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2007
mûstské ãásti Brno-stﬁed
Zápisy do základních
a mateřských škol

Ojedinûl˘ obchod klá‰terních produktÛ, me‰ních vín a klá‰terních piv byl slavnostnû
otevﬁen na území na‰í mûstské ãásti. Více informací najdete na stranû 11.

Městská část Brno-střed otevřela na Petrově nová veřejná WC
Mûstská ãást Brno-stﬁed 15. ledna zprovoznila nov˘ objekt veﬁejn˘ch WC, a to konkrétnû na
spojnici ulice Petrské a Denisov˘ch sadÛ (nad Kapucínsk˘mi zahradami).
Prostory mezi domy Petrov 2 a Petrov 3 o celkové plo‰e 32 m2 poskytlo bezplatnû na
dobu 15 let Biskupství brnûnské, statutární mûsto Brno zde bûhem loÀského podzimu prostﬁednictvím mûstské ãásti investovalo 1,1 miliónu Kã a od ledna byla vytvoﬁena 2 nová pracovní místa.
Veﬁejná WC „Petrov“, která jsou primárnû urãena náv‰tûvníkÛm Denisov˘ch sadÛ a katedrály sv. Petra a Pavla, a to jak turistÛm, tak obyvatelÛm Brna, budou otevﬁena dennû od 9.00
do 18.00 hod., poplatek za pouÏití je 2 Kã (pisoár), resp. 6 Kã (kabinka).
Úﬁad mûstské ãásti Brno-stﬁed provozuje dal‰í veﬁejná WC na ulici Rooseveltova (otevﬁeno
dennû 7.00–18.00 hod.), na Malinovského nám. (po–pá: 7.00–18.00 hod.) a na Zelném trhu
(po–pá: 7.00–18.00 hod., so: 7.00–13.00 hod.), pﬁiãemÏ na v‰ech místech se platí stejn˘
poplatek jako na Petrovû.
Roãní provoz stávajících zaﬁízení dotoval úﬁad ãástkou cca 730 000 Kã roãnû, náklady na
provoz nov˘ch WC na Petrovû jsou odhadovány na cca 350 000 Kã/rok vãetnû mzdov˘ch
nákladÛ (tato ãástka
bude postupnû sniÏována o vybrané
poplatky, jejichÏ v˘‰i
v‰ak není moÏné
v dobû otevﬁení
urãit).

BlíÏí se nám konec období, kdy
základní a mateﬁské ‰koly v na‰í
mûstské ãásti zapisují dûti do prvních roãníkÛ. Stojí jistû za pﬁipomenutí, Ïe zápis dítûte do 1. tﬁídy
základní ‰koly je zákonnou povinností kaÏdého rodiãe. V minulém
ãísle zpravodaje jsme Vás informovali o termínech zápisÛ na jednotliv˘ch základních a mateﬁsk˘ch ‰kolách. PrÛbûÏná ãísla o poãtu zapsan˘ch dûtí do 1. roãníkÛ Z· byla k
25. lednu cca 700 dûtí, z toho pﬁibliÏnû kolem 80 dûtí byl udûlen
odklad nástupu do 1. tﬁídy. Neménû
dÛleÏité jsou také zápisy do mateﬁsk˘ch ‰kol. Zájem o mateﬁské ‰kolky v na‰í mûstské ãásti je velk˘ a
mnohdy o desítky pﬁekraãuje kapacitní moÏnosti. Jak jsem byl uji‰tûn
pﬁi náv‰tûvách nûkolika M·, dûti z
na‰í mûstské ãásti mají samozﬁejmû
pﬁednost, neboÈ mnoho rodiãÛ z
okolí mûsta Brna, kteﬁí pracují v
centru mají zájem o umístûní sv˘ch
dûtí do na‰ich mateﬁsk˘ch ‰kol.
BohuÏel kapacitní dÛvody tento
zájem nemohou pokr˘t.
Závûrem mi dovolte krátce podûkovat v‰em pedagogÛm základních
a mateﬁsk˘ch ‰kol Mâ Brno-stﬁed za
jejich práci v 1. pololetí ‰kolního
roku a vyjádﬁit pﬁání, aby jejich
práce byla i Vámi kladnû hodnocena v nadcházejícím ‰kolním pÛlroce. Souãasnû rádi uvítáme i Va‰e
pﬁipomínky a námûty k dal‰ímu
zkvalitnûní vzdûlávání Va‰ich dûtí.
Mgr. Michal Bortel,
starosta Mâ Brno-stﬁed

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Zveme občany na 3. zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-střed,
které se uskuteční
ve středu 21. února 2007 od 14.00 hod.
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno
Prostory, v nichÏ se nacházejí novû otevﬁená WC.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
9. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 10. 1. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady

10. zasedání Rady mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed,
konané ve stﬁedu 17. 1. 2007 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady

(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)

(v˘bûr z usnesení, která byla mediálnû prezentována)

Povûﬁení v˘konem funkce tiskového mluvãího (Usnesení 109.01.)

Souhlas se jmenováním ﬁeditelky ·J Úvoz (Usnesení 110.14.)
RMâ BS na 10. zasedání, konaném dne 17. 1. 2007, projednala návrh na jmenování nového ﬁeditele ·J Úvoz a
souhlasí
se jmenováním paní Libu‰e Kozlové do funkce ﬁeditele ·kolní jídelny Brno, Úvoz
55, pﬁíspûvkové organizace.

RMâ BS na 9. zasedání, konaném dne 10. 1. 2007,
projednala potﬁebu optimalizovat zaji‰tûní komunikace mezi médii a radnicí Mâ Brno-stﬁed a
povûﬁuje
s okamÏitou úãinností Mgr. Romana Buriána
z kanceláﬁe tajemníka ÚMâ Brno-stﬁed v˘konem
funkce tiskového mluvãího radnice Brno-stﬁed
s tím, Ïe se toto povûﬁení nevztahuje na komentování rozhodnutí samosprávy a na poskytování
informací z roviny politick˘ch jednání;

SAKO Brno, a. s. – v˘povûì smlouvy na provozování SSO
Kﬁídlovická (Usnesení 110.15.)
RMâ BS na 10. zasedání, konaném dne 17. 1. 2007, projednala v˘‰e uveden˘
návrh na ukonãení smlouvy na provozování SSO Kﬁídlovická a
schvaluje
ukonãení smlouvy uzavﬁené se spoleãností SAKO Brno, a. s., na provozování SSO
Kﬁídlovická.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: Z dÛvodu pﬁipravované v˘stavby bytového domu na
pﬁedmûtn˘ch pozemcích s termínem zahájení v˘stavby v 5/2007 navrhl odbor
Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Brno-stﬁed vypovûzení pﬁedmûtné smlouvy v tﬁímûsíãní
v˘povûdní lhÛtû.)

ukládá
tajemníkovi ÚMâ Brno-stﬁed JUDr. Radovanu Novotnému zabezpeãit organizaãnû-technické náleÏitosti.

