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mûstské ãásti Brno-stﬁed

Provozování restauračních
zahrádek dozná změn

S úãinností od 6. února 2007 se mûní postup pﬁi povolování restauraãních zahrádek
v Mûstské památkové rezervaci Brno, a to na základû pﬁíkazu starosty mûstské ãásti
Brno-stﬁed Mgr. Michala Bortela.
Pravidla pro povolování zahrádek se zmûnila ve tﬁech bodech:
1. Pódia je moÏné umisÈovat i tam, kde to nevyÏaduje nerovnost terénu.
2. Není regulována kvûtinová v˘zdoba.
3. Restauraãní zahrádky je moÏné v historickém jádru mûsta Brna povolit také v období od listopadu do bﬁezna.
Dal‰í pravidla zÛstávají v platnosti, mezi ta základní mj. patﬁí:
• oplocení restauraãních zahrádek musí b˘t z lehké konstrukce o v˘‰ce max. 80 cm;
kotvení do komunikace ãi fasády objektu nebude povoleno
• mark˘za zastﬁe‰ující zahrádku musí b˘t pouze nad ní a nesmí b˘t ukotvena do
komunikace ãi do fasády objektu
• provoz restauraãních zahrádek je moÏn˘ do 24.00 hod., pﬁiãemÏ po 22.00 hod. bez
reprodukované hudební produkce a mluveného reprodukovaného slova
• restauraãní zahrádka bude povolena maximálnû v rozsahu ‰íﬁe objektu pﬁedmûtné
provozovny
• provozovna musí mít obãerstvovací místa i uvnitﬁ provozovny vãetnû WC zvlá‰È pro
hosty a zvlá‰È pro personál (tzn. nelze povolit restauraãní zahrádku napﬁ. pﬁed objektem
rychlého obãerstvení)
Mûstská památková rezervace Brno byla ustanovena vládním naﬁízením ã. 54 z roku
1989 Sb. Hranice rezervace vede na severu vnûj‰í uliãní ãarou zástavby v ulicích
Gorkého, Veveﬁí, Îerotínovo námûstí a Moravské námûstí, dále po vnitﬁní uliãní ãáﬁe
Koli‰tû, Dornychu, ulice Uhelné a Hybe‰ovy, pﬁechází na vnûj‰í hranici zástavby ulic
Kopeãné, Anenské a Pekaﬁské a ulicí Hlinky na severní stranû Mendlova námûstí (klá‰ter) pokraãuje do ulice Pivovarské, odkud se otáãí k severu a po západní stranû Úvozu
se vrací k v˘chozímu bodu.
Na území mûstské ãásti Brno-stﬁed bylo v roce 2006 povoleno 64 restauraãních zahrádek, 4 Ïádosti byly zamítnuty a ve 13 pﬁípadech bylo pﬁeru‰eno ﬁízení z dÛvodu nedodání potﬁebn˘ch náleÏitostí ze strany Ïadatele. Statistika roku 2005: povoleno – 87,
zamítnuto – 3, pﬁeru‰eno – 21.

VÏdy na zaãátku roku se hodnotí nejrÛznûj‰í události roku pﬁedchozího. Mezi nejradostnûj‰í bezesporu patﬁí uzavírání sÀatkÛ a vítání nov˘ch obãánkÛ.
U obou tûchto obﬁadÛ patﬁí na‰e radnice
k nejaktivnûj‰ím. Na matrice vloni zaznamenali celkem 781 svatebních obﬁadÛ,
z toho bylo více neÏ 600 zaji‰Èovan˘ch
oddávajícími zastupiteli mûstské ãásti
Brno-stﬁed. Tradiãnû nejvíce obﬁadÛ bylo
v prostorách radnice – nejen na Nové radnici, ale i na Staré radnici. V loÀském roce
byly také velice populární svatby na hradû
·pilberk, jak v jeho vnitﬁních prostorách,
tak v letním období v nejrÛznûj‰ích ãástech
hradeb a nádvoﬁí. Na oblibû – v letním
období – získávají obﬁady v Denisov˘ch
sadech, kde mimo krásné prostﬁedí parku
je i zajímav˘ v˘hled na jiÏní Brno a okolí.
Nebyly ale v˘jimkou obﬁady na Myslivnû,
v hotelu Santander, v Moravské chalupû.
Zaãaly obﬁady v Redutû a dokonce jeden
sÀatek se uskuteãnil v balonu nad Brnem.
·koda, Ïe velmi oblíbená Vládní vila je
mimo provoz – obﬁady tam mûly své kouzlo.
Svatební obﬁad je moÏno realizovat
v‰ude tam, kde oddávající a pﬁíslu‰ná
matrikáﬁka – v intencích zákona – zjistí,
Ïe vytipované místo je dÛstojné.
V posledních letech se zvy‰uje vûk snoubencÛ, leckdy je sÀatek jiÏ uzavírán za
pﬁítomností dûtí obou partnerÛ.
Od data platnosti zákona bylo také uzavﬁeno 26 registrovan˘ch partnerství (na‰e
mûstská ãást je povûﬁena provádûním obﬁadÛ pro cel˘ Jihomoravsk˘ kraj).
Snad je‰tû radostnûj‰í je vítání nov˘ch
obãánkÛ – v roce 2006 jsme pﬁivítali takto
312 dûtí. O vítání je velk˘ zájem, pﬁichází
i rodiãe s dûtmi z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí,
kde vítání není. Pro tuto slavnostní chvilku
je k dispozici na‰e Spoleãenské centrum. Je
potû‰itelné, Ïe pﬁichází i rodiãe s dûtmi,
které byly pokﬁtûny v kostelích.
Doufáme, Ïe jak poãty svatebních obﬁadÛ, tak vítání dûtí budou i v roce 2007
stejnû úspû‰né a Ïe zájem o na‰e sluÏby
nepohasne.
MUDr. Dagmar Hrubá,
Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat
na veřejnou prezentaci záměru

ÚPRAVY NÁMĚSTÍ MÍRU,
která se uskuteční

v pondělí 12. března
od 16.00 hod.
ve Společenském centru
radnice MČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno
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Rada městské části Brno-střed zpřísnila interní
pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Kompletní znûní zápisÛ ze zasedání Rady mûstské ãásti
Brno-stﬁed je moÏné nalézt na oficiálních internetov˘ch
stránkách radnice Brno-stﬁed www.stred.brno.cz, a to
prostﬁednictvím odkazu „Rady 2006–2010“, kter˘ najdete
v levé ãásti horní navigaãní li‰ty. Nahlédnout do zápisÛ
je moÏné také v Kanceláﬁi tajemníka ÚMâ Brno-stﬁed,
Dominikánská 2, Brno, a to v úﬁední dny pondûlí a stﬁeda od 8.00 do 17.00 hod.

Rozhodnutím Rady mûstské ãásti Brno-stﬁed se s úãinností od 8. února
2007 zmûnila interní pravidla pro zadávání veﬁejn˘ch zakázek realizovan˘ch prostﬁednictvím Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed.
U tzv. veﬁejn˘ch zakázek malého rozsahu do 2 000 000 Kã bez DPH
(zboÏí, sluÏby), resp. 6 000 000 Kã bez DPH (stavební práce) je postup
následující:
• do v˘‰e plnûní 5 000 Kã bez DPH podepisuje objednávky vedoucí
pﬁíslu‰ného odboru ÚMâ Brno-stﬁed a správce rozpoãtu odboru
• do v˘‰e plnûní 100 000 Kã bez DPH podepisuje objednávky tajemník úﬁadu ÚMâ Brno-stﬁed a správce rozpoãtu pﬁíslu‰ného odboru
• do v˘‰e plnûní 1 000 000 Kã bez DPH vedoucí pﬁíslu‰ného odboru
ÚMâ Brno-stﬁed nebo jeho povûﬁen˘ zástupce pﬁedkládá Radû mûstské
ãásti Brno-stﬁed ke schválení pﬁedmût plnûní a cenovou nabídku uchazeãe, smlouvu podepisuje statutární zástupce mûstské ãásti Brno-stﬁed
• do v˘‰e plnûní 2 000 000 Kã bez DPH u zboÏí a sluÏeb a do v˘‰e
plnûní do 6 000 000 Kã bez DPH u stavebních prací pﬁedkládá
vedoucí pﬁíslu‰ného odboru ÚMâ Brno-stﬁed nebo jeho povûﬁen˘
zástupce Radû mûstské ãásti Brno-stﬁed ke schválení pﬁedmût plnûní
a cenovou nabídku 3 uchazeãÛ, smlouvu podepisuje statutární
zástupce mûstské ãásti Brno-stﬁed
• v ostatních pﬁípadech, tj. nad uvedené limity, Rada mûstské ãásti Brnostﬁed povûﬁuje v˘konem zadavatelsk˘ch ãinností specializovanou právnickou nebo fyzickou osobu; v jednotliv˘ch pﬁípadech mÛÏe také rozhodnout o organizování zjednodu‰eného podlimitního ﬁízení a jednacího ﬁízení bez uveﬁejnûní dle § 23 odst. 7 z úrovnû ÚMâ Brno-stﬁed
V pﬁípadû havárie ohroÏující Ïivoty ãi zdraví osob nebo v pﬁípadech,
kdy mÛÏe dojít ke znaãn˘m ‰kodám na majetku, jsou kompetentní osoby
ÚMâ Brno-stﬁed povinny zajistit opravy v nezbytném rozsahu a o tûchto
krocích informovat statutární zástupce mûstské ãásti Brno-stﬁed a na nejbliÏ‰ím zasedání Radu mûstské ãásti Brno-stﬁed.
Kontrola nabídnuté ãástky za provedené práce bude i nadále provádûna – je‰tû pﬁed rozhodnutím Rady – na základû tzv. kontrolního rozpoãtu,
coÏ je nezávislá cenová kalkulace provedená stavebními techniky úﬁadu,
pﬁíp. externími pracovníky (napﬁ. technici kanceláﬁí spravujících bytov˘
fond), pﬁiãemÏ vÏdy se bude pﬁihlíÏet k tzv. cenû místnû obvyklé. Ceny
budou také kontrolovat odbornû zpÛsobilí úﬁedníci ÚMâ Brno-stﬁed.
Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed bude mj. pracovat i s interním registrem
firem, kter˘ bude prÛbûÏnû aktualizován o podnikatelské subjekty, které
za‰lou svoji nabídku a prezentaci.

Rada městské části Brno-střed
pokračuje v poskytování dotací
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed pokraãuje v podpoﬁe kulturních, ‰kolsk˘ch, mládeÏnick˘ch, sportovních a sociálních sdruÏení, akcí a projektÛ na území mûstské ãásti Brno-stﬁed. Na svém 13. zasedání dne
7. 2. 2007 rozhodla o pﬁidûlení dotací na tyto aktivity v celkové v˘‰i
36 000 Kã.
Z rozpoãtu mûstské ãásti Brno-stﬁed tak budou podpoﬁeny:
• XVII. nesoutûÏní ekumenická pﬁehlídka chrámov˘ch sborÛ dûtí
a mládeÏe Setkání 2007, která se uskuteãní v kostele sv.
Augustina dne 22. 4. 2007 (pﬁíjemcem dotace ve v˘‰i
6 000 je poﬁádající Musica sacra – Jednota na zvelebení církevní
hudby na Moravû)
• Kantiléna, o. p. s., která obdrÏí 5 000 Kã na obnovu kost˘mÛ
zpûvákÛ dûtského a mládeÏnického pûveckého sboru Kantiléna
• letní stanové tábory, které bude v leto‰ním roce poﬁádat Junák –
svaz skautÛ a skautek âR, stﬁedisko „¤ehoﬁe Mendla“ Brno
(15 000 Kã)
• XIV. roãník mezinárodní mozartovské soutûÏe pro mladé klavíristy do 11 let – AMADEUS 2007 (pﬁíjemcem dotace ve v˘‰i
10 000 Kã je Amadeus, nadaãní fond pﬁi Základní umûlecké
‰kole Franti‰ka Jílka v Brnû)
Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed také vy‰la vstﬁíc Ïádosti Diecézní
charity Brno, Oblastní charity Brno, Domova sv. Markéty pro matky
s dûtmi v tísni, StaÀkova 47, Brno, o zmûnu zaãlenûní úãelu finanãní
dotace, která byla ve v˘‰i 15 000 Kã pﬁidûlena v loÀském roce, a to
z pÛvodní herní soustavy na vybavení poãítaãové uãebny (na základû doloÏeného vyúãtování).
Pﬁidûlování dotací z rozpoãtu mûstské ãásti Brno-stﬁed je provádûno na základû zákona ã. 128 Sb., o obcích, Statutu mûsta Brna
a zákona ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ. Îádosti jsou projednávány pﬁíslu‰n˘mi komisemi Rady mûstské ãásti Brno-stﬁed (Komise mládeÏe, kultury a sportu, Komise pro
oblast sociální, zdravotní a obãansk˘ch záleÏitostí) a Finanãním
v˘borem Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed. O poskytnutí dotací
pod 20 000 Kã v jednotliv˘ch pﬁípadech rozhoduje Rada mûstské
ãásti Brno-stﬁed, o poskytnutí dotací nad 20 000 Kã v jednotliv˘ch
pﬁípadech rozhoduje Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-stﬁed.

