provázela ﬁeditelka KJM paní
ing. Libu‰e Nivnická.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN
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Brněnské podzemí
Na úpatí ‰pilberského kopce, v jeho západní ãásti, existoval jiÏ
pﬁed polovinou 13. století nevelk˘ sídelní celek naz˘van˘ podle
písemn˘ch pramenÛ Bruna Antiqua – Staré Brno. Vznikl v‰ak
mnohem dﬁíve, zﬁejmû jako staroslovanské osídlení, zaloÏené
v prvním tisíciletí a brnûnskému hradu a pozdûji i novû zaloÏenému mûstu dalo jeho jméno. Název, kter˘ znalci jazyka odvozují
od staroslovanského v˘razu „brn“ ãi „brnje“, coÏ znamená bláto,
mokﬁinu, nebo moãál, zﬁejmû nejlépe odpovídá tehdej‰ímu rozbahnûnému prostﬁedí kolem bﬁehÛ ﬁeky Svratky. Také ﬁada
v˘znamn˘ch archeologick˘ch nálezÛ potvrzuje, Ïe historie mûsta
se zaãala psát právû zde. Trhová osada u brodu pﬁes ﬁeku se
postupnû vyvinula v pﬁedmûstskou obec s vlastní samosprávou,
aby nakonec v roce 1850 splynula s mûstem. Cesta, která toto
pﬁedmûstí s Brnem po staletí spojovala, se od roku 1867 naz˘vá
Pekaﬁská ulice.
Stﬁedovûká cesta pﬁivádûjící k mûstu dálkové stezky od jihozápadu a západu nebyla ve star‰í historii bûÏnû pouÏívána. Zvlá‰tû
její horní úsek u Brnûnské brány (pﬁi dne‰ním ·ilingrovû námûstí) byl natolik pﬁíkr˘, Ïe vozy taÏené soumary mûly s jeho pﬁekonáním velké potíÏe. Hlavní vozová cesta ze Starého Brna obcházela masív petrovského kopce jiÏním smûrem podél Svrateckého
náhonu. Z dne‰ní Pekaﬁské ulice se vozy obchodníkÛ odklánûly
v místech Provaznického vr‰ku a sledovaly pﬁibliÏnû trasu dne‰ní
ulice Kopeãné. Do mûsta pak vjíÏdûly jiÏním smûrem tehdej‰í
Îidovskou branou v místech, kde dnes ústí ulice Masarykova do
NádraÏní tﬁídy.
Hostinec „U Sedmi ·vábÛ“ stával pravdûpodobnû mezi dvûma
dvory jednoho z nejvût‰ích brnûnsk˘ch ãinÏovních domÛ na
Kopeãné ulici ã. 37. DÛm, kter˘ se také naz˘val „Schellenbersk˘“,
vznikl pravdûpodobnû v roce 1748 na místû sedmi mal˘ch polozboﬁen˘ch domkÛ. Poprvé byl v historick˘ch pramenech zmínûn
v roce 1749. V roce 1784 byl tento barokní dÛm pﬁemûnûn na
rozsáhl˘ ãinÏák. Mûl dva vchody a vnitﬁní prostor v mírném
svahu byl pﬁedûlen vestavûn˘m objektem na dva dvory. Horní,
men‰í dvÛr byl pﬁístupn˘ velkou branou z Kopeãné ulice a z nûj
se po schodi‰ti sestoupilo do spodního prostorného dvora se
studnou uprostﬁed. Dvory byly obklopeny jednopatrov˘mi a pﬁízemními objekty s mnoha schodi‰ti a mal˘mi byty pﬁeváÏnû pro
chud‰í ãást místních obyvatel. V polovinû 19. století byl v souvislosti s rostoucím nedostatkem bytÛ nadstaven o dvû dal‰í patra
do podoby jednoho z nejvût‰ích pavlaãov˘ch nájemních domÛ
v Brnû.
Hostinec „U Sedmi ·vábÛ“ byl vyhlá‰en˘ velmi levn˘mi a chutn˘mi jídly, v˘born˘mi nápoji a podle legendy dal jméno celému
domu. V polovinû 19. století tuto hospÛdku zﬁídil hostinsk˘, kter˘
mûl kromû profesní obratnosti také velk˘ smysl pro humor. Pro
pobavení sv˘ch hostÛ dal na stûnu zavûsit velkou plochou skﬁíÀku s dvíﬁky, jejíÏ vnitﬁní zadní stûnu tvoﬁilo zrcadlo. Nad skﬁíÀku
nechal vymalovat ‰est typick˘ch ·vábÛ s kopím na ramenou ze
star˘ch nûmeck˘ch báchorek. Nov˘ pﬁíchozí pak obvykle upozornil hostinského na chybu v poãtu, a Ïádal-li vysvûtlení, byl
pﬁiveden pﬁed skﬁíÀku, kde pak v zrcadle spatﬁil „sedmého
·vába“, k pobavení celé spoleãnosti.
DÛm byl v poslední dobû stále útoãi‰tûm nemajetn˘ch podnájemníkÛ a studentÛ. Od ulice Kopeãné jej dûlil pouze plechov˘
plot a malá branka, kterou bylo moÏno vstoupit na rozsáhl˘ dvÛr
se vzrostl˘mi stromy. Na místû pÛvodního stﬁedního kﬁídla –
nûkdej‰í hospody byl zv˘‰en˘ plácek se schodi‰tûm do niÏ‰ího
dvora s pumpou nad b˘valou studnou. Na západní stranû plácku
byly za dveﬁmi po dlouhém toãitém schodi‰ti pﬁístupné podzemní prostory. Sklepy byly situovány jak pod pavlaãov˘mi kﬁídly,
tak pod celou plochou plácku. Na v˘chodní stranû vybíhá
poslední sklípek smûrem pod ulici Kopeãnou. Sklepy pod dvorními kﬁídly byly zastropeny dﬁevûn˘mi trámov˘mi stropy, nebo

ploch˘mi segmenty do traverz. Prostory pod dvorem byly cihelné, zaklenuté ‰iroce valen˘mi cihlov˘mi klenbami. Podlahy sklepÛ byly hlinûné v rÛzn˘ch v˘‰kov˘ch úrovních. Vût‰inou sklepÛ
prostupovala vlhkost, tvoﬁící v nejniÏ‰ím sklepû rozbahnûlé kaluÏe. Sklepení, které v minulosti slouÏilo ke skladování sudÛ
s pivem a vínem, byla pﬁístupná jak ze spodního dvora, tak
i z objektu uliãního kﬁídla. Toto vstupní schodi‰tû v‰ak bylo jiÏ
zcela zniãeno, stejnû jako v‰echny ostatní sklepy. Koncem roku
2006 byl cel˘ dÛm vãetnû podzemních prostor asanován a na
jeho místû vznikne dÛm nov˘. Zanikl tak jeden z nemnoha pavlaãov˘ch domÛ, které tvoﬁily historii Starého Brna, a pouze dokumentace mÛÏe dnes pﬁipomínat toto kdysi tak romantické místo
na Kopeãné ulici.
Chodba pod Pekaﬁskou ulicí byla objevena pﬁi prÛzkumu
domu ã. 23 v roce 1990. PrÛchozí cihelná ‰tola tehdy spojovala
protilehlé objekty horní ãásti Pekaﬁské ulice. Zaãínala ve druhém
suterénu domu ã. 23 a ústila ve sklepû, kter˘ leÏel pod dvorem
domu ã. 16 na protûj‰í stranû ulice. Zdûná ‰tola s valenou klenbou se nachází v hloubce ‰esti metrÛ pod dlaÏbou Pekaﬁské ulice
a v mírném spádu klesá k ulici Kopeãné. Její rozmûr je na ‰íﬁku
1,5 m a na v˘‰ku 1,6 aÏ 1,9 m. V dobû nálezu vyvûral uprostﬁed
chodby pramen prÛzraãné vody a odtékal struÏkou v hlinûné
podlaze do sklepa domu ã. 23.
Funkce propojovací chodby je zatím nejasná. Vznikla snad je‰tû
pﬁed stavbou domu a slouÏila k tajnému opu‰tûní pÛvodní vojenské budovy, nebo ‰lo o specifick˘ druh komunikaãního propojení mezi protûj‰ími objekty. Poloha chodby pﬁímo pod tramvajovou tratí Pekaﬁské ulice si vyÏádala statická opatﬁení, pﬁi nichÏ
byly sklep i chodba zpevnûny betonov˘m nástﬁikem s ocelovou
v˘ztuÏí. Chodba je nyní prázdná a ve sklepû pod dvorem se na
betonov˘ch stûnách usadila pouze houÏevnatá sklepní flóra.
V dal‰ím pokraãování exkurze brnûnsk˘m podzemím nav‰tívíme novodobé podzemní stavby – kolektory, vznikající pod ulicemi historického jádra mûsta.
Ale‰ Svoboda
r-atelier@volny.cz
âlánky publikované v tomto seriálu byly jiÏ uveﬁejnûny v kulturním mûsíãníku KAM v Brnû v roãnících 48 a 49.