REALMEDIA s. r. o. – umístûní reklamních panelÛ na
zábradlí „vzor“ Brno (Usnesení 109.18.)
RMâ BS na 9. zasedání, konaném dne 10 .1. 2007, projednala Ïádost spoleãnosti
REALMEDIA, s. r. o na umístûní reklamních panelÛ na zábradlí „vzor“ Brno a
doporuãuje
vlastníkovi zábradlí a. s. BKOM nesouhlasit s umístûním reklamních panelÛ
na zábradlí z dÛvodu ‰patného vzhledu historického jádra mûsta Brna a bezpeãnosti.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: Spoleãnost REALMEDIA, s. r. o. podala dne 14. 7.
2006 na Úﬁad mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed, Odbor obchodu, dopravy
a sluÏeb, Ïádost o vyjádﬁení k povolení prodlouÏení umístûní reklamních panelÛ na zábradlí „vzor“ Brno v celkovém poãtu 188 ks v lokalitách Mendlovo
nám., Pekaﬁská, Úvoz, Údolní, Kounicova, Moravské nám., Jo‰tova, Îerotínovo
nám., Skrytá, Husova, ·ilingrovo nám., Bene‰ova, Divadelní, Kﬁenová,
Dornych, Plotní, Opu‰tûná, Trnitá. Îádost byla pﬁedloÏena komisi pro dopravu
a sluÏby pﬁi RMâ BS na jejím 26. zasedání, konaném dne 31. 8. 2006, s tím, Ïe
komise nesouhlasila s prodlouÏením povolení umístûní reklamních panelÛ na
zábradlí z dÛvodu ‰patného vzhledu historického jádra mûsta Brna. Dne 19.
10. 2006 podala spoleãnost REALMEDIA, s. r. o. opûtovnou Ïádost o pﬁehodnocení pﬁedchozího nesouhlasného stanoviska s tím, Ïe otázka vzhledu historického jádra mûsta nespadá do kompetence komise pro dopravu a sluÏby pﬁi RMâ
BS. Îádost byla opûtovnû pﬁedloÏena komisi pro dopravu a sluÏby pﬁi RMâ BS
na jejím 1. zasedání, konaném dne 7. 12. 2006, s tím, Ïe komise trvá na svém
pÛvodním stanovisku, jelikoÏ se domníváme, Ïe ﬁe‰ení problematiky t˘kající se
vzhledu mûsta je plnû v kompetenci Mâ Brno-stﬁed.)

Kohnova cihelna – dotaz âeské televize (Usnesení 110.16.)
RMâ BS na 10. zasedání, konaném dne 17. 1. 2007, projednala materiál vztahující
se k aktuálnímu stavu v b˘valé Kohnovû cihelnû a
bere na vûdomí
aktuální stav v b˘valé Kohnovû cihelnû ve vztahu k dotazu âeské televize.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: V prostoru b˘valé Kohnovy cihelny v Brnû je v souãasné
dobû deponie stavebního materiálu - suti, nejedná se tedy o odloÏení odpadÛ. Je to
pozÛstatek z ãinnosti firmy THERMOSERVIS – RECYKLACE, s. r. o., StráÀ 12, Brno.
Tato lokalita je vedena jako dob˘vací prostor, kter˘ spadá do kompetence
Obvodního báÀského úﬁadu v Brnû. V souãasné dobû tento úﬁad ﬁe‰í moÏnost zru‰ení dob˘vacího prostoru. Dále mÛÏe probûhnout rekultivace, která je v kompetenci Krajského úﬁadu Jihomoravského kraje a spoãívala by buì v odvozu suti - coÏ
by bylo nároãné vzhledem k mnoÏství materiálu a odvozu po ul. Vinohrady, nebo
ve vyrovnání povrchu tímto materiálem po dÛlní ãinnosti. Mûstská ãást Brno stﬁed samozﬁejmû nesouhlasí se stávajícím stavem, ale vzhledem k tomu, Ïe prostor
je veden jako dob˘vací, není v souãasné dobû v její kompetenci situaci zmûnit. Dle
stávajícího Územního plánu mûsta Brna se prostor b˘v. Kohnovy cihelny nachází
v návrhov˘ch plochách stavebních a nestavebních, tzn. jde o území pﬁestavbové;
jde o funkãní plochy ãistého bydlení (slouÏí pro bydlení), plochy veﬁejné vybavenosti - ‰kolství (slouÏí v˘hradnû pro umístûní staveb a zaﬁízení slouÏících veﬁ.
potﬁebû), plochy komunikací a plochy mûstské zelenû – parkÛ, které jsou zámûrnû
vytvoﬁenou náhradou za pÛvodní pﬁírodní prostﬁedí, jsou veﬁejnû pﬁístupné
a slouÏí jako zázemí pro odpoãinek a rekreaãní aktivity.)

Dopravní znaãení ulice Ponávka (Usnesení 110.20.)

Úprava tramvajov˘ch zastávek pﬁed BVV – ulice
Hlinky (Usnesení 109.19.)

RMâ BS na 10. zasedání, konaném dne 17. 1. 2007, projednala v˘‰e uvedenou
problematiku a
souhlasí
s tím, aby poÏadavek na zﬁízení parkovacích hodin byl zaslán na Odbor dopravy
Magistrátu mûsta Brna podle kompetence s doporuãením Úﬁadu mûstské ãásti
mûsta Brna, Brno-stﬁed.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: Dne 16. 11. 2006 poÏádal profesor MUDr. Milo‰
Janeãek, CSc., ﬁeditel Úrazové nemocnice o zmûnu organizace dopravy na ulici
Ponávka. Tuto Ïádost projednala RMâ BS na 6. zasedání dne 29. 11. 2006
a celou problematiku postoupila do komise dopravy, komunikací a sluÏeb RMâ BS
s opûtovn˘m projednáním v RMâ BS. Komise pro dopravu a sluÏby RMâ BS doporuãuje zﬁízení parkovacích automatÛ na ulici Ponávka s tím, Ïe poÏadavek ﬁeditele Úrazové nemocnice bude zaslán na Odbor dopravy Magistrátu mûsta Brna
podle kompetence s doporuãením Úﬁadu mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-stﬁed.)