Aktuální informace o cestovních dokladech
Pasy vydané do 31. srpna 2006 platí po dobu v nich uvedenou vãetnû
zapsan˘ch dûtí v nich!
Do pasÛ vydan˘ch od 1. záﬁí 2006 není moÏné jiÏ zapisovat dûti,
a proto musí mít – v pﬁípadû vystavování nov˘ch dokladÛ – dûti svÛj
pas. K vydání prvního pasu je zapotﬁebí osvûdãení o státním obãanství
dítûte z Referátu státního obãanství a matrik OVV, kter˘ je v budovû
Husova 3 v Brnû.
O pas lze poÏádat jen v místû trvalého pobytu obãana na úﬁadu obce s roz‰íﬁenou pÛsobností (tj. v pﬁípadû Brna na Magistrátu mûsta Brna, odbor správních
ãinností, Husova 3–5, ne na matrikách, matriky nemají technické vybavení).
DùTI
vûk 0–5 let: zelen˘ pas, platnost 1 rok, poplatek: 50 Kã, k Ïádosti je
tﬁeba pﬁiloÏit 2 tzv. „dokladové“ fotografie, lhÛta vyﬁízení: do 15 dnÛ
vûk 5–15 let (na v˘bûr jsou 2 moÏnosti, které se li‰í v˘‰í poplatku
a dobou platnosti dokladu):
– vínov˘ biometrick˘ pas, platnost 5 let, poplatek: 100 Kã, foto poﬁizuje úﬁad, lhÛta vyﬁízení: za 30 dnÛ
– zelen˘ pas, platnost 6 mûsícÛ, poplatek: 1 000 Kã, k Ïádosti je tﬁeba
pﬁiloÏit 2 tzv. „dokladové“ fotografie, lhÛta vyﬁízení: do 15 dnÛ
DOSPùLÍ
vûk nad 15 let (na v˘bûr jsou 2 moÏnosti, které se li‰í v˘‰í poplatku
a dobou platnosti dokladu):
– vínov˘ biometrick˘ pas, platnost 10 let, poplatek: 600 Kã, foto poﬁizuje úﬁad, lhÛta vyﬁízení: za 30 dnÛ
– zelen˘ pas, platnost 6 mûsícÛ, poplatek: 1 500 Kã, k Ïádosti je tﬁeba
pﬁiloÏit 2 tzv. „dokladové“ fotografie, lhÛta vyﬁízení: do 15 dnÛ
Informace poskytl:
odbor správních ãinností magistrátu mûsta Brna

Výměna řidičských průkazů
¤idiãské prÛkazy vydané od 1. ãervence 1964 do 31. prosince
1993 jsou jejich drÏitelé povinni vymûnit do 31. prosince 2007!
Pro obãany mûsta Brna (dle trvalého bydli‰tû) v˘mûnu provádí
odbor dopravnûsprávních ãinností Magistrátu mûsta Brna,
Kounicova 67, Brno, tel.: 542 174 285, 542 174 286. Îadatel
s sebou musí mít platn˘ doklad totoÏnosti (obãansk˘ prÛkaz, pas),
jednu fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm a ﬁidiãsk˘ prÛkaz, kterému konãí platnost.
V˘mûna ¤P je osvobozena od správního poplatku. LhÛta pro
pﬁevzetí nového ¤P je zpravidla do 15–20 dní (dle poãtu Ïádostí).
Více informací o v˘mûnû ¤P je moÏné získat na www.mdcr.cz
(stránky Ministerstva dopravy).
Informace poskytl:
odbor dopravnû správní Ministerstva dopravy âR
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Blokové čištění komunikací na území městské části Brno-střed v roce 2007
Snahou na‰í Mâ (dále jen Mâ) i nadále zÛstává dosaÏení co nejvy‰‰í
spokojenosti na‰ich obyvatel i náv‰tûvníkÛ Brna právû ve vnímání
ãistoty na‰ich ulic.
Blokové ãi‰tûní (dále jen Bâ) komunikací je jednou z osvûdãen˘ch,
ale i nákladn˘ch forem udrÏování ãistoty v mûstû Brnû, které finanãnû
zaji‰Èují Mâ ze sv˘ch rozpoãtÛ. Jeho efektivnost je do znaãné míry závislá na dodrÏování zásad ãi povinností obyvatel i náv‰tûvníkÛ mûsta,
v‰ech fyzick˘ch a právních subjektÛ pÛsobících na správním území na‰í
Mâ tak, jak to ukládá § 47 odst. 1 písm. d) zákona ã. 200/1990 Sb., o
pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, § 58 odst. 3 zákona ã. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a § 19 zákona ã.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Bâ na‰eho správního území zaznamená oproti loÀskému roku dvû
zmûny, kter˘mi se na‰e Mâ, ve spolupráci se sv˘mi smluvními partnery realizujícími Bâ, snaÏí maximální mírou vyjít vstﬁíc poÏadavkÛm
na‰ich obyvatel.
1. zmûnou je posunutí zaãátku Bâ na pozdûj‰í dobu, tj. 7.30
hod. pﬁi zachování stejného ãasu pro ukonãení ãi‰tûní, tedy 15.00
hod. a to u v‰ech blokÛ. Toto zkrácení doby pro ãi‰tûní bude vyváÏeno vût‰ím úsilím ãistících firem o efektivní provedení práce.
2. zmûnou je, v porovnání s loÀsk˘m rokem, dal‰í zmen‰ení rozsahu jednotliv˘ch blokÛ v lokalitû Veveﬁí-Trnitá. Tímto opatﬁením
vycházíme vstﬁíc poÏadavkÛm na‰ich obãanÛ vyuÏívajících parkování
pﬁedev‰ím v lokalitû tﬁ. Kpt. Jaro‰e. UmoÏní se tak vût‰í v˘bûr míst pro
náhradní parkování v okolních ulicích v den Bâ. Jedná se o bloky
ã. 1 aÏ 9. V dÛsledku této zmûny vzrostl celkov˘ poãet blokÛ na‰í Mâ na
25. Pro leto‰ní blokové ãi‰tûní platí dal‰í následující pravidla.
1. Pokud by leto‰ní zima hodlala skonãit pozdûji neÏ v bﬁeznu a sv˘mi povûtrnostními vlivy by nedovolila efektivnû provést Bâ,
zapoãneme s ãi‰tûním aÏ v tom termínu, kdy bude moÏno provést
Bâ se v‰emi úkony, které jsou dány technologick˘m postupem, vãetnû jarního v˘hrabu pásÛ zelenû mezi vozovkou a chodníkem. Ve
druhé polovinû roku se naopak snaÏíme Bâ smûrovat do období

zv˘‰eného spadu listí, a to tak, aby s posledními bloky bylo moÏno i
ukonãit podzimní v˘hrab a ãi‰tûní komunikaãních ploch od listí.
2. I letos bude v rámci Bâ probíhat ãi‰tûní pﬁilehl˘ch pásÛ
zelenû a chodníkÛ.
Právû v tomto bodû apelujeme na vás, ﬁidiãe a vlastníky vozidel, respektujte dopravní znaãení s vyznaãen˘m termínem Bâ
a nestÛjte na zeleni ãi na chodnících. Stojící vozidla pak brání
celkovému vyãi‰tûní ulice.
Ten, kdo vozidlo ponechá stát v plo‰e silniãní vegetace, dopou‰tí
se poru‰ení § 27 odst. 1 písm. r) zákona ã. 361/2000 Sb., o silniãním
provozu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe pﬁi ohlá‰eném blokovém ãi‰tûní komunikací umístûním pﬁenosn˘ch dopravních znaãení s vyznaãenou dobou
a termínem ãi‰tûní dochází k místní úpravû silniãního provozu a
stání na komunikacích. Pﬁenosné dopravní znaãení je umístûno na
komunikacích 7 dní pﬁed blokov˘m ãi‰tûním.
Provozovatelé vozidel stojících na vozovkách, chodnících a vyhrazen˘ch parkovacích místech, jsou povinni zajistit odstranûní vozidel
v den ãistûní na dobu od 7.30 do 15.00 hodin.
Poru‰ení v˘‰e citovan˘ch právních pﬁedpisÛ mÛÏe mít za následek
postih dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pﬁestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ ãi pokutu dle § 58 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
UPOZORNùNÍ: Oproti loÀskému roku do‰lo k pﬁeãíslování blokÛ,
z tohoto dÛvodu vûnujte prosím maximální pozornost v˘ãtu jednotliv˘ch ulic v rámci jednoho bloku.
Aktuální verzi harmonogramu lze najít na na‰í úﬁední desce na
adrese Masarykova 25, 27, Brno, dále pak na na‰ich internetov˘ch
stránkách ãi pﬁímo na ÚMâ Brno-stﬁed, Dominikánská 2, oddûlení
ãistoty komunikací.
Zpracovala:
RNDr. Dana Zále‰áková,
vedoucí odd ãistoty komunikací,
odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Brno-stﬁed

HARMONOGRAM BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2007
blok ã. 1: BjörnsonÛv sad, Bure‰ova,
Dﬁevaﬁská, Hrnãíﬁská, Su‰ilova
termíny: 2. 4., 14. 5., 4. 9., 8. 10., 5. 11.
blok ã. 2: Bayerova, Cihláﬁská + parkovi‰tû,
Hoppova,
Tuãkova,
Sokolská
ús.
Veveﬁí–Kounicova
termíny: 3. 4., 15. 5., 5. 9., 9. 10., 6. 11.
blok ã. 3: tﬁ. Kpt. Jaro‰e – pravá strana +
slepá, Antonínská, Smetanova, Janáãkovo
nám., Drobného – ús. 18–30 (záliv)
termíny: 10. 4., 21. 5., 10. 9., 15. 10.,
12. 11.
blok ã. 4: Botanická
–
úsek
Antonínská–Zahradníkova, tﬁ. Kpt. Jaro‰e –
levá strana, Hilleho, Jeﬁábkova, Pekárenská
termíny: 11. 4., 22. 5., 11. 9., 16. 10.,
13. 11.
blok ã. 5: Barto‰ova, Kudelova, Má‰ova,
Mezírka, LuÏánecká, nám. 28. ﬁíjna mimo
MHD, Vrchlického sad
termíny: 24. 4., 29. 5., 18. 9., 23. 10.,
20. 11.
blok ã. 6: Bratislavská – úsek
Pﬁíkop–Soudní, Körnerova, Pﬁíãní, Skoﬁepka,
Stará, Vlhká
termíny: 25. 4., 30. 5., 19. 9., 24. 10.,
21. 11.
blok ã. 7: Barvíﬁská, Radlas, ·pitálka,
Tkalcovská – úsek park–slepá, Valcha,
Podnásepní, Stavební, Plynárenská
termíny: 30. 4., 5. 6., 25. 9., 30. 10., 27. 11.
blok ã. 8: âechyÀská, Ml˘nská – úsek
Dornych–·tûpánská, ¤eznická, Masná
termíny: 2. 5., 6. 6., 26. 9., 31. 10., 28. 11.
blok ã. 9: Cyrilská, Kolískova, Ml˘nská – ús.