Sklepení b˘valého hostince U Sedmi ·vábÛ. FOTO BARAN–FRANCÁN

6

Rozhovor s osobností

PhDr. Josef Smýkal – Zakladatel zvukové knihovny
PhDr. Josef Sm˘kal – hudební pedagog, tyfloped, odborn˘ publicista.
âlovûk, kter˘ se dokázal zvednout od své ko‰íkáﬁské stoliãky aÏ do
v˘‰in uznávaného odborníka ve v˘chovû a vzdûlávání zrakovû postiÏen˘ch obãanÛ. PhDr. Josef Sm˘kal se narodil v roce 1926 ve
Vlãnovû, vystudoval Pedagogickou fakultu v Olomouci a zdokonalil se
v hudební v˘chovû nevidom˘ch a slabozrak˘ch ÏákÛ na Pedagogické
fakultû Univerzity Karlovy v Praze. „ZaloÏil jsem Zvukovou knihovnu
pro nevidomé a slabozraké v âSR v roce 1960, která slouÏí dodnes
a na jejím rozvoji se stále podílím,“ ﬁíká doktor Sm˘kal. Rozezvuãel
mnoho srdcí, kter˘m hrozil pád do ‰era a tmy beznadûje. Za své celoÏivotní dílo obdrÏel Cenu mûsta Brna za rok 2006. Ocenûní za pﬁínos
v˘chovû a vzdûlávání pﬁevzal od primátora mûsta Brna Romana
Onderky. Pﬁi setkání si povzdechl: „Co nejdéle se budu koukat, ale uÏ
není moc ãasu, svûtla ub˘vá.“
Pane doktore, obdrÏel jste ocenûní, které se váÏe k v˘chovû
a vzdûlávání nevidom˘ch a slabozrak˘ch. To jste si zvolil dobrovolnû nebo vás Ïivot sám navedl?
PÛvodnû jsem byl uãitel hudby. VÏdycky jsem byl slabozrak˘.
Pracoval jsem jako v‰ichni lidé normálnû. Vyuãoval jsem hﬁe na klavír. Do roku 1985 jsem uãil hudbu – hudební v˘chovu, soubory, flétny. Vedl jsem také dûtsk˘ soubor. Úãinkoval jsem s dûtmi v operách
Jakobín, Boris Godunov a dal‰ích. Natáãel jsem s nimi do rozhlasu.
Tak jak to ‰lo. Pﬁi této práci jsem hodnû studoval a pﬁem˘‰lel o problémech nevidom˘ch a snaÏil se pomoci. ZaÏíval jsem jejich problémy. Teì jsem rád, Ïe po bytû trefím. Je‰tû jsem schopen ve známém
prostoru tady do obchodu. Do mûsta uÏ jen s obtíÏemi. Dnes vím, Ïe
jsem dobﬁe zvolil, neboÈ v poãátcích jsem pracoval s dûtmi bez rozdílu, ale tak nûjak samo sebou jsem zaãal se slabozrak˘mi a nevidom˘mi a to se stalo m˘m posláním.
Tedy práce za to mÛÏe, Ïe jste zamíﬁil do Brna a zÛstal?
Jsem z Vlãnova ze Slovácka. Uãil jsem v Uherském Brodû, ve
Svitavách a potom v Brnû. UãitelÛ na lidov˘ch ‰kolách umûní je
hodnû, ale v˘raznû málo na ‰kolách pro nevidomé dûti. Tak jsem
zÛstal v Brnû. Bydlel jsem na Starém Brnû od roku 1956 do roku
1967 na Konûvovû ulici ãíslo 19 – dnes VídeÀské. Nûkdo moÏná
nemá na mládí pûkné vzpomínky, ale tam to bylo v‰e nádherné.
Koupali‰tû naproti pivovaru, tam jsem s dûtmi byl nejradûji. Uãil jsem
na tehdej‰í Radnici na Starém Brnû, která stála vedle domu, kter˘
dnes stojí osamocenû uprostﬁed Mendlova námûstí. Byli jsme ãtyﬁi
uãitelé. ProtoÏe stávající prostory pﬁíli‰ nevyhovovaly, tak jsem
sehnal starou budovu v místech ulic Hlinky a V˘stavní, kterou jsme
svépomocí opravovali. Byl jsem vedoucí. Po dvou letech dﬁiny nám
budovu vzali a zbourali. Tak jsme dál uãili v prostorách na VídeÀské.
Mûl jsem dvû dûti. Mizern˘ plat. Îili jsme skromnû. Chodili jsme na
procházky na Kamenn˘ vrch, na Riviéru a tﬁeba aÏ na pﬁehradu.
Jestli dobﬁe poãítám, pak na Starém Brnû vznikla my‰lenka
zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké?
…to byl rok 1960 a já jsem spolu s panem Barviãem zaloÏil zvukovou knihovnu. Nyní má ústﬁedí v Praze. Jmenuje se Zvuková knihovna Karla Emanuela Macana. Vyrábí a poskytuje tisíce záznamÛ naãten˘ch knih, hudby a textÛ. V souãasnosti ﬁe‰íme problém, jak pﬁevést
záznamy na cédéãka. To je problém. Magnetofonové kazety se jiÏ
nevyrábí. CD pﬁehrávaã neumoÏÀuje plynule vyhledávat v záznamu
tak, jak to potﬁebuje slabozrak˘ nebo nevidom˘. Technici jiÏ pﬁi‰li na
ﬁe‰ení. Oni jsou machﬁi. V knize si jednodu‰e dáte záloÏku, kazetu si
zastavíte a zase pustíte. U CD to není tak jednoduché. Problém je
i s délkou záznamu. Na CD vyjde 74 minut ãtení, kazeta má 90 minut.
V souãasné dobû naãítáme knihu s 80 kazetami. Co potom s tím?
To je dnes, ale jak probíhalo natáãení od zaãátku?
V zaãátcích ãetl pan Barviã a já dûlal technika. Dﬁíve jsem byl
radioamatér, tak se mnû zku‰enosti hodily. Natáãeli jsme v noci, aÏ
dûti spaly. Museli jsme zaizolovat okna, protoÏe kolem chodili opilci
z pivovaru. Tak vznikaly základy zvukové knihy. Staré Brno mi pﬁirostlo nejvíce k srdci (k dne‰nímu bydli‰ti v Brnû na Lesné jiÏ
nemám tak hlubok˘ vztah). Pozdûji jsem se domluvil se tﬁemi brnûnsk˘mi herci a jednou hereãkou. Daﬁilo se nám naãíst 1–2 knihy do
roka. Nyní v Praze potﬁebnou práci dûlají profesionálové a stihnou