RMâ BS na 9. zasedání, konaném dne 10. 1. 2007, projednala zámûr úpravy
tramvajov˘ch zastávek pﬁed nov˘m vstupem „Hlinky“ do areálu BVV a
schvaluje
zámûr úpravy tramvajov˘ch zastávek pﬁed nov˘m vstupem „Hlinky“ do areálu
BVV a
Ïádá
Radu mûsta Brna, aby uloÏila DPmB, a. s. finanãní zabezpeãení plánované
akce ve vzájemné koordinaci s DPmB, a. s. a Mâ Brno-stﬁed.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: Veletrhy Brno, a. s. patﬁí mezi nejvût‰í zamûstnavatele v mûstû Brnû; kaÏdodennû se zde poﬁádají v˘stavy mající dopad do
náv‰tûvnosti Brna. Z hlediska spolupráce se Statutárním mûstem Brnem a Mâ
Brno-stﬁed patﬁí Veletrhy Brno, a. s. k nejv˘znamnûj‰ím spoluprovozovatelÛm.
KaÏdoroãnû ﬁe‰í ve spolupráci se SmB a Veletrhy, a. s. problémy, které se
v okolí v˘stavi‰tû vyskytují (v minulosti stav komunikací, parkování, údrÏba
zelenû apod). V poslední dobû je to zejména nevyhovující vstup cestujících
z ulice Hlinky, vãetnû pﬁístﬁe‰kÛ MHD.)

Zﬁízení 2 míst – veﬁejnû prospû‰né práce – Bratislavská 41
(Usnesení 110.35.)
RMâ BS na 10. zasedání, konaném dne 17. 1. 2007, projednala v˘‰e uvedené a
schvaluje
podepsání dohody s Úﬁadem práce o poskytnutí pﬁíspûvku na vytvoﬁení pracovních pﬁíleÏitostí v rámci veﬁejnû prospû‰n˘ch prací – 2 pracovní místa;
ukládá
starostovi Mgr. Bortelovi a statutárnímu zástupci starosty MUDr. Hrubé podepsat
v souladu s O¤ dohodu s Úﬁadem práce.
(KOMENTÁ¤ K USNESENÍ: Pracovní místa jsou kaÏdoroãnû obnovována od r.
2003 na Ïádost ﬁeditele romského stﬁediska DROM. DÛm Bratislavská 41 patﬁí do
projektu komunitního bydlení, kde mají nájemníci upraven˘ domovní ﬁád.
V domû bydlí pﬁeváÏná ãást romsk˘ch obãanÛ a pomocní domovníci z ﬁad nájemníkÛ se plnû osvûdãili. Finanãní prostﬁedky na 2 pracovní místa hradí Úﬁad práce
Brno-mûsto. Pracovní místa budou vytvoﬁena od 22. 1. 2007 do 30. 11. 2007.)

Ulice Jakubská (Usnesení 109.23.)
RMâ BS na 9. zasedání, konaném dne 10. 1. 2007, projednala návrh ﬁe‰ení
rekonstrukce veﬁejného prostoru ulic Jakubská, Ra‰ínova a
souhlasí
1. s ﬁe‰ením ulice Ra‰ínova v jedné úrovni, vãetnû tramvajového tûlesa tak,
jak je ﬁe‰eno nám. Svobody a ul. Masarykova;
2. s návrhem ﬁe‰ení rekonstrukce ul. Jakubská podle pﬁedloÏeného projektu
s tím, Ïe poÏadujeme vybudování náhradních parkovacích stání v nejbliÏ‰í
lokalitû v plném poãtu jako na ulici Jakubské.
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Upozornění na změny v sociálních službách
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS

Od 1. ledna 2007 v souvislosti s úãinností zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, dochází ke zmûnû
podávání Ïádostí o umístûní do domovÛ pro seniory. Îádosti
jiÏ nebudou podávány prostﬁednictvím mûstsk˘ch ãástí, klientÛm budou pﬁíslu‰né formuláﬁe vydávány pﬁímo ve zvoleném
zaﬁízení.
ZA¤ÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉâE PRO SENIORY V BRNù:
1. Domovy pro seniory (dﬁíve penzióny pro seniory):
– Folt˘nova 21, Brno-Bystrc, tel.: 546 220 040
– Koniklecová 1, Brno-Nov˘ Lískovec, tel.: 547 356 688
– OkruÏní 29, Brno-Lesná, tel.: 548 526 491
– Podpûrova 4, Brno-Medlánky, tel.: 541 227 386
– Vychodilova 20, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 541 219 208
– Tábor 22, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 255 751
– KosmonautÛ 21, Brno-Star˘ Lískovec, tel.: 547 218 047
– Kociánka 1/8, Brno-Královo Pole, tel.: 541 321 336
– ·tefánikova 54, Brno-Královo Pole, tel.: 541 212 252
– Nopova 96, Brno-Îidenice, tel.: 548 321 500
– Vûstonická 1, Brno-Vinohrady, tel.: 544 213 500
– Mikulá‰kovo nám. 20, Brno-Star˘ Lískovec,
tel.: 547 139 300

Souãkova 4/6 – Komín
Rotalova 15/19 – Husovice
Stará osada 26/32 – Îidenice
Poláãkova 1/12 – Lí‰eÀ
Bzenecká 19/21 – Vinohrady
Pálavské nám. 1/2 – Vinohrady
Kosmákova 38/48 – Îidenice
Pta‰ínského 9/11 – Královo Pole
Kabátníkova 8 – Královo Pole
Vondrákova 7/9 – Bystrc
Kartouzská – Královo Pole
Hybe‰ova – Brno-stﬁed
Pahrbek – âernovice
Kﬁenová-Masná – Brno-stﬁed
Pompova – Brno-Komárov
Kamechy – Brno-Bystrc
Informace poskytl:
odbor sociální a zdravotní
Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed

Výsledek finanční hotovosti
z pokladniček ve městě Brně a okolí

Îádosti o pﬁidûlení bytu v domech s peãovatelskou sluÏbou
(DPS) budou nadále podávány prostﬁednictvím pﬁíslu‰n˘ch
odborÛ jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí, a to podle trvalého bydli‰tû zájemce. V pﬁípadû obãanÛ, kteﬁí mají trvalé bydli‰tû na
území mûstské ãásti Brno-stﬁed, je moÏné Ïádosti podávat na
odboru sociálním a zdravotním ÚMâ Brno-stﬁed, Mûnínská 4,
Brno.
2. Domy s peãovatelskou sluÏbou (DPS):
DPS KosmonautÛ 23 – Star˘ Lískovec
DPS Libu‰ina tﬁ. 8 – Kohoutovice
DPS Kﬁenová 39 – Brno-stﬁed
DPS Arménská 2/4 – Bohunice

Dne 19. ledna 2007 byla dopoãítána finanãní hotovost
z kasiãek Tﬁíkrálové sbírky 2007 z mûsta Brna a okolí.
Sbírka probíhala celorepublikovû od 2. ledna do 14. ledna
2007.
Hlavním organizátorem sbírky ve mûstû Brnû je DCHB –
Oblastní charita Brno (OCHB), na pﬁípravû sbírky se podílelo bûhem roku 44 koordinátorÛ (dobrovolníkÛ) a koordinátor z OCHB. Oblastní charitû Brno v dobû sbírky pomáhalo okolo 600 dobrovolníkÛ – dûtí, studentÛ, skautÛ, hasiãÛ, lidí z farních charit, dobrovolníci rÛzn˘ch vûkov˘ch
kategorií. Jedno je ale vÏdy spojuje, je to dobrovolnictví
a snaha pomoci lidem s postiÏením, sociálnû slab˘m, obûtem Ïivelních pohrom a katastrof. S Oblastní charitou Brno
v dobû sbírky spolupracovalo 21 úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí
Brna a 12 pﬁilehl˘ch obcí. Dûkujeme za pomoc a v˘bornou spolupráci. Podûkování patﬁí i mûstské policii, která
dohlíÏí v dobû sbírky na koledníky a úzce spolupracuje
s OCHB. Nejvût‰í podûkování patﬁí v‰em lidem, kteﬁí otevﬁeli svá srdce a podpoﬁili sbírku. Tímto krokem pﬁispûli na
projekty, které pomohou tûm nejpotﬁebnûj‰ím.
Leto‰ní v˘tûÏek Tﬁíkrálové sbírky ve mûstû Brnû
a blízkém okolí ãiní: 1 484 880 Kã (leto‰ní finanãní
hotovost z kasiãek je tedy o 208 345,50 Kã vy‰‰í neÏ v roce
2006).
Rozdûlení v˘tûÏku TKS 2007:
65 % ãinnost oblastních/farních charit na území brnûnské
diecéze
15 % ãinnost Diecézní charity Brno
10 % celorepubliková humanitární pomoc
5 % ãinnost SdruÏení âeská katolická charita
5 % zákonem povolené reÏie sbírky
Oblastní charita Brno vyuÏije získané prostﬁedky na podporu stﬁedisek, která ve mûstû Brnû provozuje.
Michaela Cyprová,
koordinátor TKS, asistent PR, Oblastní charita Brno

Poplatky za psa se v naší
městské části nemění
Pro rok 2007 zÛstávají místní poplatky za psa ve stejné
v˘‰i jako v roce 2006, a to:
– 1 500 Kã v bytovém domû
– 600 Kã v rodinném domû
– 600 Kã právnická osoba – sluÏební pes
– 200 Kã dÛchodce
Poplatek za druhého a kaÏdého dal‰ího psa se nav˘‰í
o 50 % ze základní sazby.
Osvobozeni od poplatku jsou drÏitelé prÛkazu ZTPP a ostatní, na které se vztahují zvlá‰tní právní pﬁedpisy.
Pﬁihlá‰ení psa, odhlá‰ení a ostatní zmûny, které mají vliv
na v˘‰i a trvání poplatku, je drÏitel povinen ohlásit do 15
dnÛ, kdy tato skuteãnost nastala.
Podrobnosti jsou uvedeny v Obecnû závazné vyhlá‰ce
ã. 33/2005 Statutárního mûsta Brna o místních poplatcích.
Kontaktní místo najdete na ÚMâ MB Brno-stﬁed, Mûnínská
4, Brno, odbor Ïivotního prostﬁedí, referent ing. Petr ·palek, tel.: 542 526 156.
Informace poskytl:
odbor Ïivotního prostﬁedí
Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed
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Kapelka z Brna, Kotláﬁské – na snímku (sborm. Y. Dvoﬁáková),
Carmina Clara ze Znojma (sborm. L. Pirknerová, Permoník
z Karviné (sborm. E. ·einerová) a zahrálo dívãí komorní kvarteto
z Gymnázia v Brnû-Komínû. Matiné tﬁí koncertÛ pokraãovalo
v pátek 19. 1. setkáním folklórních souborÛ Javorník Brno
a La‰ského souboru písní a tancÛ Ondﬁejnica. V sobotu vystoupil
ve dvoranû rektorátu VUT MátlÛv akademick˘ sbor s dirigentem
Lubomírem Mátlem a sólisty Markétou Mátlovou, Jiﬁím Kleckerem
a Janem Markvartem, kteﬁí v‰ichni v dûtství pro‰li hudební pﬁípravou podle metody prof. F. L˘ska, tak jako dal‰ích nûkolik stovek
dûtí v Brnû, kde v letech 1945–1977 pÛsobil. Text a foto Zdenka
Balcarová-Su‰ilová (ãlenka BDS v letech 1949–1959).
RNDr. Zdenka Balcarová

Zpěv je nejkrásnější mluva
Ve ãtvrtek 18. 1. 2007 se v aule Právnické fakulty MU konal první
koncert dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ pod heslem „Zpûv je nejkrásnûj‰í mluva“ u pﬁíleÏitosti 30. v˘roãí úmrtí prof. Franti‰ka L˘ska,
tvÛrce nápûvkové metody dûtského zpûvu a propagátora v˘chovy dûtí ke zpûvu a k hudebnosti. Úãinkovaly sbory ·kolka

Diskusní seminář Evropský sociální fond:

Jak se stát úspěšným žadatelem
Za pﬁítomnosti starosty mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michala
Bortela probûhl v salónku Besedního domu v Brnû dne 11. 1.
2007 diskusní semináﬁ na téma „Jak se stát úspû‰n˘m Ïadatelem
pﬁi ãerpání finanãních prostﬁedkÛ z Evropského sociálního
fondu“.
Hospodáﬁská a sociální politika EU doznává zmûny.
Strukturální fondy EU z let 2000–2006 mûní své cíle pro rok
2007–2013. Jednak jde o cíl Konvergence – operaãní programy
(lidské zdroje a vzdûlávání pro konkurenceschopnost) a jednak
o cíl Regionální konkurenceschopnost a zamûstnanost.
Pﬁítomní, vût‰inou mladí lidé, jiÏ se zku‰eností s Ïádostmi z let
2000–2006 se navzájem seznamovali jednak s velmi dobr˘mi
materiály, ale také hlavní my‰lenkou b˘valého v˘znamného politika a europoslance Daniela Kroupy. Za jeho pﬁispûní vznikl spoleãn˘ projekt Farní charity Star˘ Knín (40 km od Prahy) a obecnû
prospû‰né spoleãnosti Srdce âech a dal‰ích subjektÛ. V jejich
projektu zlep‰ení sociálních sluÏeb v mal˘ch obcích a ﬁe‰ení
zamûstnanosti v nich pro v‰echny vûkové kategorie se ukazuje
na dobrou stﬁednûdobou udrÏitelnost takového zámûru (vznik
azylového domu, 100 peãovatelsk˘ch míst, domu s peãovatelskou sluÏbou) a tím
prÛchodnost v EU,
Konkrétní poznatky
z probíhajícího projektu a upozornûní
na dÛleÏité aspekty
pro a proti mnoh˘m
otevﬁel oãi v dal‰ím
postupu. Semináﬁ
splnil svÛj úãel a pﬁítomnost na‰eho starosty podpoﬁila sociální my‰lenku semináﬁe.
Ing. Mojmír
Antonín

Setkání u příležitosti výročí úmrtí
moravského markraběte Jošta
Pietním setkáním v kostele sv. Tomá‰e byla ve ãtvrtek 18. ledna
zahájena nová tradice. Starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal
Bortel (na snímku vpravo) a ﬁeditel Muzea mûsta Brna PhDr. Pavel
Ciprian (vlevo) na krátkém veﬁejném „Setkání u pﬁíleÏitosti 596.
v˘roãí úmrtí ﬁímského krále a moravského markrabûte Jo‰ta z rodu
LucemburkÛ“ poukázali na tuto v˘znamnou historickou osobnost.
Podle starosty Brna-stﬁedu je vhodné, aby si veﬁejnost dÛstojn˘m zpÛsobem pﬁipomnûla, Ïe Jo‰t byl posledním markrabûtem
moravsk˘m, kter˘ vládl z Brna a kter˘ dal ·pilberku poslání
sídelního hradu. „Po Jo‰tovû smrti uÏ toto markrabství vÏdy náleÏelo ãeskému panovníkovi,“ ﬁekl Bortel. DÛleÏité také podle starosty je, aby si BrÀané i turisté dokázali vÛbec uvûdomit, po kom
je vlastnû Jo‰tova ulice
pojmenována.
UÏ
i proto, Ïe – jak uvádí
ﬁeditel Muzea mûsta
Brna Ciprian – v kostele
sv.
Tomá‰e,
k nûmuÏ ulice ústí,
nalezl Jo‰t i místo
posledního odpoãinku.
Setkání v kostele by
mûla
kaÏdoroãnû
pokraãovat a mûla by
vyvrcholit vût‰í akcí
u pﬁíleÏitosti 600.
(Více
infor mací
najdete na stranû 5.)
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Moravský markrabě Jošt z rodu Lucemburků
18. ledna jsme vzpomnûli úmrtí moravského markrabûte
Jo‰ta, pﬁíslu‰níka v˘znamného královského rodu
LucemburkÛ. Jejich pÛsobení v ãesk˘ch zemí zaãíná vládou
Jana Lucemburského.
Markrabû Jo‰t se narodil r. 1351, jeho otcem byl Jan
Jindﬁich Lucembursk˘, matkou Markéta Opavská, dcera
vévody Mikulá‰e Opavského. Císaﬁ Karel IV., král ﬁímsk˘
a ãesk˘, udûlil roku 1349 svému bratrovi Janu Jindﬁichovi
vládu na Moravû jako dûdiãné léno Koruny ãeské.
Tímto bylo splnûno pﬁání otce obou bratrÛ, ãeského krále
Jana Lucemburského.
Podle závûti Jana Jindﬁicha Lucemburského r. 1375 se stal
jeho nejstar‰í syn Jo‰t markrabûtem Moravy, kromû statkÛ,
které byly údûlem jeho bratra Jana Sobûslava a Prokopa.
Na základû dﬁívûj‰ích rozhodnutí císaﬁe Karla IV. v‰ak
nepodléhali pravomoci markrabat moravsk˘ch olomouãtí
biskupové a opavská kníÏata, kteﬁí osobnû podléhali pravomoci Koruny ãeské. To vedlo pozdûji ke sporÛm Jo‰ta s olomouck˘m biskupstvím, vzájemn˘m sporÛm s bratrem
Prokopem o údûl jejich bratra Jana Sobûslava, biskupa
v Litomy‰li.
Jan Sobûslav dosáhl v˘znamného církevního postavení,
stal se patriarchou aquilejsk˘m v Itálii. Roku 1381 král
Václav IV. spor rozhodl tak, Ïe údûl byl rozdûlen mezi
obûma bratry Jo‰tem a Prokopem.
Jako diplomat si Jo‰t zavazoval mûstskou radu k vdûãnosti, r. 1382 daroval mûstu Brnu ‰pitál sv. ·tûpána na Kﬁenové
ulici se svobodn˘m dvorem tamtéÏ a ml˘nem v Husovicích.
Obnovil v Brnû mincovnu a razil mince s moravskou orlicí.
1382 byl Václavem IV. jmenován generálním vikáﬁem
v Itálii.
Jo‰t byl nadan˘, uãen˘ jako jeho str˘c Karel IV., ale pﬁespﬁíli‰ ctiÏádostiv˘, sobeck˘ a svárliv˘. Od poãátku své vlády
mûl stﬁídavû spory a vedl drobné války s bratry, olomouckou kapitulou, s králem Václavem IV., Zikmundem.
1387 finanãní pÛjãkou pomohl Jo‰t získat bratranci
Zikmundovi uhersk˘ trÛn, za coÏ dostal ãást západního
Slovenska a Bratislavu.
1388 za dal‰í pÛjãku Zikmundovi obdrÏel do zástavy
Braniborsko, a protoÏe Zikmund nebyl schopen pÛjãku
splatit, stal se Jo‰t, markrabû moravsk˘, vládcem
Braniborska.
Ve stejném roce podobnû bratranec Václav IV., král ﬁímsk˘
a ãesk˘, zastavil Jo‰tovi Lucembursko.
Jo‰t byl bohat˘ a skoup˘. VyuÏíval svého bohatství k pÛjãkám proti zástavû, a tak cílevûdomû rozmnoÏoval své zemû
pod svou vládou. Tyto zemû byly ãasto od sebe vzájemnû
vzdálené a Jo‰t dovedl obratnû vládnou naráz v mnoha
zemích.
1394 jako vÛdce praÏské jednoty dal uvûznit krále Václava
IV., kterého osvobodil s vojskem nejmlad‰í VáclavÛv bratr
Jan Zhoﬁeleck˘.
1402 pﬁi dal‰ím odboji ‰lechty stál Jo‰t opût proti králi
Václavovi IV., ve spojení se Zikmundem. Zikmund ãeského
krále Václava IV. nechal uvûznit ve Vídni (vymûnil bratrskou
lásku a dÛvûru za bratrské zajetí), markrabûte Prokopa
v Bratislavû a Jo‰ta zbavil nástupnického práva v Uhrách.
1405 po smrti bratra Prokopa pﬁe‰el Jo‰t na Václavovu
stranu.
Jo‰tovi se podaﬁilo bûhem Ïivota nahromadit mnoho hodností – moravsk˘ markrabû, ﬁí‰sk˘ vikáﬁ v Itálii, zemsk˘ fojt
v Alsasku, drÏitel LuÏice, vévodství Lucemburského, markrabû a kurfirst braniborsk˘.