·tûpánská–Masná, Pﬁízova, Rumi‰tû, Spálená,
·tûpánská, ·ujan. nám.
termíny: 7. 5., 8. 6., 27. 9., 2. 11., 30. 11.
blok ã. 10: Bakalovo nábﬁ., âerven˘ kopec,
Kamenná, L. Koneãné, Táborského nábﬁeÏí
termíny: 3. 4., 15. 5., 28. 8., 9. 10., 30. 10.
blok ã. 11: Celní, Jílová + slepá, Rovná,
VídeÀská slepá, Vinohrady
termíny: 4. 4., 16. 5., 29. 8., 10. 10., 31. 10.
blok ã. 12: Hluboká, Horní, Oblouková,
P‰eník, Sovinec, StrÏ, Vysoká
termíny: 10. 4., 22. 5., 4. 9., 17. 10., 6. 11.
blok ã. 13: Galla‰ova, Grmelova, Havlenova,
Sobotkova, Vojtova
termíny: 11. 4., 23. 5., 5. 9., 16. 10., 7. 11.
blok ã. 14: Dvorského, Opavská, Polní –
úsek Renneská–Opavská, Renneská – slepá,
StráÏní, Vsetínská
termíny: 24. 4., 29. 5., 11. 9., 8. 10., 13. 11.
blok ã. 15: Bezruãova, Hybe‰ova – slepá,
Kﬁídlovická,
Leitnerova
–
úsek
Hybe‰.–Kﬁídlovická, Nádvorní, Poﬁíãí – záliv
u Ypsilantiho, Soukenická, Ypsilantiho,
Zahradnická
termíny: 23. 4., 28. 5., 27. 8., 15. 10., 5. 11.
blok ã. 16: Bûlidla, Poﬁíãí – úsek
KﬁíÏkovského–Bauerova, Rybáﬁská, V˘stavní,
Zedníkova
termíny: 30. 4., 4. 6., 3. 9., 19. 10., 12. 11.
blok ã. 17: Anenská, Jircháﬁe, Kopeãná,
Leitnerova – úsek Pekaﬁská–Hybe‰ova, Vodní
termíny: 7. 5., 18. 6., 10. 9., 29. 10., 19. 11.
blok ã. 18: Hroznová + slepá, Kalvodova, M.
Pujmanové, Neumannova, Vinaﬁská – úsek
Lipová–Neumannova
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termíny: 4. 4., 30. 5., 22. 8., 8. 10., 1. 11.
blok ã. 19: B. MartinÛ + obsluÏ. komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova
termíny: 5. 4., 31. 5., 23. 8., 9. 10., 6. 11.
blok ã. 20: Havlíãkova – úsek
Wurmova–Klácelova, Klácelova, Lerchova –
úsek nám. Míru–Klácelova, Rudi‰ova,
Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova,
Wurmova
termíny: 11. 4., 6. 6., 29. 8., 10. 10., 7. 11.
blok ã. 21: bﬁí âapkÛ, Grohova – úsek
Úvoz–Údolní, Heinrichova, Helceletova,
Jiﬁíkovského, Zachova, V‰etiãkova
termíny: 12. 4., 7. 6., 30. 8., 11. 10., 8. 11.
blok ã. 22: Bílého, Lerchova – úsek
Klácelova – VaÀkovo nám., Havlíãkova –
úsek Klácelova–Roubalova, Mahenova,
Kampelíkova, Roubalova, Fr. Stránecké
termíny: 18. 4., 13. 6., 5. 9., 17. 10., 13. 11.
blok ã. 23: âápkova, Gorkého, Jaselská,
Mare‰ova, Stojanova
termíny: 19. 4., 14. 6., 6. 9., 18. 10., 14. 11.
blok ã. 24: A. Nováka, Grohova – úsek
Veveﬁí–Úvoz, J. Uhra, Resslova, Rybkova,
ÎiÏkova po LuÏickou
termíny: 25. 4., 20. 6., 12. 9., 30. 10.,
15. 11.
blok ã. 25: Jiráskova, Gorazdova, Pellicova,
Sladová
termíny: 26. 4., 21. 6., 13. 9., 31. 10.,
20. 11.
UPOZORNùNÍ: ÚMâ Brno-stﬁed si vyhrazuje
právo zmûn, pﬁípadnû doplnûní nebo vynechání termínÛ blokového ãi‰tûní.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Možnosti likvidace odpadů na městské části Brno-střed
1. Drobn˘ chemick˘ odpad (chemikálie, léky, nádoby od barev, záﬁivky,
baterie...):
Sbûr provádí firma EcotechniekEast/Aquatest, spol. s r.o., a to jiÏ osvûdãenou formou zastávek sbûrového vozu ve
stanoven˘ ãas a na pﬁesnû stanoven˘ch
místech 2x roãnû.
ve dnech 28. 3. a 22. 11. probûhne
mobilní sbûr na následujících zastávkách a v daném ãase:
15.00–15.15
Pﬁíkop – Bratislavská
15.25–15.40
tﬁ. Kpt. Jaro‰e 21
15.50–16.05
Dﬁevaﬁská – Bayerova
16.15–16.30
âápkova ã. 31
16.40–16.55
Gorkého – bﬁí âapkÛ
17.05–17.20
V‰etiãkova ã. 15
Ve dnech 29. 3. a 27. 11. probûhne
mobilní sbûr na následujících zastávkách a v daném ãase:
15.10–15.25
Sedlákova ã. 37
Barviãova – u „HORIZONTU“
15.35–15.50
16.00–16.15
Bohuslava MartinÛ ã. 61
16.25–16.40
Kalvodova – u koneãné
trolejbusu
16.50–17.05
Rybáﬁská – Zedníkova
17.15–17.30
Kamenná – Ludmily
Koneãné
17.40–17.55
Vinohrady ã. 20
18.05–18.20
Havlenova – Sobotkova
18.30–18.45
Polní – u garáÏí
2. Sbûrná stﬁediska odpadÛ
otvírací doba sbûrn˘ch stﬁedisek od
1. dubna do 31. ﬁíjna.
Kﬁídlovická ã. 21
pondûlí–pátek: 8.00–16.00
sobota: 8.00–12.00
obsluha p. Svoboda tel.: 543246435, 737
759 454
Toto sbûrné stﬁedisko bude od 1. 5. 2007
zru‰eno.
Plynárenská (za Mosilanou)
pondûlí: 13.00–17.00
úter˘–pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00
sobota: 8.00–12.00

obsluha p. Tománek tel . 604 434296
Jílová (vedle Kameny)
pondûlí: 14.00–18.00
úter˘–pátek: 8.00–12.00, 14.00-18.00
sobota: 8.00–12.00
obsluha p. Protivánek, tel.: 732 377 828
VaÀkovo námûstí
pondûlí: 13.00–17.00
úter˘–pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00
sobota: 8.00–12.00
obsluha p. Balák, tel.: 728 917 099
Veveﬁí-·umavská
pondûlí: 13.00–17.00
úter˘–pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00
sobota: 8.00–12.00
obsluha p. Köhler, tel.: 604 431 359
V zimním období tj. od 1. 11. do 31. 3., je
odpoledne otevﬁeno pouze do 16.00 hod.
Obãan má moÏnost uloÏit ve sbûrném
stﬁedisku témûﬁ v‰echny odpady zdarma
(platí napﬁ. za suÈ 5 Kã za 10 kg..., za
pneumatiky bez disku 30 Kã/ 1 kus, s diskem 55 Kã/1 kus)
3. Stanovi‰tû kontejnerÛ na separovan˘ odpad na veﬁejném prostranství
Informace jsou k dispozici na stránkách
spalovny mûsta Brna www.sako.cz, nebo
je moÏné zavolat pro informaci na tel. ã.
800 139 139, 545 22 13 13 nebo 542 526
152.
Separuje se:
Papír – kontejnery sváÏí firma SAKO
Brno, a. s.
Sklo – kontejnery sváÏí firma van
Gansenvinkel
PET láhve – kontejnery sváÏí firma SAKO
Brno, a. s.
V pﬁípadû pﬁeplnûn˘ch kontejnerÛ je
moÏné zavolat svozovou sluÏbu na tel. ã.
800 139 139 nebo 545 22 13 13.
4. Podzemní kontejnery na separované
odpady
Jsou umístûny na okraji parku na Obilním
trhu smûrem k ulici Gorkého a na okraji

Na okraji parku na Moravské námûstí
mÛÏete do podzemních kontejnerÛ vhazovat papír, PET láhve a sklo.
parku na Moravském námûstí smûrem
k ulici Jo‰tova. MÛÏe se do nich odloÏit
papír, PET láhve a sklo. Dále je zámûr
budovat podzemní kontejnery na Zelném
trhu, na ul. Veselé a na Malinovského
námûstí.
V pﬁípadû nejasností nebo potﬁeby dal‰ích
informací mÛÏete zavolat na tel. ã. 542 526
152.
Informace poskytl.
odbor Ïivotního ÚMâ Brno-stﬁed

Upozornění na výběrové šetření v domácnostech, které provádí Český statistický úřad
âesk˘ statistick˘ úﬁad organizuje v roce 2007 v souladu se zákonem ã. 89/1995 Sb., o státní statistické sluÏbû ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, v˘bûrové ‰etﬁení o Ïivotních podmínkách domácností
v âeské republice – SILC 2007 (Îivotní podmínky 2007), které
navazuje na ‰etﬁení SILC z let 2005 a 2006.
Smyslem ‰etﬁení je získat nejnovûj‰í reprezentativní údaje
o sociálním a ekonomickém postavení ãesk˘ch domácností,
o rÛzn˘ch typech jejich pﬁíjmÛ, o nákladech na bydlení a Ïivotních podmínkách.
·etﬁení se uskuteãní na území celé âeské republiky v cca
11 600 domácnostech, z nichÏ nûkteré se zúãastnily jiÏ pﬁedcházejících vln. V‰echny domácnosti byly do ‰etﬁení zahrnuty na
základû náhodného v˘bûru.
Vlastní ‰etﬁení probíhá od 17. února do 29. dubna 2007 prostﬁednictvím speciálnû vy‰kolen˘ch tazatelÛ. Do ‰etﬁení budou
zahrnuty v‰echny osoby, které mají ve vybraném bytû obvyklé
bydli‰tû. Budou se zji‰Èovat údaje potﬁebné pro tvorbu sociálnjí

politiky státu, napﬁ. v otázkách nezamûstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd., a pro hodnocení dopadu pﬁijat˘ch opatﬁení vlády na Ïivotní úroveÀ.
Pracovníci zapojení do ‰etﬁení se budou prokazovat povûﬁením
k v˘konu funkce, které jim vydá Samostatné oddûlení terénních
zji‰Èování âSÚ v pﬁíslu‰ném kraji. Ve v‰ech fázích zpracování je
zaruãena anonymita údajÛ zji‰tûn˘ch u domácností. Ochrana
individuálních údajÛ je zaji‰tûna v souladu se zákonem ã.
101/2000 Sb., o státní statistické sluÏbû. V‰echny osoby zúãastnûné na zji‰Èování a zpracování údajÛ jsou vázány mlãenlivostí
o v‰ech ‰etﬁen˘ch skuteãnostech ve smyslu § 16 uvedeného
zákona.
Do ‰etﬁení Îivotní podmínky 2007 byla zaﬁazena i mûstská ãást
Brno-stﬁed.
Informace poskytl:
âesk˘ statistick˘ úﬁad
samostatné odd. terénních zji‰Èování, Brno
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Stalo se v naší městské části

Rychlá rota opět zasahuje
S pln˘m nasazením zapoãaly práce „Rychlé roty“ zamûﬁené na úklid
a zlep‰ení vzhledu na‰í mûstské ãásti. Îe se jedná o pracovníky z ﬁad
tzv. veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, tedy b˘valé uchazeãe o zamûstnání
vedené u Úﬁadu práce Brno-mûsto, jimÏ nebylo moÏno zajistit jin˘m
zpÛsobem pracovní uplatnûní, jiÏ není pro mnohé ze ãtenáﬁÛ na‰eho
zpravodaje novinkou.
JiÏ 15. ledna leto‰ního roku jsme spoleãnû s úﬁadem práce zahájili
spolupráci v oblasti uskuteãÀování veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, která
ve tﬁetím ãtvrtletí leto‰ního roku jiÏ dovr‰í 5 let.
Práce zahrnují ruãní ãi‰tûní vybran˘ch komunikací pﬁedev‰ím tzv.
základního komunikaãního systému (tj. chodníkÛ podél vozovek
s MHD ãi jinak dopravnû intenzívnû vyuÏívan˘ch) a jsou smûrovány
do lokalit velmi intenzívnû vyuÏívan˘ch jak z hlediska chodcÛ, tak
obchodních ãinností ãi jinak exponovan˘ch míst na‰eho správního
území.
Kromû úklidu ploch veﬁejného prostranství pevnû stanoven˘mi
denními programy jsou pro na‰i „Rychlou rotu“ organizovány akce
na zlep‰ení vzhledu na‰í mûstské ãásti. V zimû, kdy na‰e mûsto
potrápila sv˘mi povûtrnostními vlivy zima a nebylo moÏno se plnou
pracovní dobu vûnovat zametání ãi sbûru odpadkÛ, navázaly pak na
ranní ãistící práce aktivity smûﬁující na zlep‰ení prÛchodu nûkter˘ch
míst veﬁejného prostranství, pﬁedev‰ím odstraÀování snûhov˘ch

a zledovatûl˘ch krajnic v místech pﬁechodÛ. Takov˘mi akcemi jsme
odstartovali leto‰ní veﬁejnû prospû‰né práce a její v˘sledky posuìte
prosím sami.
Dana Zále‰áková

SOS dětské vesničky se prezentují v Rozkvětu
Dne 5. 2. 2007 byl za úãasti primátora mûsta Brna Romana Onderky
a zástupcÛ Mâ Brno-stﬁed starosty Michala Bortela a statutární zástupkynû Dagmar Hrubé a dal‰ích hostí otevﬁen stánek SOS dûtsk˘ch vesniãek ve vstupní hale obchodního domu Rozkvût. Tradice SOS vesniãek sahá do roku 1967. Základy ãinnosti brnûnské SOS vesniãky spadají do roku 1972, kdy byla zahájena v˘stavba SOS vesniãky
v Medlánkách. SOS vesniãky fungují na základû ãtyﬁ jednoduch˘ch
zásad, které jim dal do vínku zakladatel: 1. Matka – stává se jí samostatná bezdûtná matka, která nalézá smysl Ïivota v souÏití s pﬁijat˘mi
dûtmi. 2. Dûti – nalézající své místo v rodinû s 5–7 dûtmi s vlastními
i nevlastními sourozenci. 3. DÛm – rodina Ïije a hospodaﬁí v samostatném domû. 4. Vesniãka – spoleãenství jednotliv˘ch domÛ tvoﬁí SOS
vesniãku.
Existence SOS vesniãek je závislá na dobré vÛli, lidském pochopení
a dostatku finanãních prostﬁedkÛ. I vy se mÛÏete podílet na správné
vûci, ãísla úãtÛ: 120777711/5100 nebo 120777711/0300.