naãíst 20 a více knih do roka. V knihovnû potom najdete i ty nejnovûj‰í tituly, které jsou v knihkupectví a knihovnách na pultech.
âteme knihy ze v‰ech oblastí. Detektivky, romány, historickou i dûtskou literaturu. Slabozrací i nevidomí si opravdu mohou vybrat.
Zvukovou knihovnu znají ãtenáﬁi Knihovny Jiﬁího Mahena,
ale vût‰ina BrÀanÛ jistû spí‰ za‰la do Technického nebo
Moravského muzea. Mohou se setkat i s historií nevidom˘ch
a slabozrak˘ch?
Ano, pﬁi Technickém muzeu v Brnû. Podstatnou ãást sbírky jsem
dodal já. Nejdﬁíve jsem sbíral drobné slepecké pomÛcky, knihy,
mapy. Ta je tﬁeba z roku 1898. To je okolí Brna. Mapy jsou reliéfní
a jsou urãeny slepcÛm s dobrou obrazotvorností. Zrak pÛsobí pﬁes
hmat. Pro Technické muzeum v Brnû je‰tû dnes pracuji na Ïivnostensk˘ list. Tisknu knihy v slepeckém písmu. Svoji sbírku slepeck˘ch
knih jsem také vûnoval muzeu. Pﬁedal jsem i historick˘ tiskaﬁsk˘ lis
a sázecí stroj pro tisk Braillov˘m písmem, které dohromady váÏí
1 000 kg. ManÏelka mûla pro mé sbírky pochopení, ale nyní je ráda,
Ïe zÛstala doma jen malá ãást.
Sbíral jste rÛzné slepecké potﬁeby, knihy a pﬁedmûty, díval
jste se do historie. Jak se zachovala k zrakovû postiÏen˘m?
Ano, historie ukazovala nejdﬁíve, Ïe slepec není ãlovûk. Chudí lidé
se nejvût‰ího chudáka zbavovali. Za starého ¤íma neduÏivé dûti,
jedno jakkoliv postiÏené, vyhnali za ¤ím a nechávali zvûﬁi. To byl
kulturní star˘ ¤ím. To nebylo nic nemorálního. AÏ pozdûji evropská
kultura zaãala peãovat o ochranu pro takové lidi a dala základ slepeckému písmu. Slepec se postupnû stává plnohodnotn˘m ãlovûkem
ve spoleãnosti.
Historií jsem se zab˘val ve dvou sv˘ch základních dílech, která se
stala ve slepecké literatuﬁe pojmem. Dokud jsem nevydal Lexikon,
tak to byly Dûjiny písma. Tyflopedick˘ lexikon je kniha, která jako
první v Evropû komplexnû a nebojácnû obsáhla v‰echny dÛleÏité
informace o osobnostech tûÏce zrakovû postiÏen˘ch od starovûkého
¤íma do souãasnosti. Chtûl jsem pÛvodnû napsat Lexikon vûcn˘, ale
jiÏ nezb˘valy síly a spolupracovníci. To jsem chtûl udûlat proto, Ïe
dnes je stále málo lidí, kteﬁí se na slepce dívají jako na normálního
ãlovûka. KaÏd˘ máme své lidské problémy a slepec je má je‰tû navíc
s oãima. Dnes mÛÏete sly‰et na kﬁiÏovatkách, jak pﬁechod jen nûkdy
klape, klap, klap a klap. Slepci si spou‰tûjí klapání na kﬁiÏovatkách
sami. Dostávají speciální hole (v hodnotû asi 2 500 Kã) bezplatnû od
obcí (v Brnû samozﬁejmû od mûstsk˘ch ãástí). Zaﬁízení je instalováno
na 95 % pﬁechodÛ. Nevidom˘ch a slabozrak˘ch je v Brnû pﬁibliÏnû
700. Takové vymoÏenosti nemají nikde na svûtû. Nyní dûlají hole se
tﬁemi a vysílaãe se ‰esti tlaãítky. Slepec si otevírá dveﬁe tramvaje,
která ohlásí své ãíslo a smûr, kter˘m jede. Byl jsem po celé Evropû.
Nikde nic takového není. Ten systém je drah˘. KaÏd˘ vysílaã stojí
10 000 Kã a na bûÏné kﬁiÏovatce jich potﬁebujete osm. Pro bezproblémov˘ pohyb lidí zrakovû postiÏen˘ch se nyní pracuje na systému
vyuÏívajícím moÏností mobilní sítû GPRS, která umoÏní slabozrakému
nebo nevidomého jít po naprogramované trase k cíli.
Mojmír Antonín
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Inzerce
www.autonova.cz

V každém směru dobrá příprava…
Jarní servisní akce Volkswagen.
Jaro je před Vámi. Všechny
cesty jsou po zimě
otevřené a je jen na Vás,
kam vyrazíte. Rozhodně
se Vám vyplatí zamířit
k nám na Jarní servisní
akci Volkswagen.
Připravili jsme pro
Vás nabídku základních
střešních nosičů a příčníků
se zvýhodněním 10%.
Při zakoupení držáků
jízdních kol a originálních
dětských sedaček ušetříte
dokonce 15%.

Všechny detaily
zkontrolujeme při
speciální jarní servisní
prohlídce Vašeho vozu
za pouhých 99 Kč.
Více informací získáte
v našem autorizovaném
servisu, případně na
našich webových
stránkách.
Naše nabídka platí
do 30. 4. 2007.

Autorizovan˘ servis Volkswagen Autonova Brno, Masná 20, 657 79 Brno, tel.: 543 424 220
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Inzerce
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.

OČNÍ OPTIKA
Husova 6, Brno

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

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

AHAVA

Vám nabízí
nové sportovní a sluneční brýle s UV filtrem a polarizací,
dioptrické sluneční brýle s antireflexem a polarizací
samozabarvovací dioptrická skla a plasty Transitions

kosmetika z MRTVÉHO MOŘE

pro KRÁSU I ZDRAVÍ
(lupénka, ekzémy, akné,
bolesti kloubů aj.)
prodej: DROGERIE
KOUNICOVA 17, BRNO
tel.: 549 254 990

Jarní kolekci brýlí J.F.Rey, Silhouette, Adidas, Hugo Boss, Flair.
Roztoky na měkké a tvrdé kontaktní čočky
za skvělou cenu + dárek

MINIŠKOLKA
hlídání dětí
Dobrovského 46
www.marypoppins.wbs.cz
tel. 720 457 107
nebo 776 389 933

ILCIL_07080_SPARK BS AUTO_S3.ind1 1

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

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

Efektivní multimediální výuka jazyků na ZŠ Kotlářská 4
Podaﬁil se dal‰í krok do 3. tisíciletí. V˘uka jazykÛ, která
obzvlá‰tû vyÏaduje uplatnûní v‰ech moderních metod, má
na Z· Kotláﬁská svÛj nov˘ stánek. „To je úspûch celé
‰koly,“ prohlásil ﬁeditel ‰koly Mgr. Libor Zﬁídkavesel˘ na
slavnostním otevﬁení uãebny 22. 3. 2007. Podûkování si
zaslouÏí spousta lidí, kteﬁí stáli u zrodu projektu na vytvoﬁení v˘jimeãné uãebny, nejen uãitelé ‰koly, ale i partneﬁi
na úﬁadech schvalující a podporující takové projekty, spoleãnosti pﬁátel ‰koly, ale i mûstská ãást Brno-stﬁed, která
nakoupila vybavení nábytkem a sv˘m dílem pﬁispûla
k úspûchu projektu.
Nûco technick˘ch dat: 16 notebookÛ je spojeno WIFI sítí,
která umoÏÀuje propojení se ‰kolní poãítaãovou sítí.
Poãítaãe jsou vybaveny potﬁebnou kanceláﬁskou technikou
vãetnû podpory a instalace jazykov˘ch programÛ.
Celosvûtovû nejúspû‰nûj‰í v˘ukov˘ program „Listen and
Learn English series“ je velmi variabilní a z jeho v˘stupÛ
lze navázat na nûkolik jazykov˘ch ‰kol. Uãebna je samozﬁejmû doplnûna pﬁijímaãem TV i videorekordérem pro
pouÏití klasick˘ch v˘ukov˘ch metod. SíÈové uspoﬁádání
poãítaãÛ a jejich schopnost pﬁipojení na internet pﬁiná‰í do
v˘uky moÏnosti, které by si pﬁed pár lety nikdo nedovedl
ani pﬁedstavit. Cel˘ projekt si vyÏádal prostﬁedky ve v˘‰i
563 127 Kã.
KdyÏ skupinka zvûdavcÛ (uãitelÛ i náv‰tûvníkÛ) pﬁi‰la do
uãebny, nebylo na Ïácích vidût patrné zmûny. Jejich soustﬁedûní by si pﬁál snad kaÏd˘ uãitel, kter˘ obãas zaÏívání