Vyvrcholením kariéry byla v r. 1410 Jo‰tova kandidatura
proti bratrancÛm Václavovi IV. a Zikmundovi za krále Svaté
ﬁí‰e ﬁímské. V záﬁijov˘ch volbách r. 1410 nikdo nezískal
potﬁebnou vût‰inu, v opakované volbû 1. ﬁíjna 1410 ve
frankfurtském dómu pûti hlasy byl zvolen moravsk˘ markrabû Jo‰t.
Cesty za ﬁímskou korunovací byly nákladnou a nebezpeãnou poutí, zvolen˘ král teprve po korunovaci v ¤ímû se
stával císaﬁem a svûtskou hlavou kﬁesÈanstva. Zvolen˘m
ﬁímsk˘m králem byl Jo‰t jen pouhé ãtyﬁi mûsíce. 18. ledna
1411 v Brnû na ·pilberku náhle a neãekanû zemﬁel.
K velké ‰kodû Brno pﬁestalo b˘t sídlem moravského markrabûte.
Jo‰t byl pohﬁben a dodnes leÏí v kostele sv. Tomá‰e.
Vznikly dohady, zda nebyl otráven. Roku 1999 byly jeho
ostatky vyzvednuty a prozkoumány brnûnsk˘mi archeology.
Ani novodob˘ v˘zkum v‰ak neprokázal násilnou smrt.
Jo‰tovy ostatky byly znovu pohﬁbeny 18. 3. 1999.
Markrabûte a ﬁímského krále nám pﬁipomíná Jo‰tova ulice.
Jo‰tovou byla pojmenována jiÏ r. 1887, r. 1946 pﬁejmenována
na Bene‰ovu tﬁídu, r. 1952 ObráncÛ míru a od 27. února
1990 je opût Jo‰tova.
PaedDr. Dagmar Rybníkáﬁová
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Brněnské podzemí
Brno, hlavní mûsto Moravy, zaloÏené na soutoku ﬁek Svratky
a Svitavy, je charakterizováno dvûma dominantami. Jsou to dva
vrchy: Petrov a ·pilberk a oba zﬁejmû mûly v minulosti na sv˘ch
temenech hradní stavby. Na vy‰‰ím z nich se pÛvodní stﬁedovûk˘, nepﬁíli‰ rozlehl˘ hrad rozrostl v prÛbûhu vûkÛ v mohutnou
pevnost, která se i s ãástí barokních hradeb dochovala dodnes.
V˘stavba hradu zapoãala nepochybnû za vlády Pﬁemysla Otakara
II. v polovinû 13. století a první doklad o jeho existenci pochází
z roku 1278, kdy zde probûhlo jmenování královsk˘ch soudcÛ.
O rok pozdûji bylo také poprvé v historick˘ch pramenech uvedeno jeho jméno, odvozené z názvu kopce, které podle pravdûpodobné verze vychází z nûmeckého slova „spile“ – tenk˘ zahrocen˘ kolík uÏívan˘ pﬁi hrazení opevnûn˘ch míst. Toto místo ohrazené palisádou z kolÛ bylo nazváno ·pilberk.
V dobû pﬁemûny ·pilberku na mohutnou barokní pevnost
navrhl roku 1725 zemsk˘ pevnostní inÏen˘r Nicola de Pieroni
vylep‰ení fortifikaãního systému a zﬁízení kasemat. K jejich realizaci v‰ak do‰lo aÏ v roce 1742 a tehdy byly do postranních hradebních pﬁíkopÛ vestavûny dlouhé a mohutné dvoupatrové
chodby. PÛvodní úãel kasemat byl v˘hradnû vojensk˘. SlouÏily
jako sklad vojenského materiálu, zbraní a stﬁeliva, ale také jako
doãasn˘ úkryt zesílené pevnostní posádky v pﬁípadû obléhání.
Masívní cihelné klenby odolávaly i silnému dûlostﬁeleckému
bombardování. Prostory byly vybaveny svûtlíky, topeni‰ti s kachlov˘mi kamny i stravovacím zázemím se ãtyﬁmi pecemi na chleba
a dvûma kuchynûmi. Brno se ·pilberkem v‰ak jiÏ do konce
18. století nebylo bezprostﬁednû ohroÏeno. PÛvodní úãel kasemat
tak zÛstal naplnûn jen zãásti, proto se zaãalo uvaÏovat o jejich
moÏném vyuÏití k vûzeÀsk˘m úãelÛm.
Pevnostní vûzení se v dobû, kdy kasematy slouÏily jako vojensk˘ sklad, nacházelo v zadním pﬁíkopu. Byla to dvoupatrová
budova postavená roku 1725 s kapacitou padesáti aÏ osmdesáti
vûzÀÛ. Na podzim roku 1783 se situace v souvislosti s reformami
císaﬁe Josefa II. zaãala radikálnû mûnit. Stará budova vûznice byla
upravena, temnice v prvním podlaÏí byly pﬁestavûny na vûzeÀsk˘
‰pitál a v severním kﬁídle kasemat vznikly nové cely. Na pﬁíkaz
císaﬁe bylo zﬁízeno v jiÏní i severní ãásti dolního patra „nejhlub‰ích a nejhor‰ích kasemat“ celkem 60 kobek, sbit˘ch ze siln˘ch
prken a trámÛ. Jejich délka se pohybovala kolem dvou metrÛ,
‰íﬁka mezi 125 aÏ 140 cm a v˘‰ka od 2 do 2,5 m. V nich byli
odsouzení trvale pﬁikováni k zadní stûnû ﬁetûzem tûÏk˘m více
neÏ 10 kg o délce necelého metru. Ten byl spojen s okovy na
nohou o váze 3,5 kg, které byly u nûkter˘ch vûzÀÛ doplnûny tyãí
zabraÀující „v bûhání a poskakování“. Rozsudek nûkter˘ch zloãincÛ uvádûl i dal‰í zostﬁené zpÛsoby pﬁikování, napﬁ. dal‰ím
ﬁetûzem ke kruhu u pasu ãi u krku, popﬁípadû dal‰ích okovÛ na
rukou pﬁipoutan˘ch k boãním stûnám kobky. Délka ﬁetûzÛ umoÏÀovala odsouzenci poloÏit se na dﬁevûnou podlahu nebo pryãnu
a zase vstát a dosáhnout si k ústÛm. VûzeÀská strava u tûchto
odsouzen˘ch se skládala pouze z misky vody a krajíce chleba
dennû, v nemoci doplnûná o trochu kysaného zelí. Zloãinci
nesmûli celu opustit ani za prací, ani v pﬁípadû nemoci, kdy
museli b˘t o‰etﬁeni na místû. NejniÏ‰í prostory zÛstávaly
v naprosté tmû a nebylo moÏné je ani vytápût. V horní ãásti byly
cely slabû osvûtleny denním svûtlem, prostupujícím vûtracími
‰achtami. V noci byla chodba osvícena pûti olejov˘mi lampami,
noãní kontroly probíhaly s lucernami se svíãkou.
·pilberské kasematy patﬁí k nejnav‰tûvovanûj‰ím historick˘m
památkám v Brnû jiÏ více neÏ 125 let. Veﬁejnost se s prezentací
hrÛzného vûzení opﬁedeného mnoha pravdiv˘mi i smy‰len˘mi
legendami mohla poprvé seznámit v roce 1880. Souãasná expozice pﬁedstavuje jejich podobu z konce 18. století, kdy byly kasematy z vojensk˘ch technick˘ch prostor pﬁemûnûny na vûzeÀské