Řádová sestra oslavila 100. narozeniny
2. února 2007 popﬁál ﬁádové sestﬁe, obãansk˘m jménem Marii ·abacké, starosta Mâ Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel k 100. v˘roãí narození.
Do klá‰tera na ulici Grohovû pﬁi‰la nûkdy kolem roku 1935 a Ïije
v nûm dodnes. Stále se zajímá o dûní v klá‰teﬁe. âte s lupou, ale má
pﬁehled o v‰em, co se kde ‰ustne. V klá‰teﬁe bydlí s 60 sestrami.
Stále je‰tû nav‰tûvuje místní kapli a beseduje s ﬁádov˘mi sestrami.
Ráda pozoruje bouﬁku a prosedí nûkolik hodin u okna, kdyÏ sleduje
oblohu a ﬁádové sestry, které se baví na zahradû.
Podle její kolegynû sestry Edity pﬁed nûkolika léty odmítala brát
léky s vysvûtlením, Ïe do stovky chce umﬁít.
TEXT A FOTO MOJMÍR ANTONÍN
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Seriál

Brněnské podzemí
Dvacáté století s neb˘val˘m nástupem vûdecko-technického rozvoje vneslo do váleãné strategie nov˘ pojem. PouÏitím „zbraní
hromadného niãení“ a rozvojem leteckého prÛmyslu se problematika ochrany obyvatelstva koncentrovala na budování protileteck˘ch a pozdûji i protiatomov˘ch krytÛ. Na území mûsta Brna
se dnes nachází témûﬁ tﬁi sta stál˘ch krytÛ, a pﬁestoÏe celoevropská situace váleãn˘m konfliktem nehrozí, jsou tyto podzemní
úkryty stále pﬁipraveny pro pﬁípadné pouÏití.
Kryt pod Petrovem zvan˘ „Denis“ je jedním ze dvou nejznámûj‰ích brnûnsk˘ch krytÛ. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory jsou z vût‰í ãásti situovány pod plochu
kapucínsk˘ch zahrad. Jde o soustavu navzájem kolm˘ch chodeb
na plo‰e tvaru obdélníka o rozmûrech pﬁibliÏnû 85 x 60
m s nûkolika vstupy a mnoÏstvím nouzov˘ch v˘chodÛ. Klenuté
chodby, raÏené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejãastûj‰í
rozmûr cca 3 x 3 m a jejich celková délka dosahuje i s únikov˘mi
‰tolami zhruba 900 metrÛ na zastavûné plo‰e 5 565 m2.
Budování krytu Denis probíhalo ve tﬁech postupn˘ch etapách.
S jeho v˘stavbou bylo zapoãato ihned po skonãení 2. svûtové
války a první ãást byla hotova v roce 1946. Tehdy byl kryt pﬁístupn˘ pouze jedním vstupem z tehdej‰í Tatranské ulice
(NádraÏní) a vyraÏeno bylo pﬁibliÏnû 350 metrÛ chodeb. Cel˘
komplex byl dokonãen v letech 1953 aÏ 1955 v˘stavbou tﬁetího
vstupu a propojením v‰ech únikov˘ch a nouzov˘ch v˘chodÛ.
Kapacita krytu je podle údajÛ odboru obrany Magistrátu mûsta
Brna pﬁibliÏnû 2 000 aÏ 2 500 osob a v pﬁípadû ohroÏení by mûl
slouÏit veﬁejnosti nacházející se v oblasti Ïelezniãního nádraÏí.
Byl vybudován jako souãást protiletecké civilní ochrany a obrany
proti klasick˘m tﬁí‰tiv˘m pumám, tlakov˘m vlnám, svûtelnému
záﬁení a pronikavé radiaci. Je vybaven filtroventilaãním zaﬁízením
s prachov˘mi i protichemick˘mi filtry, zaji‰Èujícím ãásteãn˘ ohﬁev
nebo chlazení vzduchu, chrání proti otravn˘m biologick˘m i chemick˘m látkám, radioaktivním aerosolÛm a umoÏÀuje obnovu
vyd˘chaného vzduchu. V pﬁípadû nutnosti je moÏné provést
reÏim tzv. „hermetizace“, kdy se ve‰keré prÛduchy a vstupy do
krytu hermeticky uzavﬁou a ventilace probíhá pouze ve vnitﬁním
prostﬁedí bez nebezpeãí prÛniku zamoﬁeného ovzdu‰í. Pro obnovu vzduchu je ventilace doplnûna kyslíkov˘mi lahvemi s kapaln˘m plynem v poãtu 120 ks. Pﬁi plné kapacitû krytu by lidé
v tomto reÏimu mohli pﬁeãkat tﬁi aÏ ãtyﬁi dny.
Kryt pod ·pilberkem s oznaãením „10 Z“ má v porovnání s krytem Denis historii o nûco star‰í. JiÏ na poãátku 20. století byly ve
‰pilberském svahu v úrovni Husovy tﬁídy vybudovány sklepní
prostory, které v‰ak s vojensk˘m vyuÏitím nemûly nic spoleãného. Firma „·míd & Lövy“ zde ve tﬁech dlouh˘ch sklepních chodbách zﬁídila v˘robnu ovocn˘ch vín a sklady pro víno a minerální
vody. Jako vojensk˘ kryt byly tyto prostory poprvé vyuÏity v prÛbûhu 2. svûtové války. Sklepení bylo tehdy provizornû upraveno
pro potﬁeby protiletecké ochrany ãeskonûmeckou organizací
Luftschutz a po válce byl tento komplex dokonãen. PÛvodní skalní prostor byl dozdûn cihelnou vyzdívkou, ‰toly byly prodlouÏeny a propojeny kolm˘mi spojovacími chodbami. Úprava vstupu
mûla eliminovat úãinky tlakov˘ch vln a pﬁípadnou evakuaci zaji‰Èovaly nouzové v˘chody smûﬁované do ‰pilberského svahu.
Vnitﬁní prostor dûlily pﬁíãky na mnoÏství nejrÛznûj‰ích sektorÛ
a cel˘ komplex byl vybaven spojovací a komunikaãní technikou.
Kolaudace krytu „10 Z“ probûhla v roce 1959 a kromû nûkolika
cviãn˘ch poplachÛ nebyla jeho funkce nikdy vyuÏita.
Kryty pod Kraví horou patﬁí k vojensk˘m objektÛm z 2. svûtové
války, které nebyly dokonãeny. Jejich v˘stavba zaãala v roce
1944 a podle dochované dokumentace mûlo vzniknout v temeni
Kraví hory takov˘ch zaﬁízení nûkolik. Do dne‰ních dnÛ se v‰ak
zatím podaﬁilo objevit a identifikovat jen dva prostory, z nichÏ
pouze jeden je po úpravách pﬁístupn˘ veﬁejnosti.

V druhé polovinû roku 1944 byla v okolí Úvozu a Sirotãí ulice
(Grohova) ve svahu Kraví hory zahájena intenzívní v˘stavba protileteck˘ch krytÛ, urãen˘ch pﬁedev‰ím nûmeck˘m obyvatelÛm
Ïijícím v této lokalitû. Realizaci nûkolika protileteck˘ch úkrytÛ
v pﬁíhodné poloze svahÛ Kraví hory provádûly nûmecké specializované jednotky protiletecké obrany Luftschutz a Technische
Nothilfe. V tûchto jednotkách pracovali vût‰inou ãe‰tí odborníci
a hlavnû studenti formou nucen˘ch prací v pracovních táborech.
Jejich úkolem bylo vybudovat ve skalním masívu systém pravoúhl˘ch chodeb s nûkolika vstupy a nouzov˘mi v˘chody
s dobr˘m odvûtráním a systémem sociálního zázemí. V˘stavba
krytÛ byla zahájena v této lokalitû na nûkolika místech, av‰ak
vzhledem k brzkému konci svûtové války nebyly dokonãeny. Po
skonãení 2. svûtové války bylo rozhodnuto tento kryt dokonãit
a vyuÏívat ho nadále jako objekt civilní obrany. Zaãátkem 50. let
minulého století po odstranûní dﬁevûného bednûní zaãaly práce
na vyzdívání chodeb betonov˘mi bloky. Realizace díla v‰ak byla
náhle zastavena. Jaké dÛvody pﬁimûly tehdej‰í velení CO k ukonãení prací, dnes jiÏ nevíme, jisté v‰ak je, Ïe vstupy do nedokonãen˘ch prostor byly zasypány a podél novû upravené ulice Úvoz
vyrostla kamenná opûrná zeì. Dlouhá léta zÛstaly chodby zapomenuty pod vrstvou hlíny. Jen lidská zvídavost jejich existenci
znovu pﬁipomenula. Po nûkolika marn˘ch pokusech zamezit
nepovolan˘m osobám pﬁístup do skalního labyrintu bylo rozhodnuto vstupy zalít betonem. Toto ﬁe‰ení se v‰ak podaﬁilo odvrátit
a v roce 2003 byl realizován zámûr opaãn˘. Chodby b˘valého
krytu byly vyãi‰tûny, vûtrací otvory zprÛchodnûny, dva ze tﬁí
vstupÛ uzavﬁela cihelná zeì a labyrint byl zpﬁístupnûn novû zbudovan˘m vstupem s pevnou mﬁíÏí.
V dal‰ím pokraãování exkurze brnûnsk˘m podzemím nav‰tívíme neznáme prostory pod ulicí Pekaﬁskou a sklepní labyrint
pod ulicí Kopeãnou.
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.

Chodba krytu pod ·pilberkem.
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Rozhovor s osobností

Herec Ladislav Lakomý získal Cenu města Brna
za celoživotní dramatickou tvorbu
Herec a recitátor Ladislav Lakom˘ se
stal ãerstv˘m laureátem Ceny mûsta
Brna za rok 2006. Ocenûní za celoÏivotní dramatickou tvorbu pﬁevzal z rukou
br nûnského primátora Romana
Onderky. Ladislav Lakom˘ se narodil
14. listopadu 1931. PÛsobil v Divadle
bratﬁí Mr‰tíkÛ a od roku 1991 byl ãlenem Mahenovy ãinohry, v souãasnosti
hraje v Divadle u stolu a v Národním
divadle v Brnû.
Her ectví je v˘jimeãná profese.
MÛÏeme ji brát jako povolání nebo
zamûstnání. Jak je to u Vás?
Já bych to spojil: herectví je v˘jimeãné
povolání. Nebojím se ﬁíct, Ïe je to v jistém
smyslu poslání. Já jsem to tak alespoÀ
vÏdycky cítil.
KdyÏ zaãneme od „Adama“: kdy jste si
uvûdomil, Ïe budete herec?
Nûkdy v 15letech, kdyÏ jsem zaãal hrát
s ochotníky v mé rodné obci.
Tu‰il jste, co v‰echno herectví obná‰í?
To netu‰í nikdo, kdo se pro tuto profesi
rozhodne. Ale kaÏdá práce má svá svûtla a stíny.
Co studia?
Rodiãe mi nedovolili jít na konzervatoﬁ, musel jsem vystudovat
chemickou prÛmyslovku a pak jsem ‰el na JAMU.
Kdo byl Vá‰ nejlep‰í kamarád?
Ten byl v dûtství. Ani nevím, jestli je‰tû Ïije, byl o 4 roky star‰í.
Ale mûl jsem hodnû kamarádÛ z ﬁad kolegÛ – hercÛ a mezi spoluhráãi u tarokÛ.
Va‰e první pﬁedstavení?
Bez pochyby v letech 1939 aÏ 1941, kdy jsme na obecné ‰kole
v Louãce u Litovle hráli pohádku.
A pﬁeﬁeknutí, ãi scénka, na kterou rád vzpomínáte?
Tûch bylo poÏehnanû. Ale nemyslím si, Ïe patﬁím k tûm, kdoÏ
ãasto breptají. Spí‰ jsem si brebty vym˘‰lel, abych „odkecal“ kolegy, nebo naopak.
Pomohlo Vám herectví v manÏelství?
Herectví nemÛÏe pﬁát manÏelství. Veãery, soboty, nedûle mimo
rodinu, to nejde s rodinn˘m krbem dohromady.
Máte dûti? âemu se vûnují?
Mám jednu dceru a vnuka. Na‰tûstí je „had z ráje“ neu‰tknul.
Jablko padlo daleko od stromu.
Hodnû se projevila ve Va‰em Ïivotû nová doba?
Jak se to vezme. Bylo mi líto, Ïe uÏ jsem tak star˘. Pak to bylo
jisté zadostiuãinûní za dobu normalizace. Ale z projevÛ nûkter˘ch
politikÛ mi b˘vá ãasto nevolno.
Co se Vám vybaví, kdyÏ byste se náhle ohlédl?
Jedno jméno: Evald Schorm. Pracovat s ním bylo velk˘m ‰tûstím, ale tûch jmen je víc: Hyn‰t, Sokolovsk˘, Hajda, Kaloã, Hradil
a mnoho dal‰ích.
Jaké máte vnitﬁní pocity, kdyÏ hrajete? Jsou rozdíly v jednotliv˘ch rolích?
O tûchto vûcech mluvit není snadné. KdyÏ hraju, nepﬁem˘‰lím
o tom, jak. Herec nemÛÏe hrát a zároveÀ myslet na své pocity. To
posoudí divák. DÛleÏitá je vÏdycky pravda projevu. Samozﬁejmû,
Ïe se jinak hraje role veseloherní a jinak role váÏná.
VÏil jste se nûkdy do role tak, Ïe jste zapomnûl na realitu,
anebo je to pokaÏdé?
Stává se mi to. Jsou to vzácné okamÏiky, které pﬁicházejí neãe-

kanû a zpravidla tehdy, kdyÏ se jevi‰tû spojí jak˘msi magick˘m
poutem s hledi‰tûm. KdyÏ ucítím, Ïe se mnou divák, jak se ﬁíká,
„jde“.
Co si berete z rolí pro svÛj vlastní Ïivot?
Já bych to obrátil. DÛleÏité je, co herec dává rolím ze sebe.
Samozﬁejmû, Ïe byly role, které mû nesmírnû vnitﬁnû obohatily.
Byly to vût‰inou role psychologicky zajímavé a sloÏité.
S k˘m byste si dal repete na jevi‰ti ãi filmu nebo ve studiu?
S Josefem Somrem, nebo Jardou Dufkem v divadle U stolu.
A vûdûl bych co.
Jak˘ vztah máte k dabingu?
Teì uÏ, bohuÏel, trochu laxní. Zlatá éra brnûnského dabingu
zemﬁela se zru‰ením dabingového studia v Brnû. Komerce pﬁevládla nad umûním.
Jaké mety máte je‰tû pﬁed sebou?
V mém vûku se o nûjak˘ch metách tûÏko mluví. âlovûk je
vdûãn˘ za kaÏdé nové ráno. Teì jsou u mne takové priority, jako
je zdraví, pohoda, ãas na koníãky.
Co doporuãujete sv˘m ÏákÛm na JAMU?
Nic, protoÏe uÏ léta neuãím. Ale tûm souãasn˘m bych rád vzkázal, aby ke kaÏdému úkolu pﬁistupovali s pokorou a odpovûdností. Jsou to ostatnû vlastnosti pﬁirozené kaÏdému skuteãnému
talentu.
Kde hledáte v Brnû místo k odpoãinku a kde naopak pro
zábavu?
To je rÛzné. Ale vût‰inu volného ãasu trávím na domku po
rodiãích v obci, kde jsem se narodil. Prostû: s mûstem za zády.
Co milujete na svém mûstû?
Îe je to malé velkomûsto a Ïe tu mám spoustu pﬁátel a divákÛ,
kteﬁí mi dávají najevo, Ïe si mé práce váÏí.
A co byste naopak na svém mûstû zmûnil?
Dal bych odstranit ka‰nu na námûstí Svobody a ty, kteﬁí ji prosadili, bych pohnal k odpovûdnosti. Navíc ‰lapat po ver‰ích Jana
Skácela mi pﬁipadá málem znesvûcující.
Jak byste své mûsto pozvedl v oãích Evropy?
Pokusil bych se je zbavit „praÏského komplexu“.
Otázky poloÏil: Mojmír Antonín
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