rozmary Ïactva. KaÏd˘ Ïák mûl na obrazovce tro‰ku jin˘
motiv, to bylo dáno rychlostí a znalostmi kaÏdého jedince
a postupu v programu uãení ãi opakování. Uãitel jen registroval zvednuté ruce a odpovídal na dotazy ÏákÛ stojících
pﬁed problémem. KaÏd˘ Ïák mûl na hlavû sluchátka s mikrofonem a namlouval a ovûﬁoval si nejen svoje znalosti
pﬁekladu, ale i v˘slovnost. To je velká pomoc pﬁi dorozumûní. Nûkdy víme, sdûlíme, ale není nám rozumût.
Porozumûní zaãíná srozumiteln˘m sdûlením. To byla na‰e
exkurze v poãínajícím 3. tisíciletí.
Mojmír Antonín

Škola bojující v první linii
Internet je médium, které by nikdo pﬁed 10 lety nepreferoval. Síla komunikace v elektronické podobû je neuvûﬁitelná a hlavnû blesková. Dne‰ní svût je protkán zprávami,
které ãlovûka zasypou a má se co ãinit, aby jim odolal.
Snad je‰tû více je tﬁeba si váÏit lidí, kteﬁí stojí v první linii
a pﬁipravují vojáky do boje s budoucností a hlavnû s informacemi.
To je Základní ‰kola na námûstí 28. ﬁíjna 22 s budovou na
Staré a dvûma M·. Uãitelé, asistenti, v˘chovn˘ poradce a ‰kol-

ní psycholog vãetnû celého zázemí si zaslouÏí uznání. ·kola se
speciálními vzdûlávacími potﬁebami pﬁipravuje do Ïivota mladé
lidi, kteﬁí patﬁí mezi sociálnû znev˘hodnûné Ïáky.
Zasurfujte na internetu www.osmec.cz a budete pﬁekvapeni,
co nabídky a práce je za vzdûláním dûtí a ÏákÛ, kteﬁí patﬁí dle
dne‰ních mûﬁítek do ohroÏené skupiny. Podle paní ﬁeditelky
Altmanové v‰ak není problém tak v dûtech, jako spí‰e v rodiãích. Komunikace, v˘chova a nasazení personálu jsou v˘jimeãné. Pﬁi náv‰tûvû starosty Mâ Brno-stﬁed Bortela to bylo vidût
na kaÏdém kroku. V mateﬁsk˘ch ‰kolách
cítíte péãi, která se dostává tûm nejmen‰ím. âlovûk by oãekával napûtí a stres, ale
ten je moÏná nûkde v pozadí nebo není
pﬁítomen. Kulturnost prostﬁedí je pﬁíkladná. Kolektiv veden˘ ﬁeditelkou Altmanovou to zvládá na jedniãku. Je‰tû staãí
poﬁádat doplÀkové akce ‰kolní klub
i napﬁíklad v˘stavu sukulentÛ „Pohádkové
krajinky“ a dal‰í.
KdyÏ jsem se jen tak mimochodem
dotázal, co ji nejvíce tíÏí, bez rozmy‰lení mnû odpovûdûla: „Tak jako obãany
seniory je dobré zasadit mezi v‰echny
generace, pak já bych na‰i ‰kolu chtûla
mít vyváÏenou Ïáky rychle rostoucími
i tûmi, kteﬁí, jsou pomalej‰í a potﬁebují
pomoci. Jsme ‰kolou se spádovou
oblastí, kterou lidé tak nemilují. To bych
si pﬁála zmûnit.“
Mojmír Antonín
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Naše školy

Ekologické aktivity na ZŠ Horní 16
Na na‰í ‰kole se jiÏ nûkolik let snaÏíme vést na‰e Ïáky k lep‰ímu vztahu k Ïivotnímu
prostﬁedí, a proto jsme jiÏ druh˘m rokem zapojeni do mezinárodního projektu Eko‰kola.
V rámci projektu vedeme na‰e Ïáky ke tﬁídûní odpadÛ, ‰etﬁení vodou, úsporám elektrické energie a tepla a také se snaÏíme vylep‰ovat prostﬁedí ve ‰kole a v jejím okolí. Na
tento ‰kolní rok jsme si naplánovali pût spoleãn˘ch akcí, kter˘ch se úãastní celá ‰kola.
1. 11. 2006 probûhl Den vody, pﬁi kterém jsme se zamûﬁili na úspory a ãistotu vody.
20. 12. 2006 zpestﬁil pﬁedvánoãní atmosféru Vánoãní ekojarmark, na kterém Ïáci prezentovali své v˘robky z pﬁírodních materiálÛ. Akce mûla velk˘ úspûch. Nutnost úspor elektrické energie, tepla a zv˘‰ení zastoupení obnoviteln˘ch zdrojÛ energie jsme si pﬁipomnûli 7. 2. 2007 pﬁi Dni energie. 14. 3. 2007 se uskuteãnil Den odpadu, bûhem kterého
jsme si pﬁipomnûli nutnost tﬁídûní a také sniÏování celkového mnoÏství odpadÛ.
Poslední a nejvût‰í akcí bude Den Zemû, kter˘ se na na‰í ‰kole uskuteãní 24. 4. 2007.
Bûhem tohoto dne se chystáme zasadit nejménû 10 tﬁídních stromkÛ, pﬁed ‰kolou zaloÏit novou okrasnou skalku a také vyuÏít dal‰ího ekojarmarku k získání sponzorsk˘ch
pﬁíspûvkÛ na financování nov˘ch skﬁínûk ve ‰kolních ‰atnách, které v˘raznû vylep‰í
‰kolní prostﬁedí i bezpeãnost na‰ich ÏákÛ a jejich vûcí.
Mgr. Alena Va‰íãková

ZŠ a MŠ, Brno,
Křídlovická 30b
nabízí ÏákÛm budoucích 6. roãníkÛ
specializovan˘ uãební program ve tﬁídách s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky,
pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ a informatiky. Do matematick˘ch mohou b˘t integrováni nadaní Ïáci ve smyslu § 17 ‰kolského zákona.
Pﬁijímací pohovor do tûchto tﬁíd se
koná ve ãtvrtek 3. kvûtna 2007 od
9 hodin na Z· Kﬁídlovická. Pﬁihlá‰ky si
mÛÏete vyzvednout v kanceláﬁi ‰koly,
vyplnûné odevzdat do 30. 4. 2007. BliÏ‰í
informace najdete na webov˘ch stránkách ‰koly www.zskridlovicka.cz.
Náhradní termín pﬁijímacího pohovoru
je 11. ãervna 2007.