Skalní ‰tola odpadního kanálu.
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zaﬁízení. Stala se unikátní ukázkou barokního pevnostního stavitelství a zajímav˘m dokladem vûzeÀství josefínské doby.
Stﬁedovûké pﬁíkopy, které pÛvodnû obklopovaly ‰pilberskou
pevnost, byly zru‰eny v roce 1742 v souvislosti s budováním
kasemat. Pﬁíkop na jiÏní i severní stranû byl upraven a následnû
pﬁeklenut dvoupatrov˘mi mohutn˘mi ciheln˘mi klenbami.
V˘chodní a západní pﬁíkop tak byl spojen jiÏ jen odpadním kanálem, procházejícím nejniÏ‰ím patrem jiÏních kasemat. Odvádûl
vodu ze západního pﬁíkopu k ústí odpadní ‰toly v pﬁíkopu
v˘chodním. ¤íkalo se mu „Krysí kanál“ a byl opﬁeden mnoha
legendami. Jedna z nich líãí zvlá‰tû surové muãení vûzÀÛ, kteﬁí
byli do kanálu spu‰tûni a ponecháni napospas drav˘m hlodavcÛm. MnoÏství krys v tûchto místech zﬁejmû opravdu pﬁeÏívalo,
ale tím pravdivost legendy konãí. Ani tento, ani Ïádn˘ jin˘ zpÛsob muãení ve ‰pilberské vûznici nikdy neprobíhal. Vznik tûchto
legend zﬁejmû zapﬁíãinilo vystavení muãicích nástrojÛ a metod
útrpného práva do expozice kasemat v roce 1880. V dobû, kdy
probíhala úprava ·pilberku na barokní pevnost, bylo nutné zajistit odvodnûní zbyl˘ch pﬁíkopÛ. Ve kter˘ch místech se v˘pusÈ
nacházela, není bohuÏel zcela jasné, je v‰ak moÏné, Ïe jiÏ ve stﬁedovûku byla umístûna v jiÏním rohu v˘chodního pﬁíkopu. Tehdy
ji zﬁejmû tvoﬁil pouze krátk˘ kanál procházející hradební zdí,
s vyústûním na holé stráni ·pilberského kopce. Po roce 1742 byl
v‰ak odpadní kanál prokopán skalním masivem a vyveden aÏ
k Pekaﬁské ulici. Stavba je to opravdu velmi zajímavá. Pevn˘ skalní masív bylo nutné pouze v nûkter˘ch ãástech dozdívat cihlami
ãi kamenem. Rozmûry ‰toly jsou velmi promûnlivé, stejnû jako
její spád. Ani smûr není pﬁím˘ a chodby se esovitû stáãí vpravo
i vlevo. Na nûkolika místech jsou ve stûnách provedeny malé
polozasypané, jen stûÏí prÛlezné odboãující chodbiãky.
Doba vzniku této kamenné ‰toly v polovinû 18. století je zatím
pouze hypotetická. Zda byla vytvoﬁena jiÏ mnohem dﬁíve,
a mohla tedy slouÏit také jako tajná ãi nouzová cesta z obleÏeného hradu, zatím není moÏné doloÏit. Náznaky dal‰ích chodeb
a neprÛchodn˘ch odboãek v‰ak jen potvrzují skuteãnost, Ïe ·pilberk stále ukr˘vá mnoÏství historick˘ch a doposud neznám˘ch
podzemních prostor.
V dal‰ím pokraãování exkurze brnûnsk˘m podzemím nav‰tívíme prostory protileteck˘ch krytÛ pod Petrovem a pod Kraví
horou.
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.
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Osobnost