ČERVENÁ
NEBO ZELENÁ?
VYBRAT BARVU BUDE TO NEJTĚŽŠÍ

50 %

teď

50 %

potom

ROZHODNOUT SE PRO VŮZ FABIA
JE TEĎ TAK SNADNÉ.
Pořídit jej totiž můžete za polovinu ceny a zbytek
doplatit až za rok. Třeba i prostřednictvím leasingu
nebo úvěru. Pokud se rozhodnete například pro
vůz Fabia Classic v základní výbavě, stačí Vám jen
133 000 Kč. Nabídka se vztahuje na všechny
modely Fabia. Užijte si přemýšlení o detailech!
Akce platí do vyprodání zásob, a proto nás navštivte
co nejdříve. Těšíme se na Vás.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–7,7 l/100 km, 124–185 g/km

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

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek na
družstvu u DB.
Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

Prádelna Mandlovna
Čistírna
praní, mandlování,
žehlení, opravy oděvů
Kopečná 76
Po–Pá: 8.00–18.00

www.pradelna−chd.cz tel.: 608 967 740

správa inzertní plochy zpravodajů
Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice
inzerce@oranzovareklama.cz
tel./fax: 544 210 252, tel.: 774 531 591
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Inzerce

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

NOVINKA V BRNĚ
Kolekce brýlí J. F. REY z Francie: moderní barevné
obruby, zaváděcí ceny. Pevné pouzdro jako dárek.
Dále nabízíme kvalitní sluneční a sportovní brýle s UV filtrem,
včetně dioptrických skel. Ke sportovním brýlím ADIDAS klip
a pouzdro zdarma.
Nabízíme aktuální modely pro rok 2007 se zárukou a servisem.
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Naše školy

Na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, se soutěžilo
Ve ãtvrtek 8. února se na Z· a M· Brno, Husova 17, pilnû sportovalo. Odehrával se zde první roãník soutûÏe v aerobiku jednotlivcÛ pro
Ïáky základních ‰kol.
Do soutûÏe se pﬁihlásilo celkem 67 ÏákÛ (65 dûvãat a 2 chlapci) ze
‰esti brnûnsk˘ch základních ‰kol. SoutûÏící se utkali v pûti kategoriích. Nejvût‰í úãast zaznamenala kategorie sedm˘ch tﬁíd – 22 úãastníkÛ.
SoutûÏ byla rozdûlena do dvou kol. V prvním kole se cviãenci uãili
choreografii a porota vybírala postupující. Ve finálovém kole se
k sestavû pﬁipojily také high kicky, kliky a provazy a Ïáci se tedy
projevili nejenom sv˘m taneãním umûním, ale ukázali zároveÀ sílu
a pruÏnost.
TûÏké práce poroty se ujaly cviãitelky a rozhodãí obdobn˘ch soutûÏí. Za pﬁedsedu poroty byla zvolena Mgr. Dagmar ¤iháãková, profesionální cviãitelka a rozhodãí soutûÏí Aerobik Master Class. Dále
v porotû zasedly: Mgr. Dana Cíglová – rozhodãí soutûÏí v moderní
gymnastice, ·árka Vodiãkova – profesionální cviãitelka aerobiku,
zástupce hlavního sponzora Big One fitness; Daniela Frimlová – profesionální cviãitelka aerobiku dûtí i dospûl˘ch, zástupce sponzora
Majda agency a sleãna Aneta Kamenská – studentka taneãní konzervatoﬁe Duncan centre v Praze.
Role cviãitelek aerobiku se ujaly MgA. ZdeÀka Hanãová a Renata
Kanálková (finalistka Miss aerobik âR 2006).
Bûhem soutûÏe mûli diváci a úãastníci moÏnost zhlédnout dvû
vystoupení. První z nich byla choreografie krouÏku aerobiku
z domácí základní ‰koly pﬁipravovaná MgA. ZdeÀkou Hanãovou
a druhé taneãní vystoupení obstarali milí hosté z taneãní ‰koly Big

One Fitness, kteﬁí pracují pod vedením
taneãnice
Silvie
Ka‰parovské.
Velk˘ dík patﬁí
sponzorÛm soutûÏe,
kteﬁí pro Ïáky pﬁipravili nádherné ceny.
Jen díky nim bylo
moÏné podûkovat
v‰em 31 finalistÛm
hodnotn˘mi dárky.
V˘herkynû prvních míst byly jistû potû‰eny voln˘m mûsíãním vstupem do sportovního a relaxaãního zaﬁízení Big One Fitness, aÈ uÏ na
aerobik, ãi tanec. Big One Fitness rovnûÏ vûnovalo ﬁadu triãek, slevov˘ch kupónÛ na nejrÛznûj‰í aktivity a kosmetiku. Drobnûj‰í dáreãky jsme obdrÏeli od sportovní a jazykové agentury Majda agency
a v neposlední ﬁadû patﬁí podûkování také firmû Dopitaflor, díky
které si krásnou kvûtinovou pozornost odná‰ely ãlenky poroty a obû
cviãitelky soutûÏe. Zvlá‰tní cena pro nejsympatiãtûj‰í cviãenku dne
zÛstala na domácí pÛdû. Královskou korunku Miss Aerobik 2007 si
odnesla Eli‰ka Hudcová, Ïákynû 5. tﬁídy. Jmenujme alespoÀ v˘herkynû prvních míst: Michaela Bruhová – Z· E. Pﬁemyslovny, Tereza Malá
– Z· Janou‰kova, Iveta Erbenová – Z· Janou‰kova, Petra Holíková –
Z· Slovanské námûstí a ze stejné ‰koly také Tereza Muchová.
Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe si soutûÏ na‰la své pﬁíznivce a za rok si
sportovní pﬁíznivci aerobiku opût zasoutûÏí…

Daltonské vzdělávání ve školách městské části Brno-střed
Pﬁi náv‰tûvû
‰kol se starostou Mâ Brnostﬁed Michalem
Bortelem jsme
zavítali i do
‰koly s daltonsk˘m typem
vzdûlávání. Co
jsou to za
n o v i n k y ?
V praxi snad
uvidíme základy pro doÏivotZ náv‰tûvy základní ‰koly Kﬁídlovická, kde vyuÏívají ní vzdûlávání.
ProtoÏe jsem
daltosnk˘ typ vzdûlávání. FOTO MOJMÍR ANTONÍN
základní ‰kolu
nav‰tûvoval jiÏ pﬁed mnoha lety, zajímalo mne, jaké jsou dnes nové
vzdûlávací poﬁádky. Nejsem pedagog, dlouho jsem pracoval
v obchodû a pﬁekvapilo mne, kolik moderních prvkÛ a pomoci se
dostává dûtem jiÏ od mateﬁské ‰kolky a posléze ÏákÛm a studentÛm
vy‰‰ích typÛ ‰kol.
Co jsem zjistil:
Na daltonské ‰kole dochází ke zmûnû rolí mezi uãitelem a Ïákem uãitel usmûrÀuje, Ïák hledá nejvhodnûj‰í styl svého uãení.
Principy vzdûlávacího procesu zní jako z uãebnice dûjepisu:
• Uãit se nacházet svobodu – volnost, rovnost, bratrství
• Uãit se samostatnû pracovat – víra, nadûje, láska
• Uãit se spolupracovat – nádherné, prÛzraãné, ãisté
Uãitelé:
Jsou postaveni do nezávidûné role, nauãit se myslet v dobû generace chatÛ a mobilních telefonÛ. Pﬁestat se divit, Ïe si koupí nov˘
DVD pﬁehrávaã a syn nebo dcera si jiÏ pou‰tí nov˘ film a oni stále
listují v návodu. Rychlost pﬁepínání úloh a nov˘ zpÛsob my‰lení je
v˘zvou k dal‰ímu hledání.
Îáci:
Vychováni na poãítaãov˘ch stﬁíleãkách, strategick˘ch hrách, zprávách pln˘ch násilí. Mají hlavu plnou vyhledávání na internetu,

nov˘ch filmÛ, MP3 pﬁehrávaãÛ, superstar, seriálÛ a bohat˘ch celého
svûta. To je dne‰ní svût mladistv˘ch.
Jak potom motivovat k uãení oba dva tábory?
Poznal jsem, Ïe ‰kola daltonského typu pﬁiná‰í tyto moÏnosti, „jak na
to“. Uãitelé, Ïáci a hlavnû rodiãe musí obûtovat svÛj ãas a energii na
pochopení sebe sama a provedení zmûn v pﬁístupu k sobû navzájem.
Kdo má hlub‰í zájem, najde dal‰í informace na:
www.zshusovadalton.cz, www.chalabalova.cz, www.zskridlovicka.cz, www.kritickemysleni.cz, www.modernivyucovani.cz.
Pramen:
Knihy autorÛ Roel Röhner & Hans Wenke: Daltonské vyuãování,
AÈ Ïije ‰kola, Hallo Dalton.
Ing. Mojmír Antonín

V městské části Brno-střed se uzavřelo první školní pololetí
Náv‰tûvami nûkolika ‰kolsk˘ch zaﬁízení a jejich akcí symbolicky uzavﬁel starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal Bortel první pololetí ‰kolního roku.
Ve stﬁedu 31. ledna podûkoval za odvedenou práci odcházející
ﬁeditelce ‰kolní jídelny na Úvoze 55 Marii Chalupové, aby následnû
rozdal vysvûdãení prvÀáãkÛm na Z· Bakalovo nábﬁeÏí, prohlédl si
Základní ‰kolu na Kﬁídlovické a Mateﬁskou ‰kolu na Nádvorní ulici.
Právû na Nádvorní o leto‰ních prázdninách chystá – za pomoci státních dotací – mûstská ãást Brno-stﬁed investici 15 miliónÛ korun:
v plánu je rekonstrukce ‰kolní kuchynû, která vaﬁí i pro ãtyﬁi dal‰í
‰kolky, v˘mûna oken, vnitﬁní dispoziãní úpravy sociálních zaﬁízení
ãi zateplení obvodového plá‰tû
budovy.
O den pozdûji starosta uvedl do
funkce novou ﬁeditelku jídelny na
Úvoze, paní Libu‰i Kozlovou,
veãer se pak zúãastnil Pololetního
ma‰karního bálu pro dospûlé,
kter˘ pro své pedagogy, rodiãe
a pﬁíznivce poﬁádala Základní Odcházející ﬁeditelka ‰kolní jídelny
‰kola Antonínská 3 v sále na Úvoze 55 paní Marie Chalupová.
Stadionu na Kounicovû ulici.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN
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EkoCentrum Brno
bﬁezen 2007
Bﬁezen – mûsíc internetu – Dárek pro nové ãtenáﬁe
1. 3.–30. 3. 2007
KaÏd˘ novû zaregistrovan˘ ãtenáﬁ knihovny Ekotéka obdrÏí
v tomto období dárek. Internet pro ãleny zdarma. Otvírací doba
a podrobnosti na www.ecb.cz.
Moje Veliãenstvo kniha
V˘tvarnû literární soutûÏ o nejoriginálnûj‰í vlastnoruãnû vyrobenou
knihu.
Urãeno pro: dûti M·, Z·, S·, jednotlivce i kolektivy
Uzávûrka soutûÏe je v pátek 16. 3. 2007 v 15 hodin!
Slavnostní vyhodnocení soutûÏe s mnoh˘mi pﬁekvapeními probûhne ve stﬁedu 28. 3. 2007. Podrobné propozice soutûÏe na
www.ecb.cz.
KONTAKTY:
Ponávka 2, 602 00 Brno
tel.: 545 246 403, e-mail: ecb@ecb.cz

Týden otevřených dveří pro rodiče s dětmi
Vzdûlávací Rodinné Centrum Montessori poﬁádá od 12. bﬁezna t˘den
otevﬁen˘ch dveﬁí. Centrum se specializuje na dopolední programy
pro rodiãe s dûtmi 0–6 let a poﬁádá pﬁedná‰ky a kursy pro veﬁejnost
v oblasti pﬁirozené v˘chovy.
Jak to v Centru funguje?
Smyslem práce v Centru je nauãit rodiãe doprovázet dítû v jeho pﬁirozeném v˘voji (krok za krokem k samostatnosti a odpovûdnosti).
V pﬁipraveném prostﬁedí se dítû samostatnû pohybuje, volí si ãinnost
a rozvíjí pohyb, ﬁád a ﬁeã.
Pﬁíkladem mohou b˘t dvouleté dûti, které si samy pﬁipraví pracovní
kobereãek, prostírku i talíﬁ na svaãinu. V‰e, s ãím dûti pracují, vrací
na pÛvodní místo. Star‰í dûti (3–6 let) spolupracují, uãí se jeden od
druhého a na dospûlého se obracejí zﬁídka.
Chcete se podívat, jak to vypadá doopravdy? Pﬁijìte se podívat na
program a vezmûte s sebou i va‰e dûti.
Na‰e adresa: Montessori – Vzdûlávací Rodinné Centrum, ·touraãova
23, Brno-Bystrc, www.sweb.cz/montessori-morava/
T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Pondûlí 12. bﬁezna, 18.00–19.30
Pﬁedná‰ka - Rodiã jako první a nejdÛleÏitûj‰í uãitel
Úter˘ 13. bﬁezna, 14.00–18.00
Práce s Montessori pomÛckami – moÏno si vyzkou‰et
Stﬁeda 14. bﬁezna, 9.00–12.00
Program pro rodiãe s dûtmi 0–6 let
âtvrtek 15. bﬁezna 10.00–17.00
Prezentace vzdûlávacích kursÛ (Montessori pedagogika, kineziologie,
kreslení pravou hemisférou, práce s hlínou...)
Pátek 16. bﬁezna, 9.00–12.00
Program pro rodiãe s dûtmi 2–6 let
Sobota 17. bﬁezna, 14.00–16.00
Pﬁedná‰ka – Montessori pedagogika pro dûti od narození do 12 let
Základní ‰kola Gajdo‰ova 6, Brno-Îidenice
Kontakt:
Montessori – Vzdûlávací Rodinné centrum, ·touraãova 23, BrnoBystrc, Lenka Komárková,
tel.: 732 859 257, www.sweb.cz/montessori-morava/

Ekologický institut Veronica
bﬁezen 2007
1.–16. bﬁezna – Jak se do Brna volá, tak se z Brna oz˘vá
V˘stava fotografií o Ïivotním prostﬁedí v Brnû je ke zhlédnutí v sálku
knihovny na Lánech 3 v Brnû-Bohunicích vÏdy v dobû provozu knihovny.
Poﬁádá Ekologická poradna Veronica a Knihovna Jiﬁího Mahena – Hana
Chalupská – 542 422 757.
5. bﬁezna – Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady
RÛzné moÏnosti pûstování rostlin ve smí‰en˘ch kulturách, umûní vybrat
plodinám správné sousedy. Zasedací místnost Domu ochráncÛ pﬁírody
na Panské ulici 9 v Brnû.