Prostor pro neziskové organizace

Brněnský strom roku 2007 Přehled akcí Eurocentra Brno na duben 2007
StromÛ není nikdy dost a o leckter˘ch zajímav˘ch a ojedinûl˘ch ve svém okolí málokdo ví. ZO âSOP Veronica vyhlásila
dnem 5. bﬁezna druh˘ roãník soutûÏe o Brnûnsk˘ strom roku,
která je souãástí projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje
oz˘vá. KaÏd˘, jednotlivci, rodiny, mûstské ãásti, sdruÏení,
‰koly, firmy i ostatní, má moÏnost navrhnout do 10. dubna
2007 „svÛj“ strom. Z navrÏen˘ch stromÛ pak vybere porota
deset finalistÛ, mezi kter˘mi rozhodne brnûnská veﬁejnost hlasováním. V loÀském roãníku soutûÏ vyhrál dub v Novém
Lískovci.
Nûkteré stromy jsou krásné, kdyÏ kvetou, jiné v barevném
podzimním hávu, nûkteré pod ãepicí snûhu, jiné obsypané
sv˘mi plody. Mnohé si zaslouÏí úctu pro své stáﬁí a útrapy,
kter˘m byly vystaveny, leckteré ve sv˘ch letokruzích skr˘vají
zajímav˘ pﬁíbûh. Kolem nûkter˘ch chodíme dennû, a pﬁesto
o nich nevíme. Ale ví o nich tﬁeba nûkdo jin˘.
Ve zvlá‰tní kategorii bude udûlena cena stromu rostoucímu
uvnitﬁ domovních blokÛ. Mnohé bloky vytváﬁí uzavﬁené dvorky s vlastním rytmem Ïivota a s tajemn˘mi zákoutími. Právû
atmosféra uzavﬁen˘ch dvorÛ dodává stromÛm zde rostoucím
jisté kouzlo a zajímav˘ ráz, byÈ by samy o sobû tak zajímavé
nebyly.
Návrhy stromÛ na fotografii a s popisem je moÏné zasílat na
ZO âSOP Veronica, Panská 9, Brno 602 00. Podrobnûj‰í informace lze získat v Ekologické poradnû na stejné adrese nebo
na internetov˘ch stránkách www.veronica.cz. V‰ichni finalisté
budou dále zaﬁazeni do celorepublikového kola soutûÏe Strom
roku 2007, kterou poﬁádá brnûnská organizace Nadace
Partnerství. Veﬁejnost bude moct hlasovat na internetu, pomocí
textov˘ch zpráv z mobilních telefonÛ a prostﬁednictvím anketních lístkÛ, které budou k dispozici s vystaven˘mi fotografiemi
stromÛ na pûti místech v Brnû.
Rozhlédnûte se ve svém okolí, na sv˘ch cestách a najdûte
i vy NEJ strom v Brnû.
Kontakt:
Lucie Nováková
telefon 542 422 757, mobil 774 216 934
e-mail: lucie.novakova@veronica.cz
www.veronica.cz
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2. dubna v 16.30 hod.
Velikonoce v Evropské unii
Beseda vûnovaná velikonoãním zvykÛm a tradicím v zemích
EU za úãasti zajímav˘ch hostÛ.
Kde: Eurocentrum Brno, KobliÏná 4, Brno, 5. podlaÏí
Poﬁádá: Eurocentrum Brno & EUROPE DIRECT
3. dubna
Co je tﬁeba vûdût o „Schengenu“
Informaãní semináﬁ o dopadech vstupu âeské republiky do
schengenského prostoru, kter˘ je plánován na zaãátek roku
2008. Pﬁijìte si vyslechnout, jaké dÛsledky plynou z tohoto
kroku právû pro Vás. Dotazy budou zodpovídat pﬁedná‰ející z
Ministerstva vnitra âeské republiky.
Kde: Eurocentrum Brno, KobliÏná 4, Brno, 5. podlaÏí
Poﬁádá: Eurocentrum Brno
Na akci je nutné se rezervovat!
11. dubna, 16.30 hod.
Podpora podnikatelÛ ze Strukturálních fondÛ v období
2007–2013
Semináﬁ o moÏnostech získání finanãní podpory z EU v období
2007–2013 pro podnikatele ve zpracovatelském prÛmyslu.
Kde: Eurocentrum Brno, KobliÏná 4, Brno, 5. podlaÏí
Poﬁádá: Eurocentrum Brno a CzechInvest
Na akci je nutné se rezervovat!
23. dubna–11. kvûtna
V˘stava âeské evropanství
Sedm dûjinn˘ch etap na sedmi panelech struãnû rekapitulujících evropsk˘ kontext ãesk˘ch národních dûjin a regionální
panel vûnovan˘ historick˘m zajímavostem z regionu jiÏní
Moravy.
V˘stava je otevﬁena Po–Pá: 10.00–18.00 hod., So: 10.00–14.00
hod.
Kde: Eurocentrum Brno, KobliÏná 4, Brno, atrium
Poﬁádá: Eurocentrum Brno
Vstup na v‰echny akce je voln˘!!!
Eurocentrum Brno
KobliÏná 4, Brno
(budova Knihovny Jiﬁího Mahena v Brnû)
tel.: 542 532 190
e-mail: eurocentrum.brno@euroskop.cz

Kulturní příloha

Festival
Comenius
Slovenský mýtus –
Setkání umûleck˘ch ‰kol z evropsk˘ch zemí v projektu
Socrates
Obraz Slovenska v umění 20. století
19. 4. 2007 v 18.00 hod.
Vivat Comenius – koncert pro kytaru, lidsk˘ hlas a orffovsk˘
instrumentáﬁ
Úãinkují Alfréd Strejãek a ·tûpán Rak
Budova konsistoﬁe, Petrov II
22. 4. 2007 v 18.00 hod.
Taneãní koncert (Brno, Barcelona)
Mahenovo divadlo Brno, Rooseveltova 17
23. 4. 2007 v 19.00 hod.
Koncert Comenius ZU· Jaroslava Kvapila
Besední dÛm Brno, Komenského nám. 8
24. 4. 2007 v 18.00 hod.
Spoleãn˘ závûreãn˘ koncert Comenius (Barcelona, Brno, Graz,
Szeged)
Konzervatoﬁ Brno, tﬁ. Kpt. Jaro‰e 45

Velikonoční prázdniny 2007 v Muzeu města Brna
V˘tvarné programy pro dûti od 6 let vede lektorka: Mgr. Alice
Stuchlíková, stuchlikova@spilberk.cz, tel.: 542 123 635
âtvrtek 5. dubna, 10–12 hod.
Architektem ve vile Tugendhat
Program pro dûti v nejcennûj‰í brnûnské moderní stavbû sloÏen˘
z komentované prohlídky a v˘tvarné tvorby. Jedineãná pﬁíleÏitost
nav‰tívit vilu pﬁed jejím doãasn˘m uzavﬁením a rekonstrukcí.
Setkání objednan˘ch zájemcÛ pﬁed vstupem do vily Tugendhat
na ul. âernopolní ã. 45. Objednávky pﬁijímá lektorka na e-mailové adrese stuchlikova@spilberk.cz nebo na tel. ã. 542 123 635.
Vstup pro dûti zdarma.
Pátek 6. dubna, 10–12 hod.
Tváﬁe krajiny
Dvouhodinov˘ program pﬁedstaví rÛzné vidûní krajiny a její
zachycení prostﬁednictvím krajinomalby. Po komentované prohlídce v˘stavy âeská krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v
Liberci bude následovat v˘tvarná tvorba pﬁed originály. Setkání
zájemcÛ na pokladnû MuMB na hradû ·pilberku. Vstupné na
www.spilberk.cz.