SluÏbu policejní asistence v Brnû vykonávají v souãasné dobû dvû romské
policejní asistentky pod vedením koordinátorky. V rámci uvedené sluÏby
je rovnûÏ poskytováno odborné právní poradenství pro klienty. SluÏba
policejní asistence je poskytována v úzké spolupráci s PâR v lokalitách
Brno-sever, Brno-jih, Brno-stﬁed. Policejní asistentky v Brnû byly vybrány
na základû v˘bûrového ﬁízení. Následnû absolvovaly odborn˘ zácvik na
pﬁedem vytipovan˘ch obvodních oddûleních PâR Brno-sever, Brno-stﬁed,
Br no-Komár ov. V souãasné dobû se zúãastÀují akr editovaného
„Vzdûlávacího programu Drom pro terénní sociální pracovníky“.
Jedním ze základních cílÛ policejní asistence je napomoci eliminaci kriminality a sociálnû patologick˘ch jevÛ v sociálnû vylouãen˘ch lokalitách,
a to jak kriminality, pﬁi níÏ se obyvatelé tûchto lokalit stávají obûÈmi trestné ãinnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají. Pﬁi poskytování této
sluÏby jde o vzájemné oboustranné poznávání romské komunity a pﬁíslu‰níkÛ PâR a odbourávání pﬁedsudkÛ a získávání vzájemné dÛvûry.
Ze zku‰eností a poznatkÛ romského stﬁediska Drom a spoleãn˘ch
závûrÛ pﬁi jednáních se zástupci PâR se sluÏba v Brnû zamûﬁila zejména
do oblastí trestné ãinnosti dûtí a mládeÏe.
Na základû dosavadního monitorování a vyhodnocování ãinnosti policejních asistentek v Brnû vyplynuly nejãastûji realizované úkony ve spolupráci s PâR: zprostﬁedkování kontaktu klientÛ s PâR; doprovod klienta
na PâR; pomoc pﬁi doruãování písemností apod.; úãast na preventivních
aktivitách (akce ve ‰kolách, v neziskov˘ch organizacích atd.); spoleãné
obchÛzky ve v˘‰e zmiÀovan˘ch lokalitách aj.
SluÏba policejní asistence v Brnû je poskytována na základû smlouvy,
která byla uzavﬁena dne 15. 9. 2006 mezi organizacemi Drom, romské
stﬁedisko a Obãansk˘m sdruÏením Vzájemné souÏití. Jedná se o jednu ze
sluÏeb projektu „Klíã ke zmûnû“, jehoÏ realizátorem a pﬁíjemcem dotace
ESF v âR je Obãanské sdruÏení Vzájemné souÏití.
Romská policejní asistence v Brnû probíhá v souladu s programem
policejní asistence v Ostravû realizovan˘m O. s. Vzájemné souÏití. Hlavní
koordinace a ﬁízení spadá do kompetencí O. s. Vzájemné souÏití, které
se policejní asistencí zab˘vá od roku 2003. Impulsem pro zahájení této
aktivity byla problematika lichváﬁství v romské komunitû.
Pro více informací kontaktujte: Mgr. Simona Wachsbergerová, tel.: 545
211 576, 602 892 844

DONA Centrum Brno
bezplatná a diskrétní pomoc osobám ohroÏen˘m domácím násilím
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické, sexuální ãi ekonomické násilí, k nûmuÏ dochází mezi osobami blízk˘mi.
Objevuje se mezi lidmi v‰ech úrovní i sociálního postavení,
nezávisle na vzdûlání a ekonomické situaci
CO DONA poskytuje?
– Psychologické, sociální a právní poradenství
– Telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
– Zprostﬁedkování kontaktu s jin˘m odborn˘m pracovi‰tûm
– Individuální a rodinnou terapii
Kde DONU najdete?
DONA centrum pﬁi SPONDEA, o. p. s.,
S˘pka 25, 613 00 BRNO
Tramvajové spojení linkou ã. 3, 5, 9 a 11, zastávka Jugoslávská
KONTAKTY: tel. 739 078 078 NONSTOP
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz
www.donacentrum.cz
Poﬁádá Ekologická poradna Veronica – Helena a Svûtlana Vla‰ínová –
542 422 757.
20. bﬁezna – Panelová diskuse – Hypermarkety
Diskuse pro odborníky i veﬁejnost v Kulturním a komunitním centru
Slévárna VaÀkovka, Ve VaÀkovce 1 v Brnû v 16 h. v rámci projektu Jak
se do kraje volá, tak se z kraje oz˘vá.
Poﬁádají Ekologick˘ institut Veronica – Hana Chalupská – 542 422 757.
31. bﬁezna – Jarní v˘sadba jedliãek
Sraz v‰ech úãastníkÛ 10.00 hodin na zastávce Lesní ‰kolka za
Sobû‰icemi, smûrem na Útûchov (autobus ã. 57 z vozovny Husovice
odjíÏdí v 9.33 hodin, autobus ã. 43 z Králova Pole-nádraÏí odjíÏdí v 9.41
hodin). Od zastávky na místo v˘sadby vás povedou také ‰ipky.
Poﬁádá Rezekvítek ve spolupráci se ZO âSOP Veronica – 542 422 750
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Kresby z raného období Václava Hejny
V˘stava Václav Hejna – Kresby z raného období je k vidûní aÏ do 13.
kvûtna v PraÏákovû paláci Moravské galerie v Brnû na ul. Husova 18.
Václav Hejna byl ve své dobû povaÏován za jednoho z nejtalentovanûj‰ích malíﬁÛ generace, která vstupovala na v˘tvarnou scénu ve
druhé polovinû 30. let 20. století. Patﬁil k vÛdãím osobnostem skupiny
Sedm v ﬁíjnu, v˘tvarného sdruÏení mlad˘ch autorÛ, kteﬁí se poprvé
pﬁedstavili na podzim roku 1939 v Topiãovû salónu v Praze. Název si
zvolili podle poãtu ãlenÛ a mûsíce, v nûmÏ vystavovali.
Charakteristick˘m znakem jejich tvorby byla skuteãnost, Ïe proti
modernistickému zájmu o formální sloÏku umûleckého díla kladli
dÛraz na humanistick˘ étos, mravní hodnoty, sociální cítûní a literární
obsah. V tomto smûﬁování souznûli ãi byli pﬁímo ovlivnûni soudob˘mi tendencemi v ãeské literatuﬁe, zejména básnickou tvorbou Kamila
Bednáﬁe, Jiﬁího Ortena a dal‰ích. Mlad˘ teoretik umûní Pavel
Kropáãek, kter˘ v roce 1940 formuloval programové v˘chodisko skupiny, oznaãil její úsilí termínem „humanizující subjektivismus“, pro
kter˘ bylo typické „vyznávání osobních nálad, lyrick˘ch i melancholick˘ch stavÛ du‰e“.
V˘stava zahrnuje 30 exponátÛ pocházejících pﬁedev‰ím ze sbírek
Moravské galerie v Brnû a doplnûn˘ch díly z Muzea umûní
v Olomouci. Pﬁedstavuje v˘bûr zúÏen˘ na patrnû nejpozoruhodnûj‰í
Hejnovu tvÛrãí etapu, v níÏ vytváﬁel obrazy a kresby charakteristické
sv˘m sociálnû vyhrocen˘m expresionismem – díla plná „melancholie
a lyriky chudého, poníÏeného svûta“ (Otakar Mrkviãka), která jsou
dodnes cenûna pro svÛj bezprostﬁednû civilní a syrovû robustní v˘raz.
HejnÛv v˘tvarn˘ názor se od poãátku vymykal dobov˘m aktuálním

Hudební nešpory vstupují do 5. ročníku
J ubilejní pátá sezóna Hudebních ne‰por v âerveném kostele
(chrám J. A. Komenského na Komenského námûstí v Brnû) bude
zahájena v nedûli 1. dubna 2007 v 19.30 hodin.
Jsme rádi, Ïe my‰lenka pomoci nûkter˘m nestátním organizacím
v sociální oblasti na‰la odezvu nejenom u posluchaãÛ tûchto koncertÛ, ale i u interpretÛ, kteﬁí sv˘m umûním pomáhají realizovat
zámûr poﬁadatelÛ, kter˘mi jsou sbory âeskobratrské církve evangelické Brno I a Brno-Husovice. Tato jiÏ tradiãní setkání s hudbou
v této historické památce si na‰la místo v kulturním Ïivotû mûsta.
Ne‰pory mají jarní a podzimní ãást (duben – ãerven a ﬁíjen – prosinec) a konají se první nedûli v mûsíci. Mezi úãinkujícími byli uÏ
napﬁíklad Czech virtuosi, Richard Novák a Hana Pospí‰ilováMedková, Kantiléna, Wallingerovo kvarteto, Ars Brunensis Chorus,
âelisti z Bratislavy, QVOX, Akademické Ïestû a ﬁada dal‰ích.
Dobrovolné vstupné bylo vÏdy vûnováno tûm, kteﬁí na‰i pomoc
potﬁebují. Bylo to napﬁíklad stﬁedisko Diakonie âCE - Betlém
v Kloboukách u Brna, stﬁedisko Diakonie âCE Brno – Hrnãíﬁská,
obãanské sdruÏení Nadûje, obãanské sdruÏení Gabriela – hospic sv.
AÏbûty, Labyrint – sdruÏení pro integrovanou v˘chovu sly‰ících
a nesly‰ících dûtí.
Na leto‰ním prvním veãeru (1. dubna 19.30 hod.) pﬁivítáme
Chlapãensk˘ pûveck˘ zbor z Bratislavy, kter˘ je jedin˘m chlapeck˘m pûveck˘m sborem na Slovensku a kter˘ se právû vrací
z vystoupení ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. Program je sloÏen z duchovní sborové tvorby (gregoriánsk˘ chorál, F. Couperin,
A. Vivaldi, H. Maurus, W. A. Mozart, J. Haydn, M. Schneider
Trnavsk˘, ãerno‰ské spirituály). Sólisty jsou Darina Tóthová – mezzosoprán a Peter KÀaz – baryton, Dana Hajóssy – varhany a dirigenty Magdaléna RovÀáková a Gabriel RovÀak ml. Biblické zamy‰lení bude mít Jiﬁí Gruber, faráﬁ âCE. V˘tûÏek veãera bude vûnován
stﬁedisku Betlém, kde se peãuje o dospûlé lidi s tûÏk˘m tûlesn˘m
postiÏením a Domov Narnie v MorkÛvkách, kde poskytují sociální
a v˘chovnou péãi dûtem s váÏn˘m mentálním a kombinovan˘m
postiÏením. Pro tento projekt byla také získána Nadace Divoké
husy. Dubnové ne‰pory se budou konat pod zá‰titou hejtmana
Jihomoravského kraje.
Mnû uÏ nezb˘vá neÏ vás na Hudební ne‰pory do âerveného kostela pozvat.
Lydie Pospí‰ilová
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trendÛm v umûní.
Vycházel zejména
z kresebné a malíﬁské tvorby francouzského umûlce
Honoré Daumiera
a rovnûÏ sociálnû
cítûné expresionistické tvorby raného Vincenta van
Gogha. Hejnovo
rané dílo prozrazující extrovertní citlivost a siln˘ emotivní proÏitek se
odehrává v rovinû
ãistû malíﬁského
pojetí. Jeho silnou
stránkou je pÛsobiv˘, v˘razn˘ kolorit
a rovnûÏ bravurní
malíﬁsk˘ rukopis,
kter˘, aniÏ by
sklouzl k povrchní
efektnosti, akceleruje
veristick˘
námût (zejména
morfologii postav) Václav Hejna: MuÏ u stolu, 1935; kva‰, papír.
FOTO ARCHIV MORAVSKÉ GALERIE V BRNù
aÏ k hranicím jakéhosi novotvaru ãi znaku.
Vlastním obsahem Hejnov˘ch ran˘ch dûl se staly dramatické
du‰evní stavy ãlovûka a pohnuté Ïivotní situace, které sám autor
popisuje jako stavy „opojení, bolesti a smrti“. Druhou stranu pak
pﬁedstavují expresivnû pojatá záti‰í sloÏená z prost˘ch vûcí. Na figurálních obrazech spojujících sociální tematiku s tíÏivou situací protektorátu se ãasto objevuje „melancholické gesto“ rukama podepﬁené
hlavy vyjadﬁující odedávna stav rezignovanosti a smutku. PﬁestoÏe
autor záhy po svém debutu pronikl do popﬁedí své generace, nezÛstal u expresívního zpÛsobu malby a brzy své v˘razové prostﬁedky
zjemÀoval, aÏ dospûl k tradiãnûj‰ímu malíﬁskému pojetí: „opustil svou
‰Èastnû nakroãenou cestu z pﬁesvûdãení, Ïe umûlec nemÛÏe b˘t naráz
zral˘, Ïe v sedmadvaceti letech není moÏno uvûﬁit v konec a v naplnûní...“ (Jaromír Peãírka). V 60. letech pak obohatil svÛj v˘razov˘ rejstﬁík o nefigurální obrazy a tvorbu prostorov˘ch asambláÏí a objektÛ,
vycházejících z neodada a surrealismu.
Petr Ingerle, kurátor v˘stay

Gymnázium P. KﬁíÏkovského s umûleckou profilací zve na koncerty
6. bﬁezna
Koncert. Mistr a Ïák. Úãinkují Richard Novák a Jan ·Èáva (zpûv),
prof. Jiﬁina Kolmanová a Jitka Zejdová (klavír)
Konvent Milosrdn˘ch bratﬁí, VídeÀská 7, 19.00 hod.
8. bﬁezna
Absolventsk˘ pûveck˘ koncert. Úãinkují Jitka Zemanová,
AlÏbûta Hnilová, Pavlína Malíková a Lenka Strnadová (zpûv),
Jolana Zedeková a Jitka Zejdová (klavír)
Barokní sál ÚMâ Brno-stﬁed, Dominikánská 2, 19.00 hod.
15. bﬁezna
Absolventsk˘ instrumentální koncert
Pavlína Trávníãková, Andrea Bﬁezinová, Kateﬁina Eichlerová, Silvie
·efferová, Îaneta Paleãková a dal‰í.
Barokní sál ÚMâ Brno-stﬁed, Dominikánská 2, 19.00 hod.
23. bﬁezna
Absolventsk˘ pûveck˘ koncert
Jan ·Èáva, spoluúãinkují Jan Onderka a Kamila Sokolová (zpûv),
Jolana Zedeková a Jitka Zejdová (klavír)
Konvent Milosrdn˘ch bratﬁí, VídeÀská 7, 19.00 hod.

Kulturní příloha

Lužičtí Srbové – Historie, kultura, tradice
Mezinárodní v˘stava LuÏiãtí Srbové – Historie, kultura, tradice v brnûnském
Anthroposu vûnuje svou pozornost nejmen‰ímu západoslovanskému národu,
kter˘ ob˘vá jihov˘chodní ãást Nûmecka (Saska a Braniborska), historicky
zvanou LuÏice, bezprostﬁednû sousedící s âeskou republikou. V˘stava je souãástí dlouhodobého projektu Moravského zemského muzea, kter˘ se zamûﬁuje na prezentaci evropsk˘ch men‰in a úlohy mal˘ch národÛ v procesu globalizace. Téma v˘stavy si v‰ímá pﬁedev‰ím intenzívních stykÛ LuÏick˘ch SrbÛ
s ãesk˘m prostﬁedím (LuÏice po tﬁi století územnû patﬁila k ãeskému státu).
Novodob˘ zrod kulturnû bohatého národa LuÏick˘ch SrbÛ je velmi úzce spjat
s pÛsobením osobností. jako Josef Dobrovsk˘, Pavel Josef ·afaﬁík, Jan Kollár,
Karel Jaromír Erben nebo Jan Neruda. Na pﬁelomu 19. a 20. století jevili
o luÏickosrbskou tematiku bezprostﬁední zájem v˘znamní ãe‰tí badatelé
a umûlci, jako Adolf âern˘, Ludvík Kuba, Petr Bezruã nebo T. G. Masaryk.
Základem v˘stavy je ãást vûnovaná lidov˘m tradicím v prÛbûhu roku.
Obsahuje exponáty z historick˘ch interiérÛ, dobové fotografie, tradiãní
luÏickosrbské hudební nástroje, lidové kroje, tradiãní keramiku i v˘robky
lidového ﬁemesla. Více neÏ sto exponátÛ zapÛjãilo LuÏickosrbské muzeum
v Budy‰ínû. V˘stava v‰ak pojednává i o nejstar‰í historii osídlení LuÏice
Polabsk˘mi Slovany v 9. a 10. století. Toto období prezentují archeologické
nálezy, zapÛjãené z Mûstského muzea v Budy‰ínû. Prezentována jsou dále
základní díla luÏickosrbského písemnictví, pﬁeklady v˘znamn˘ch ãesk˘ch
autorÛ apod. Knihy zapÛjãilo LuÏickosrbské muzeum v Budy‰ínû a Slovanská
knihovna pﬁi Národní knihovnû v Praze. Nedílnou souãástí expozice jsou
fotografie a texty pﬁibliÏující ãesk˘ zájem o LuÏické Srby a jejich kulturu.
V˘stavu obohacuje i audiovizuální technika – poslechov˘ kout s historick˘mi
nahrávkami lidov˘ch písní LuÏick˘ch SrbÛ a projekce filmÛ.
Pﬁipravovan˘ doprovodn˘ program v rÛzn˘ch formách (pﬁedná‰ky,
hudební vystoupení, filmové projekce, exkurze apod.) si klade za cíl prohloubit povûdomí a znalosti laické veﬁejnosti o kulturním bohatství ménû
znám˘ch oblastí stﬁedoevropského regionu. V˘stava potrvá do 12. 8. 2007.
Mgr. Petr Kostrhun

Žánrově nezařaditelná skupina
vystoupí v klubu Desert
Hudební skupina Hadry z tûla vystoupí 17. bﬁezna od 20.00 hod.
v brnûnském klubu Desert na ul. Rooseveltova.
Skupina Hadry z tûla z Janova u Litomy‰le vznikla v roce 1994. Její
tvorba vychází z koﬁenÛ evropské lidové hudby a ãeského folklóru. Díky
rock-punkovému podání s vlivy brnûnské alternativy v‰ak patﬁí mezi
tûÏko zaﬁaditelné Ïánry. Ovlivnily ji kapely jako Pogues, Levellers,
Hedningarna, její charisma je postaveno pﬁedev‰ím na Ïivelném projevu.
Skupina sama svÛj styl pojmenovala „hradní folk-punk“.
Skupina Hadry z tûla aktivnû koncertuje, mohli jste ji spatﬁit na ﬁadû
festivalÛ a samostatn˘ch koncertÛ po celé âeské republice, v Nûmecku,
Holandsku, ·v˘carsku a Polsku. Za úspû‰ná povaÏují vystoupení na festivalu Folclore v nûmeckém Zentendorfu, na Open air festivalu
v Trutnovû, Antifestu ve Svoj‰icích, Mi‰ma‰i v Bojkovicích a Rockoupání
v Poliãce.
V roce 2005 vy‰lo skupinû debutové album Na star˘ ãasy, vydané pod
znaãkou Seven Penguins Production a distribuované firmou Indies.
Více informací o skupinû je moÏné získat na www.hadryztela.cz.

Atraktivní výstava o hračkách
UÏ jen do 31. bﬁezna mají malí i vût‰í náv‰tûvníci moÏnost nav‰tívit
úspû‰n˘ v˘stavní projekt Dûtského muzea Moravského zemského
muzea O hraãkách, hrách a hraní.
V˘stava ukazuje mal˘m i velk˘m náv‰tûvníkÛm, k ãemu v‰emu mohou
slouÏit hraãky. V prvním sále ãeká náv‰tûvníky ‰est tematick˘ch celkÛ.
Kolekce ply‰ov˘ch, textilních a dﬁevûn˘ch hraãek pﬁedstavuje hry rozvíjející cit a fantazii. Hry napodobivé zastupují hraãky, které imitují ãinnosti dospûl˘ch, jako jsou koãárky s panenkami, nábytek, domácí i hospodáﬁské náﬁadí a náãiní, dopravní prostﬁedky atd. V oddíle her námûtov˘ch a fantazijních je mimo jiné pﬁipraveno i dûtské divadlo. âtvrt˘m
celkem jsou plechové a dﬁevûné mechanické hraãky, které rozvíjejí
motoriku a pﬁedstavivost. Konstruktivní hry pﬁedstavují rÛzné typy stavebnic a skládaãek a hry kombinaãní pak pﬁedev‰ím stolní hry a hlavolamy. Druh˘ sál potû‰í milovníky vláãkÛ velkou funkãní vlakovou soupravou i souborem star˘ch vláãkÛ. K dispozici zde je i promítání dobového snímku o hrách a hraãkách i nûkolik návodÛ na témûﬁ zapomenuté dûtské hry. Poslední v˘stavní místnost tﬁetího poschodí je vûnována
ukázkám specializovan˘ch hraãek a hraãek vhodn˘ch i pro handicapované dûti. Zde mohou získat rodiãe postiÏen˘ch dûtí i pedagogové inspiraci i informace. Cel˘m podlaÏím prolínají tematické hrací boxy, kde si
dûti mohou mnohé vyzkou‰et a pohrát si.
Sál Dûtského muzea v pﬁízemí je pak vûnován pohybov˘m
hrám. V nûm je pﬁipravena velká herna pro neposedné dûti
i hravé dospûlé.
Atraktivitu této v˘stavy dokládají i údaje o náv‰tûvnosti – za leden
2007 ji zhlédlo 5 869 osob, od 8. listopadu, kdy v˘stava zaãala, se ve
v˘stavních prostorách vystﬁídalo jiÏ 16 963 dûtí, ale i dospûl˘ch.
Dûtské muzeum Moravského zemského muzea, které jen v roce
2006 pﬁivítalo 31 385 osob, jiÏ pilnû pﬁipravuje novou v˘stavu
s názvem Jak se rodí Veãerníãky. V˘stavní prostory DM najdete
v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu 8 v Brnû, otevﬁeno je
vÏdy úter˘ aÏ sobota od 9 do 17 hodin.

Svět rostlin ve vědecké kresbě
Magdaleny Chumchalové
Od 7. bﬁezna (do 30. záﬁí) je v Mendel Museu na Mendlovû námûstí
otevﬁena nová v˘stava „Orbis herbarum – svût rostlin ve vûdecké kresbû
Magdaleny Chumchalové“. Autorka ve sv˘ch dílech dokonale pﬁesnû, se
znalostí anatomie, zobrazuje svût rostlin, kterému navíc svou interpretací
dává Ïivot a krásu. Mezi vyobrazen˘mi rostlinami jsou i ty, se kter˘mi
experimentoval Gregor Mendel pﬁi svém hledání zákonÛ dûdiãnosti.
Kresby jsou prezentovány ve vstupní hale a je moÏno je zhlédnout
v dobû otevﬁení muzea, stejnû jako stávající v˘stavu „Poãítání chromozomÛ“, jeÏ je vûnována v˘roãí zji‰tûní správného poãtu chromozomÛ u ãlovûka, coÏ mûlo dalekosáhlé dÛsledky pﬁi studiu dûdiãn˘ch znakÛ.
Mendel Museum je otevﬁeno od listopadu do dubna stﬁeda–nedûle od
10 do 16 hodin; od kvûtna do ﬁíjna dennû od 10 do 18 hodin.
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
B¤EZEN 2007
ãtvrtek 1. bﬁezna, 19.00 hod.
Malé Ïeny – abonentní skupina B
pátek 2. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
sobota 3. bﬁezna, 15.30 hod.
Jeníãek a Maﬁenka
pondûlí 5. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Jeníãek a Maﬁenka
stﬁeda 7. bﬁezna, 9.30 hod.
Mary‰a
ãtvrtek 8. bﬁezna, 9.30 hod.
Mary‰a
ãtvrtek 8. bﬁezna, 19.00 hod.
Mary‰a – abonentní skupina D
pátek 9. bﬁezna, 9.30 hod.
Mary‰a
sobota 10. bﬁezna, 15.30 hod.
Tﬁi medvûdi a babka ChÀapka
stﬁeda 14. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Tﬁi medvûdi a babka ChÀapka
ãtvrtek 15. bﬁezna, 9.30 hod.
Jáno‰ík
ãtvrtek 15. bﬁezna, 19.00 hod.
Jáno‰ík
pátek 16. bﬁezna, 9.30 hod.
Jáno‰ík
pondûlí 19. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Aladinova kouzelná lampa
úter˘ 20. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Aladinova kouzelná lampa
stﬁeda 21. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ
ãtvrtek 22. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
O králi Rastislavovi a ãarovné Marii
ãtvrtek 22. bﬁezna, 19 hod.
Kytice – abonentní skupina E
pátek 23. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice
úter˘ 27. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí
ãtvrtek 29. bﬁezna, 8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs
ãtvrtek 29. bﬁezna, 19.00 hod.
Mary‰a – abonentní skupina B
pátek 30. bﬁezna, 9.30 hod.
Mary‰a
sobota 31. bﬁezna, 15.30 hod.
Hodn˘ ãert Fikmik
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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KVS „U Tří kohoutů“
B¤EZEN 2007