Gymnázium P. Křížkovského
s uměleckou profilací pořádá

Logotyp v˘stavy Slovensk˘ m˘tus, Robert Par‰o - Stupidesign, 2005, ©
SNG Bratislava
Od 20. dubna bude v pﬁízemí UmûleckoprÛmyslového muzea Moravské
galerie v Brnû a ve v˘stavní síÀ Camera na ul. Husova 14 pﬁístupná v˘stava
Slovensk˘ m˘tus – Obraz Slovenska v umûní 20. století.
Hledání a nalézání identity národa prostﬁednictvím v˘tvarného umûní
a vizuální kultury je hlavní náplní v˘stavy Slovensk˘ m˘tus, která je první
hlubokou sondou do nitra slovenského umûní a také první v˘stavou pﬁedstavující prÛﬁez slovensk˘m vizuálním umûním celého 20. století. Mezi témûﬁ
ãtyﬁmi sty vystaven˘mi exponáty se vedle maleb a kreseb nacházejí také
objekty, fotografie ãi film. Mimo tvÛrcÛ slovensk˘ch (Mikulá‰ Galanda, ªudovít Fulla, Milo‰ Alexander Bazovsk˘, Július Koller ad.) jsou ve v˘stavních
sálech k vidûní i díla umûlcÛ pocházejících z âech a Moravy (Josef âapek,
Milo‰ Jiránek, Josef Mánes ad.), kteﬁí se nechali slovensk˘m prostﬁedím
inspirovat. V˘stava byla pﬁipravena ve spolupráci se Slovenskou národní
galerií jako upravená repríza stejnojmenné v˘stavy poﬁádané na podzim
roku 2005 v Bratislavû.
TvÛrci v˘stavy si poloÏili otázku, v ãem vlastnû spoãívá mytizovaná „slovenskost“ v˘tvarného umûní. Je umûlecké ztvárnûní slovenského m˘tu jen
romantick˘m pﬁeÏitkem, projevem krize identity, nebo se spí‰e jedná
o pokus definice poãátku jednoho národa? Nalézt odpovûì na tuto otázku
není jednoduché, a proto ani v˘stava není jednoduch˘m chronologick˘m
seﬁazením dûl nejv˘znamnûj‰ích slovensk˘ch autorÛ. Právû naopak, je tvoﬁena rÛzn˘mi okruhy, které se vyrovnávají s mil˘mi, ale i nepﬁíjemn˘mi stránkami slovenské skuteãnosti. Samostatná témata tvÛrcÛm umoÏnila zﬁetelnûji
poukázat na rÛzné moÏnosti jejich interpretace – od naplnûní pﬁes podléhání
aÏ po humorn˘ odstup.
V˘stava potrvá do 5. srpna a je k ní pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program. Více informací je moÏné získat na internetu www.moravska-galerie.cz.

Josef
Kremláček: Ilustrace & Grafiky
V Galerii HaDivadla, v Alfa pasáÏi na Po‰tovské ulici je do 25. dubna

10. a 11. 4. 2007
HaDivadlo, Alfa pasáÏ, Po‰tovská 8D, 19.30 hod.
Kabaret Rat Noir
CAMI, MAUS, GYMUM
Úãinkují studenti gymnázia

k vidûní v˘stava Josef Kremláãek: Ilustrace & Grafiky.
37. v˘stava cyklu Brno – hlavní mûsto grafického designu je uspoﬁádána k Ïivotnímu jubileu populárního tﬁebíãského ilustrátora pohádek
a ãlena SdruÏení Bienále Brno. Expozice pﬁedstavuje prÛﬁez ilustrátorskou tvorbou Josefa Kremláãka a jeho litografická díla z 80. a 90. let a je
pﬁístupná ve dnech divadelních pﬁedstavení od 17 hodin, jindy na poÏádání (542 216 870, hadi@hadivadlo.cz).
Josef Kremláãek se narodil 5. bﬁezna 1937 v Tﬁebíãi. Vystudoval ·kolu
umûleck˘ch ﬁemesel v Brnû a Vysokou ‰kolu umûleckoprÛmyslovou v Praze
u prof. Adolfa Hoffmeistera. V 60. letech byl ãlenem surrealistické skupiny
La Coste v Brnû a Centre international de l’actualité fantastique et magique.
J. Kremláãek je ãinn˘ v oboru malby, volné a uÏité grafiky, dekalku, ilustrace
pro dûti a mládeÏ a animovaného filmu. Ilustroval 65 knih pro na‰e i zahraniãní nakladatele. Zúãastnil se na 360 v˘stavách doma i v zahraniãí
(Rakousko, Nûmecko, Maìarsko, Itálie, Francie, Argentina, Japonsko aj.).
V souãasnosti je ãlenem ﬁady oborov˘ch spolkÛ, napﬁ. Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ âR, Klub ilustrátorÛ dûtské knihy Praha, SdruÏení Bienále Brno,
ãeská sekce parasurrealistické skupiny Stir up aj.

12. 4. 2007
Barokní sál ÚMâ Brno-stﬁed, Dominikánská 2, 19.00 hod.
Absolventsk˘ kytarov˘ koncert
Úãinkují Krist˘na Krejãí, Jana Svobodová a Tereza Pazdírková
25. 4. 2007
DÛm pánÛ z Kun‰tátu, Dominikánská 9, 18.00 hod.
Hudební podveãer
Úãinkují studenti gymnázia
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Kulturní příloha
VE ZKRATCE
• Kombinace hip-hopu a rockové hudby
zazní 25. dubna od 20.00 hod. v klubu Stará
Pekárna na vystoupení kapely Nuck Chorris
Gang. Více o skupinû najdete na webov˘ch
stránkách http://nuckchorrisgang.com.
• Kulturní asociace Nová Akropolis,
tﬁ. Kpt. Jaro‰e 19, poﬁádá v úter˘ 24. dubna
v 19.00 hod. pﬁedná‰ku s videoprojekcí
Mistﬁi renesance.

Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
V˘stava âeská krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci je pﬁístupná aÏ do
22. dubna v 2. patﬁe západního kﬁídla hradu ·pilberk.
Muzeum mûsta Brna pﬁipravilo ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci ve v˘stavních
prostorách hradu ·pilberku tematickou v˘stavu, která pﬁedstavuje náv‰tûvníkÛm v˘voj
krajináﬁství jako samostatného v˘tvarného oboru. Ve v˘stavní koncepci Muzea mûsta
Brna tak umoÏÀujeme prezentaci jin˘ch muzeí a galerií nejen jednotliv˘mi zápÛjãkami,
ale moÏností ukázat ucelenou ãást vybraného sbírkového fondu.
Liberecká Oblastní galerie vznikla bezprostﬁednû po druhé svûtové válce vyãlenûním
sbírky v˘tvarného umûní Severoãeského muzea v Liberci. Jako samostatná instituce,
podobnû jako vût‰ina ãesk˘ch galerií – muzeí umûní, existuje od roku 1953. V souãasné
dobû spravuje více neÏ 23 000 sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ v nûkolika kmenov˘ch sbírkách.
Nejpoãetnûj‰í je sbírka grafiky, následovaná sbírkou kresby, obrazÛ, plastik a sbírkov˘ch
pﬁedmûtÛ.
Obrazová kolekce má velmi bohatou a zajímavou historii. Sbírku francouzského,
nûmeckého a rakouského v˘tvarného umûní vybudoval na sklonku 19. století libereck˘
velkopodnikatel Heinrich Liebieg, v roce 1904 ji ve své závûti, spolu s nadací, vûnoval
mûstu Liberci. Z penûz nadace byla v roce 1918 zakoupena sbírka jabloneckého lékaﬁe
Antonína Randy, ve dvacát˘ch letech pak cenná sbírka bratrÛ Ferdinanda a Alexandra
Blochov˘ch. Sbírka nizozemského malíﬁství byla vybudována po druhé svûtové válce;
v souãasné dobû je nejpoãetnûj‰í kolekce ãeského malíﬁství 20. století, jejíÏ kvalitou se
liberecká galerie ﬁadí mezi nejlep‰í sbírkové fondy.
V˘stava ãeské krajinomalby, která probûhla v liberecké galerii na jaﬁe 2005 a která je
v pozmûnûné podobû prezentována v Brnû, je pohledem do této sbírky z jiného úhlu,
neÏ jak˘m je ãasové nebo monografické vymezení. Zámûrem autorky v˘stavy Anny
Habánové je nabídnout ‰irokému publiku prÛﬁez nejzajímavûj‰ími díly domácí krajinomalby 19. a 20. století – s mal˘m exkurzem do 18. století. Sv˘mi díly zde budou zastoupeni autoﬁi, kteﬁí pÛsobili na praÏské Akademii v˘tvarn˘ch umûní, jako byli Karel Postl,
pozdûji Antonín Mánes, mnichovsk˘ Maxmilian Haushofer ãi Julius Maﬁák. Vystaven je
soubor drobnûj‰ích prací Augusta Bedﬁicha Piepenhagena. Pﬁes zprvu romantické a realistické zpracování námûtu se dal‰í v˘voj krajinomalby vyznaãoval mnohotvárností
a prolínáním umûleck˘ch smûrÛ a pﬁedev‰ím siln˘m vlivem impresionismu – ãesk˘
impresionismus je na v˘stavû zastoupen tvorbou Oty Bubeníãka, Franti‰ka Kavána,
Romana Havelky a Josefa Ullmanna; tvorba Václava Radimského se utváﬁela v˘hradnû
pod vlivem francouzského impresionismu.
Období avantgardy zaãátku 20. století je prezentováno orientálními plátny Jaroslava
Hnûvkovského a Otakara Nejedlého, expresionistickou krajinou Emila Artura
Pittermanna, kubismus je zastoupen tvorbou Václava ·pály.
Krajina s kontrastními civilizaãními prvky je pﬁedstavena v tvorbû Franti‰ka Hudeãka
a Kamila Lhotáka, ãleny Skupiny 42, která vznikla v Praze ve váleãn˘ch letech s programem zachytit „Svût, v nûmÏ Ïijeme“ jako „drama ãlovûka se skuteãností…“.
Tvorba tﬁetí ãtvrtiny 20. století je prezentována Václavem Kimlem nebo Vladimírem
Komárkem. Abstrahující polohu krajinomalby sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let ve sbírce
pﬁedstavuje generace autorÛ narozen˘ch krátce po druhé svûtové válce (Ivan Ouhel,
Franti‰ek Hodonsk˘).
V˘stava pﬁedstavuje 71 olejomaleb, 20 kreseb a 7 grafick˘ch listÛ.
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• Kvûtnové hudební ne‰pory se konají
v nedûli 6. kvûtna 2007 v 19.30 hodin v âerveném kostele (chrám J. A. Komenského na
Komenského námûstí). Úãinkuje: Pûveck˘
sbor Masarykovy univerzity (sbormistr –
Michal Vajda), program: O. di Lasso,
H. Schütz, A. Bruckner, L. Janáãek, ãerno‰ské spirituály, biblické zamy‰lení: Mgr. ·tûpán Hájek. V˘tûÏek dobrovolného vstupného
bude vûnován sdruÏení Labyrint – integrovaná v˘chova sly‰ících a nesly‰ících dûtí,
Nadace Divoké husy zdvojnásobí v˘tûÏek
akce. Projekt podporuje také Jihomoravsk˘
kraj, poﬁádají a zvou sbory âeskobratrské
církve evangelické Brno 1 a Brno-Husovice.
• Uzávûrka pﬁihlá‰ek do 6. roãníku soutûÏe Lidov˘ skﬁivánek je 10. dubna –
Pﬁihlá‰ky do soutûÏe mohou zaslat uãitelky
M· nebo Z·, nebo zástupce ‰koly na adresu
Mateﬁské centrum Kuﬁátka, Po‰tovská 1, 602
00 Brno, bliÏ‰í informace na tel. 724 229 321.
Samotné soutûÏní klání dûtí z mateﬁsk˘ch
‰kol a z prvních a druh˘ch tﬁíd základních
‰kol pak probûhne v sále Bﬁetislava Bakaly
na Îerotínovû námûstí v úter˘ 24. dubna
2007 od 9.00 do 12.00 hod.
• Festival Slunce Rádia Hey Brno se
uskuteãní dne 29. ãervna 2007 v prostoru
brnûnské Riviéry jako narozeninov˘ koncert
rockového Rádia Hey Brno, které oslaví 5 let
své existence. Diváci se mohou tû‰it na dnes
jiÏ legendární brnûnské rockové skupiny
Progres, Futurum, Kern, Oldﬁicha Veselého
a E band, písniãkáﬁe Závi‰e, Petra Bendeho
se skupinou, kapely Hork˘Ïe slíÏe, Blue
Effect, Fleret, Votchi, Burana Orffchester,
Pozdní sbûr a dal‰í... Více na www.festivalslunce.cz.
• Práce autistick˘ch dûtí v souhrnné
v˘stavû Ná‰ svût jsou k vidûní do 4. kvûtna
ve vstupních prostorách Krajského úﬁadu
Jihomoravského kraje na Îerotínovû nám.
3/5 v Brnû. V˘stavu poﬁádá Asociace pomáhající lidem s autismem Apla-JM, o. s., pod
zá‰titou jihomoravského hejtmana Stanislava
Juránka.
• Obecnû prospû‰ná spoleãnost
Gustava Broma pro zdravotnû postiÏené
poﬁádá 21. dubna v 19.30 hod. koncert
v Boby Laser Show Hall, na kterém úãinkují
Jana Musilová s hosty, Hana a Petr Ulrychovi
se skupinou Javory, Petr Gazdík, Johana
Gazdíková, Radka Coufalová-Vidláková,
Du‰an Vitázek a dal‰í. Doprovází orchestr
Karla Cóna, moderuje Lubo‰ Xaver Vesel˘.
Pﬁedprodej vstupenek na tel. ãíslech 602 745
943, 724 007 552 nebo na pokladnû Boby
centra.

Volný čas
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
DUBEN 2007

KVS „U Tří kohoutů“
DUBEN 2007
úter˘ 3. dubna v 19.30 hod.
Jiﬁí H. KRCHOVSK¯
Setkání s osobit˘m básníkem.

pondûlí 2. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ
úter˘ 3. dubna, 8.30 hod.
Mauglí

ãtvrtek 5. dubna v 19.30 hod.
Jiﬁí GROULÍK TRIO
Autorsk˘ moderní jazz.

stﬁeda 4. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí

úter˘ 10. dubna v 19.30 hod.
JAZOO
Zoologick˘ jazz.

úter˘ 10. dubna, 10.15 hod.
Princezna Konvalinka

stﬁeda 11. dubna v 19.30 hod.
POZDNÍ SBùR + BOKOMARA
(v rockovém kabátû)
Rocková kapela s hostem.

stﬁeda 11. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Princezna Konvalinka
ãtvrtek 12. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

ãtvrtek 12. dubna v 19.30 hod.
BACKSIGHT
Mladá blues-soulová kapela.

ãtvrtek 12. dubna, 19.00 hod.
Jáno‰ík – abonentní skupina D

úter˘ 17. dubna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
Tom WAITS – chrapot americk˘ch putyk.

pátek 13. dubna, 9.30 hod.
Jáno‰ík
sobota 21. dubna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly – PREMIÉRA

stﬁeda 18. dubna v 19.30 hod.
Vladimír MERTA:
Osobnost ãeského folku.

stﬁeda 25. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

ãtvrtek 19. dubna v 19.30 hod.
SONYK BEL:
Blues-rocková alternativa.

ãtvrtek 26. dubna, 10.15 a 14.15 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly
ãtvrtek 26. dubna, 19 hod.
Malé Ïeny – abonentní skupina B
pátek 27. dubna, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
sobota 28. dubna, 15.30 hod.
S koníãkem pﬁes hory a doly

Zmûna programu vyhrazena!

Kontakt:
Divadlo Polárka, Tuãkova 34, Brno,
tel.: 541 247 274, 603 559 481,
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www. divadlopolarka. cz
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úter˘ 24. dubna v 19.30 hod.
MEZITÍM
Folkové ‰ou.
stﬁeda 25. dubna v 19.30 hod.
BAOBAB
Cimbálová muzika tradiãnû i
netradiãnû.
ãtvrtek 26. dubna v 19.30
hod.
ORION a hosté
Trampská kapela.