úter˘ 6. bﬁezna v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
AlÏbûta Lída Tichá + Michael
Lorenc: „Hadí krev“ (sedm
podob lásky).
stﬁeda 7. bﬁezna v 19.30 hod.
HUKL
Folková kapela.
ãtvrtek 8. bﬁezna v 19.30 hod.
P¤ÍSTAV
Folk-tramp.
úter˘ 13. bﬁezna v 19.30 hod.
SÍLA + KRUT¯ OMYL
Kvadrofonní kapela + zlínská
neskonalá formace s dechovou
sekcí.
stﬁeda 14. bﬁezna v 19.30 hod.
CESTA
Folk, spirituály.
ãtvrtek 15. bﬁezna v 19.30
hod.
ÚDOLNÍ + TAXI
Rockové kapely.
úter˘ 20. bﬁezna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
PINK FLOYD – klasikové britského artrocku.
stﬁeda 21. bﬁezna v 19.30 hod.
Petr âEJKA BAND:
„Jednou je málo…“ aneb
„Veãerníãek pro dospûlé“.
ãtvrtek 22. bﬁezna v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁâ Mojmíra
Bártka:

Swing pﬁes jazzrock aÏ po latinsko-americké rytmy v podání
sestavy dobr˘ch brnûnsk˘ch
muzikantÛ.
úter˘ 27. bﬁezna v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
The Beatles Revival.
stﬁeda 28. bﬁezna v 19.30 hod.
THE BIG 20
Big Band hraje jump swing a
rokenrol.
ãtvrtek 29. bﬁezna v 19.30
hod.
ANNA BURE·OVÁ + NUCK
CHORRIS GANG
15 let jednookého monstra +
karate karaoke show.
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

BRUSLENÍ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Kluzi‰tû Kraví hora
pondûlí–pátek
I. blok: 15.00–17.30 hod.
II. blok: 18.00–20.30 hod.
sobota–nedûle
I. blok: 9.00–11.30 hod.
II. blok: 12.00–14.30 hod.
III. blok: 15.00–17.30 hod.
IV. blok: 18.00–20.30 hod.
vstupné na 1 blok:
dospûlí – 30 Kã
dûti, dÛchodci, ZTP a ZTP/P
– 15 Kã
záloha na klíã od úloÏné skﬁíÀky
je 20 Kã
(v˘dej klíãÛ a platba je u pracovníka kluzi‰tû)
Pronájmy kluzi‰tû v dopoledních

hodinách po domluvû
na tel. ãísle: 543 216 433
724 956 033 • 724 956 034
Kluzi‰tû Nové sady
pondûlí–nedûle
I. blok: 9.00–10.30 hod.
II. blok: 11.00–12.30 hod.
III. blok: 14.00–15.30 hod.
IV. blok: 16.00–17.30 hod.
V. blok: 18.00–19.30 hod.
vstupné na 1 blok:
dospûlí – 30 Kã
dûti, dÛchodci, ZTP a ZTP/P
– 15 Kã
pronájmy (pouze dopoledne
pro ‰koly) – 400 Kã

❆

❆

❆

❆

Informujeme

Dny otevřených dveří na koniklecové zahrádce
Ve dnech 24., 25. a 31. bﬁezna a 1. dubna 2007 pﬁipravil Rezekvítek pro
‰irokou veﬁejnost dny otevﬁen˘ch dveﬁí v pﬁírodní rezervaci Kamenn˘ vrch.
Na jaﬁe toto území kaÏdoroãnû rozkvete tisíci kvûtÛ chránûného koniklece
velkokvûtého a lze mu tak právem pﬁezdívat „koniklecová zahrádka“.
V uveden˘ch dnech je pro vás pﬁipravena exkurze po území s odborn˘m
prÛvodcem. Bude zahájena vÏdy v 15.00 na zastávce Koniklecová (autobusy
ã. x35 a 68) a pﬁedpokládan˘ konec je v 19.00. Budete mít jedineãnou pﬁíleÏitost pﬁi procházce mezi konikleci získat podrobné informace o v˘znamu tohoto území po stránce
kvûteny i zvíﬁeny, zjistit, proã a jak se o toto území peãuje, a seznámit se s novou podobou nauãné stezky, jiÏ tu od roku 1994 Rezekvítek provozuje. Na památku kaÏd˘ náv‰tûvník dostane publikaci o Kamenném vrchu. Srdeãnû zve Rezekvítek, obãanské sdruÏení pro ekologickou v˘chovu
a ochranu pﬁírody. Více v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz, mobilu 775 580 201, pﬁípadnû
e-mailu milica.sedlackova@rezekvitek.cz.

Kvetoucí orchideje v Brně
MnoÏství nádhernû rozkvetl˘ch orchidejí mÛÏete vidût od 23. 2. 2007
do 19. 3. 2007 vãetnû víkendÛ v Arboretu MZLU v âern˘ch Polích.
Po 6 letech je znovu otevﬁeno arboretum pro veﬁejnost v zimních
mûsících. Pracovníci botanické zahrady pﬁipravili pﬁekrásnou v˘stavu
Interorchid 2007, která je pokraãováním velmi oblíben˘ch v˘stav
z minul˘ch let. Letos tropické mot˘ly vystﬁídají ukázky hmyzu, ptákÛ
a plazÛ tropÛ a subtropÛ. Na plo‰e cca 500 m2 je umístûno mnoÏství orchidejí pocházejících
z vlastní sbírky, která je jednou z nejvût‰ích v Evropû. Mezi orchideje jsou organicky zaãlenûny
ukázky flóry a fauny tropÛ a a subtropÛ. Náv‰tûvník je vtaÏen do prostﬁedí tropického de‰tného
lesa s rÛzn˘mi tmav˘mi zákoutími, po chvíli prochází proslunûn˘m údolím s vodopádem, horskou
soutûskou s mnoÏstvím epifytÛ a tropick˘ch rostlin na stûnách. Tento pﬁíjemn˘ pocit je umocnûn
krásou vodního svûta velkokapacitního akvária v závûreãné ãásti v˘stavy.
Mnozí náv‰tûvníci také nepohrdnou prohlídkou 11 ha areálu BZA v jejím jarním aspektu.
Souãástí v˘stavy je tentokrát prodej orchidejí a kvûtin
V˘stava je otevﬁena dennû od 10.00 do 18.00 hodin, vstup horní branou z ul. Gen. Píky, zast.
el. dráhy ã. 9 a 11. zast. Bieblova.
Ing. Jarmila Matou‰ková

Kursy, jak pečovat o nemocné doma, pokračují
Kdo se nedostal na lednovou dvojici peãovatelsk˘ch semináﬁÛ, nemusí zoufat. Jak peãovat
o nemocné v domácím prostﬁedí, zodpoví zájemcÛm v bﬁeznu a dubnu nová série kursÛ, poﬁádan˘ch brnûnskou mûstskou Nemocnicí
Milosrdn˘ch bratﬁí.
První ze tﬁí obdobn˘ch zhruba tﬁíhodinov˘ch
kurzÛ se v pﬁedná‰kovém sále pavilonu
D Léãebny dlouhodobû nemocn˘ch na âerveném
kopci uskuteãní v úter˘ 6. bﬁezna od patnácti
hodin. Mimobrnûnsk˘m vyjde vstﬁíc kurs v sobotu
17. bﬁezna v deset hodin dopoledne. Komu se
nehodí Ïádn˘ z obou termínÛ a chodí pozdûji
z práce, má ‰anci ve ãtvrtek 22. bﬁezna od sedmnácti hodin.
Program pﬁedstaví nejprve zmûny v sociálních
dávkách a sociálních sluÏbách. Následující pﬁedná‰ka bude varováním na téma Chronické rány
v domácím o‰etﬁování. Nebude chybût referát
Cévní mozková pﬁíhoda, její vznik, prÛbûh, léãba
a sekundární prevence a téma Rehabilitaãní
postupy v péãi o pacienty s CMP. Kurs uzavﬁe pﬁí-

hovor nemocniãní psycholoÏky, jak zvládat sloÏité
Ïivotní situace s názvem Péãe o peãovatele –
nebezpeãí syndromu „vyhoﬁení“.
Téma ãtyﬁhodinového kursu není náhodné.
Nemocnice vychází vstﬁíc v‰em lidem peãujícím
o osoby závislé na péãi jiné fyzické osoby. Od 1.
ledna totiÏ zaãal platit nov˘ zákon 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách, kter˘ upravuje poskytování
sociálních sluÏeb a systém dávek sociální péãe.
Jeho cílem bylo, aby lidé ménû „odkládali“ své
blízké do ústavÛ.
Zákon zavádí mimo jiné pﬁíspûvek na péãi urãen˘ pﬁímo osobám závisl˘m na pomoci jiné fyzické
osoby a jeho v˘‰e se bude pohybovat v rozmezí
od dvou aÏ do jedenácti tisíc korun, podle stupnû
závislosti Ïadatele na pomoci jiné osoby.
Pﬁíspûvek existoval i podle pﬁedchozí právní úpravy, ov‰em byl podstatnû niÏ‰í. Pohyboval se v rozsahu od pûti set do maximálnû patnácti set korun.
Dal‰í série tﬁí kurzÛ je v plánu na duben.
Mgr. Pavel Gejdo‰,
tiskov˘ mluvãí Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí

Klub seniorských aktivit

telefonicky veãer pro 19. hodinû.
stﬁeda – pedikúra: 541 249 172
ãtvrtek – kadeﬁnice: 543 215 146
pátek – klasické masáÏe: 603 304 531, kosmetika: 724 787 625

Václavská 3, 603 00 Brno
PROGRAM NA B¤EZEN 2007
Provozní doba klubu:
pondûlí od 15.00 hodin
úter˘ aÏ pátek od 14.00 hodin
Vycházky: úter˘ a ãtvrtek
Setkání s pﬁáteli: pondûlí, stﬁeda, ãtvrtek –
moÏnost ruãních prací
SluÏby na objednávku:
Îádám, aby si zájemci sami zaji‰Èovali sluÏby

Upozornûní:
Ve stﬁedu 28. 3. 2007 v 15.00 hodin bude beseda „o cestování“.
Vede p. Kolbaba – senior
Vedoucí klubu:
Hilda Adamová Kopecká

STRUČNĚ:
• Kulturní asociace Nová Akropolis poﬁádá
ve svém sídle na tﬁ. Kpt. Jaro‰e 19 pﬁedná‰ky
Jak pﬁekonat strach (6. 3. v 19.00 hod.), Kultury
jiÏní Ameriky (10. 3. od 10 do 18 hod.) a âínská astrologie (20. 3. v 19.00 hod.).
• Pﬁijímací zkou‰ky ZU· Franti‰ka Jílka
(VídeÀská 22, Brno) na ‰kolní rok 2006/2007 se
konají v termínech 26. a 27. 3. od 15.00 do
18.00 hod. a 16. a 17. 5. od 15.00 do 18.00
hod., a to na VídeÀské 52 (obory hudební,
v˘tvarn˘ a literárnû dramatick˘) a na VídeÀské
85 (obor taneãní). Více informací na tel.: 543
213 764, 543 212 956 nebo na www.zusjilka.cz
• Lipka – ‰kolské zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání, Brno, Lipová 20, zve
v‰echny malé i velké dûti, jejich rodiãe i dal‰í
pﬁíbuzné na tradiãní pﬁedvelikonoãní akci
Zelen˘ ãtvrtek, která se uskuteãní 5. dubna od
9.30 do 14.00 hod. Budou se plést pomlázky
rÛzn˘mi zpÛsoby, malovat a zdobit vajíãka,
vyrábût jarní dekorace a péct tradiãní velikonoãní peãivo, chybût nebudou ani veselé hry
v zahradû a jarní pohádka. Vstupné je 60 Kã,
s sebou pﬁezÛvky, více informací na tel.: 543
211 264.
• Poslaneck˘ klub zastupitelÛ Mâ Brnostﬁed, 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.
• Pohádkové krajinky ze sukulentních
rostlin se konají na tradiãním místû v Brnû, na
základní ‰kole nám. 28. ﬁíjna 22 (vedle v˘jezdu
sanitek). Otevﬁeno bude od 13. do 24. bﬁezna,
dennû od 10 do 18 hod.
• Info USA v Moravské zemské knihovnû
zve na cyklus tﬁí pﬁedná‰ek Protiraketová obrana PhDr. Petra Suchého, Ph.D., vedoucího
katedry mezinárodních vztahÛ a evropsk˘ch
studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brnû. Pﬁedná‰ky se budou konat ve
stﬁedu 7. 3, 14. 3. a 28. 3. 2007 od 16.30 v konferenãním sále Moravské zemské knihovny,
Kounicova 65a. Vstup voln˘. Témata jednotliv˘ch pﬁedná‰ek: 1. Systémy protiraketové obrany v historické perspektivû – v˘voj a role antibalistické obrany v USA a v Sovûtském svazu.
(7. 3. 2007) 2. USA versus Evropa. Stﬁet kultur?
Strategická kultura jako zdroj odli‰ného pohledu na protiraketové systémy. (14. 3. 2007) 3.
âeská debata o protiraketové obranû. (28. 3.
2007)
• V rámci Projektu Brno – Zdravé mûsto se
v sobotu 24. bﬁezna 2007 uskuteãní v parku
LuÏánky 13. roãník Bûhu Terryho Foxe. Akce
bude zahájena v 9.30 hod. pﬁed Stﬁediskem volného ãasu LuÏánky. Na Bûh Terryho Foxe
naváÏe Bûh LuÏánkami âPP – nejstar‰í pﬁespolní bûh na Moravû urãen˘ pro v˘konnostní
a vrcholové atlety. Akci zpestﬁí doprovodn˘
program, kter˘ nabídne autogramiádu svûtové
rekordmanky v bezmotorovém létání Hany
Zejdové a exhibici trojnásobné mistrynû svûta
v krasojízdû Martiny ·tûpánkové.
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