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

Informujeme

Brněnský 1/2MARATON 2007
Dovolte, abychom Vás pozvali na nov˘ závod, kter˘ se pﬁipravuje na 5. 5. 2007 v centru
mûsta Brna. Chtûli bychom vytvoﬁit tradiãní mezinárodní závod v brnûnské metropoli,
a skloubit tak vrcholn˘ závod s masovou úãastí lidí v kaÏdém vûku.
Zá‰titu pﬁevzal ministr zdravotnictví MUDr. Tomá‰ Julínek, MBA, hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a námûstkynû primátora mûsta Brna.
Samotn˘ Brnûnsk˘ 1/2maratón se pobûÏí centrem mûsta na cca 7km okruhu a dal‰í
závody se pobûÏí samotn˘m centrem mûsta Brna, start a cíl bude na námûstí Svobody.
Cel˘ závod se skládá z pûti jednotliv˘ch závodÛ, které sv˘mi názvy vystihují brnûnskou
náturu:
1. Brnûnsk˘ 1/2MARATON 2007 (21,0975 km) – pro registrované i neregistrované
závodníky dle zájmu a pozvané zahraniãní závodníky start ve 13 hod.
2. „Kindo‰ tiple s mamó nebo s tató kolem Svoboìáku s Krtkem“ (cca 300 m) –
bûh pro rodiãe s dûtmi do 8 let, start 15.30 hod.
3. „Brnûnsk˘ drak“ – Ïákovsk˘ bûh v centru mûsta (cca 2 km) – startují roãníky 1992
a mlad‰í, start 16.00 hod.
4. „·tatl bûh pro v‰ecky“ – pro v‰echny zájemce a v‰echny kategorie (stﬁedem mûsta
cca 4 km) start ve 16.45 hod.
6. „Brnûnská kancl ‰tafla na jedno kolco na Svoboìáku“ – firemní ‰tafetov˘ bûh
s kanceláﬁskou potﬁebou na 5 x 300 000 mm (druÏstva mohou b˘t smí‰ená) – startovné za
jednu ‰tafetu je 5 000 Kã, vítûzná ‰tafeta obdrÏí pohár a beãku piva, v‰ichni úãastníci
obdrÏí triko závodu, start 17.30 hod.
Start a cíl bude na nám. Svobody – tam bude probíhat i doprovodn˘ program Koncert
pro onkologickou nadaci KRTEK (kapely, soutûÏe pro dûti, nafukovací atrakce apod., v‰e
zdarma).
Pro Krtka zahrají Ilona Csáková se skupinou Laura a její tygﬁi a Victoria.
Jsme pﬁesvûdãení, Ïe tento závod se stane v˘znaãn˘m symbolem pro mûsto Brno
a celou âR. Informace a pﬁihlá‰ky na www.brnenskebehy.cibasport.cz, pro prvních
100 pﬁihlá‰en˘ch úãastníkÛ na hlavní závod je pﬁipraven sportovní balíãek v hodnotû
1 000 Kã.
Srdeãnû zvou organizátoﬁi:
– âiba sport athletic
– Jump athletic club Brno
– sdruÏení atletick˘ch oddílÛ AC Atletika Brno, Univerzita Brno a Olymp Brno
– kanceláﬁ senátora MUDr. Tomá‰e Julínka

Nebe plné hvězd potřetí
Pod názvem Nebe plné hvûzd se pﬁed
dvûma lety uskuteãnilo první slavnostní setkání BrÀanÛ spojené s koncertem k 60.
v˘roãí osvobození Brna a ukonãení II. svûtové války. Koncert spolupoﬁádan˘ Statutárním
mûstem Brnem se konal pod zá‰titou primátora mûsta v brnûnsk˘ch sadech Národního
odboje. V jeho centru byl Big band Felixe
Slováãka a hvûzdy souãasné populární
hudby. Autor projektu a scenárista Vladimír
Koudelka pozval i umûlce spjaté s na‰ím
mûstem a regionem, a tak se mohli náv‰tûvníci koncertu zaposlouchat i do emotivních
písní metalové skupiny Kern a zazpívat si
tﬁeba s JoÏkou âern˘m.
Souãástí setkání a koncertu je jiÏ od prvního roãníku pietní akt u pomníku v sadech a
pﬁipomenutí památky brnûnsk˘ch odbojáﬁÛ,
kteﬁí byli v dobû okupace internováni ve
sbûrném táboﬁe stojícím v bezprostﬁední blízkosti konání akce. V loÀském roce se souãástí koncertu staly i tzv. Pﬁíhraniãní slavnosti, neboÈ sady Národního odboje se nacházejí
na rozhranní tﬁí mûstsk˘ch ãástí Brno-stﬁed,
Brno-Královo Pole a Brno-Îabovﬁesky.

„Zrodila se tradice, ve které bychom rádi
pokraãovali i v letech následujících,“ ﬁíká
starosta Mâ Brno-stﬁed Michal Bortel. „Líbí
se mi, Ïe akce je nejen pohodov˘m setkáním spojen˘m s hudebním záÏitkem, ale
Ïe i nepateticky, ale dÛstojnû pﬁipomíná
památku tûch, po kter˘ch jsou pojmenovány brnûnské ulice a o jejichÏ pohnutém
osudu mnozí z BrÀanÛ ani nevûdí.
Pﬁíhraniãní slavnosti jsou pak dokladem
toho, Ïe vztah k na‰emu mûstu a jeho
mûstsk˘m ãástem se dá budovat i neformálnû a s úsmûvem, ale docela pÛsobivû.“
Dodejme, Ïe letos doprovodí Big band
Felixe Slováãka mj. brnûnskou rodaãku
Jitku Zelenkovou a kapelníkova syna Felixe,
kter˘ loni s muzikou pro mladé oslovil i ty
dﬁíve narozené. Premiéru pﬁi koncertu bude
mít nové brnûnské hudební seskupení,
které tvoﬁí tﬁi v˘znamné osobnosti na‰í kultury a jejichÏ spoleãn˘ start bude pro
mnohé velk˘m pﬁekvapením. A Ïe nevíte,
kde jsou v Brnû sady Národního odboje?
Pﬁijìte v pondûlí 30. dubna v 17 hodin do
parku pﬁed klubem ·ELEPOVA N° 1 na
·elepovû ulici (v˘stup z MHD na ulici
Klusáãkova) a urãitû se to dozvíte!

STRUČNĚ
• „Poslaneck˘ klub“ zastupitelÛ Mâ
Brno-stﬁed, kter˘ se dﬁíve scházel na
VídeÀské 78, novû od 1. února funguje na
adrese Hybe‰ova 65a (pﬁízemí budovy
DPS), a to kaÏdé 1. a 3. pondûlí v mûsíci
od 18.30 hod.
• Hotel Myslivna zve na tradiãní Pálení
ãarodûjnic dne 30. 4. 2007 od 17.00 hodin
v prostorách hotelu v Brnû-Kohoutovicích.
Doprava MHD linkou ã. 68. Pﬁipraveny
jsou pekelné dobroty a bohat˘ program.
BliÏ‰í informace na tel.: 547 107 555.
• Základní ‰kola Sirotkova opût otevírá páté tﬁídy se zamûﬁením na matematiku
a informatiku. Pﬁijímací ﬁízení se koná
25. dubna v 8.00 hod. Podívat se do ‰koly
je moÏné v den otevﬁen˘ch dveﬁí 11. 4. od
14.00 do 18.00 hod. Pﬁihlá‰ky a dal‰í informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz.
• Uzávûrka pﬁihlá‰ek do 7. roãníku
soutûÏe Brnûnsk˘ pétanque pohár je 10.
dubna 2007. Více informací na
www.pohar.cz.
• Koãárkové a kolobûÏkové závody –
7. roãník soutûÏí a her pro dûti 1 aÏ 11 let
v parku na Moravském námûstí – se uskuteãní 29. dubna od 13.00 do 16.00 hod.
Pro v‰echny malé soutûÏivce jsou pﬁipraveny dáreãky, ceny a diplomy.
• Plaveck˘ oddíl SKP KOMETA Brno
poﬁádá bûhem leto‰ních prázdnin t˘denní
pﬁímûstské pobyty s intenzívní v˘ukou
plavání pro dûti 5 aÏ 12 let (roãníky narození 2002–1995). Termíny a bliÏ‰í informace získáte na tel. 603 261 268 nebo
723 119 583, pﬁípadnû na internetu
www.kometaplavani.cz.
• Baseballov˘ oddíl Technika Brno
pﬁijme do sv˘ch ﬁad kluky v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Zájemci se mohou pﬁijít podívat
na tréninky na Kraví hoﬁe – pﬁípravka
(1999–2000) v út a ãt 15.30–17.00 hod.,
Ïáci (1998–1995) v po a st 16.00–17.30
hod., mlad‰í kadeti (1994–1993) v út a ãt
16.00–17.30 hod. Pátek je pro Ïáky
a mlad‰í kadety zápasov˘ den. Kontaktní
osoba – Milan Nováãek, tel.: 603 357 191.
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