Nejstarší děkan VUT a elektrotechnik žije v naší městské části Brno-střed
Dne 9. ledna 2007 se doÏil 102 let prof. ing. Jiﬁí Brauner, nejstar‰í Ïijící
dûkan VUT a ãestn˘ prezident Moravského svazu elektrotechnikÛ.
Pogratulovat mu pﬁi‰li starosta mûstské ãásti Brno-stﬁed Mgr. Michal
Bortel a místostarostka Mâ BS MUDr. Dagmar Hrubá, kteﬁí obdivovali
jeho vitalitu v tak vysokém vûku. Prof. Jiﬁí Brauner s nimi pobesedoval
u ‰álku kávy a vûnoval jim knihu sv˘ch pamûtí, která je fascinujícím zpÛsobem kronikou dvacátého století. Jeho dcera, architektka Pavla
Braunerová, která s ním Ïije, ﬁíká: „Otec má stále zájem o dûní ve svûtû
i ve svém oboru, rád se dívá na televizi, poslouchá rozhlas, zajímá se
o novinky v technice. Dodnes jezdí na rotopedu a chodí se mnou na
procházky. Pouze sluch se mu v poslední dobû zhor‰il.“
„DosaÏení vysokého vûku závisí v prvé ﬁadû na dûdiãnosti, ale i na
‰Èastném pﬁekonání nástrah, které staví Ïivot ãlovûku do cesty,“ pí‰e
v úvodu své knihy prof. Brauner. „Jsou to nemoci, úrazy, váleãné a revoluãní události, jeÏ by mohly tuto cestu náhle zkrátit, tedy tzv. osud.
Nezanedbateln˘ v˘znam mají téÏ psychické vlastnosti ãlovûka, a to hlavnû schopnost dokázat se v tûÏk˘ch chvílích Ïivota vyrovnat se situací. Byl
jsem svûdkem první svûtové války, revoluce v Rusku a následné obãanské války, pak druhé svûtové války, která sv˘m rozsahem pﬁekonala
v‰echny dosud známé hrÛzy. ProÏil jsem dobu nacistického teroru.
Aktivnû jsem se zúãastnil hnutí za spravedlivûj‰í svût, propagovan˘ socialisty. DoÏil jsem se velkého zklamání, kdyÏ se krásné ideály zvrhly v totalitní stát ovládan˘ ctiÏádostiv˘mi lidmi a poslu‰n˘mi vykonavateli mocensk˘ch zájmÛ sovûtsk˘ch vládcÛ. Nakonec se mi jako jednomu z mála
m˘ch vrstevníkÛ podaﬁilo doÏít se obnovení demokratické spoleãnosti.“
Otec prof. Braunera, kter˘ byl absolventem strojního oboru na vídeÀské technice, získal v Rusku místo na stavbû továrny na v˘robu podmoﬁsk˘ch kabelÛ u nûmecké firmy Siemens-Schuckert. TakÏe Jiﬁí Brauner se
narodil 9. 1. 1905 v Petrohradu. Ten den, kdy bylo krvavû potlaãeno
procesí chudiny k Zimnímu paláci. Vidûl v Rusku revoluci, obãanskou
válku, byl svûdkem Leninova pohﬁbu. Pozdûji se museli vystûhovat.
Vystudoval Vysokou ‰kolu technickou v Brnû – âeskou technickou
sekci. Jeho první zamûstnání bylo u Bati ve Zlínû , v elektrozku‰ebnû
elektrotechnick˘ch závodÛ. Obor elektrárenství a teplárenství se stal jeho
celoÏivotní náplní. Pozdûji, v Sezimovû Ústí, kde BaÈa budoval továrnu
na obrábûcí stroje, ﬁídil v˘stavbu elektrárny, dálkového parovodu i elektrické sítû. Krátce po druhé svûtové válce ho postavili do ãela obnovitelÛ
elektrárny v Chemick˘ch závodech Litvínov. V padesát˘ch letech byl
jmenován námûstkem ministra pro energetiku na tehdej‰ím Ministerstvu
paliv a energetiky, pozdûji ﬁeditelem Hlavní správy elektráren. Odtud byl
pﬁedisponován do funkce ﬁeditele brnûnské teplárny a elektrárny
v Oslavanech a ﬁídil v˘stavbu nové ãásti brnûnské teplárny. V roce 1959
byl vyzván rektorem VUT v Brnû k úãasti na znovuvybudování elektrotechnické fakulty. Na oboru V˘roba, rozvod a uÏití elektrické energie
zaji‰Èoval pﬁedmût Elektrárenství a externû vedl katedru elektroenergetiky. Od roku 1962 byl ﬁádn˘m profesorem a do roku 1966 zastával
i funkci dûkana elektrotechnické fakulty. Aktivnû se zapojil do v˘chovy
studentÛ a vûdeck˘ch aspirantÛ, zpracoval ﬁadu skript a s prof. Matûnou
z praÏského âVUT napsal celostátní uãebnici V˘roba a rozvoj elektrické
energie.
Konsolidaãní proces v‰ak postihl i jeho. Pln Ïivotní energie a optimismu byl penzionován. S touto situací se v‰ak nesmíﬁil a vyuÏil nabídky
Vysoké ‰koly báÀské v Ostravû k externí spolupráci. Vypracoval studijní
osnovy pro novû zﬁizované elektrotechnické obory na strojní fakultû
a deset let pﬁedná‰el pﬁedmût Elektrárenství. Jako ãlen prezidiální rady
Moravského svazu elektrotechnikÛ se zúãastÀoval v‰ech odborn˘ch akcí
a konferencí a pﬁedával své zku‰enosti.
Uchvátilo a dojalo mne jeho vyznání, které napsal v závûru své knihy:
„V dobû, kdy ãlovûk hluboce pﬁekroãil prÛmûrn˘ vûk lidského Ïivota
a jiÏ pﬁestávají docházet odpovûdi na vánoãní pozdravy od jeho star˘ch
pﬁátel, zaãíná si uvûdomovat, Ïe spûje k fini‰i, a pﬁem˘‰lí o smyslu Ïivota
svého a ve‰kerého lidstva. Jen náhodou se objeví na krásné planetû
Zemi, proÏije léta svého dospívání a dostává se do závislosti na dûlbû
práce v lidské civilizaci, která umoÏÀuje jeho existenci. Nûkdo vyrábí
potraviny, jin˘ staví obydlí, vyrábí stroje, elektrickou energii, stará se
o v‰eobecné zdraví, pÛsobí v kultuﬁe a koná dal‰í pro lidstvo uÏiteãnou
práci. Smysl svého Ïivota jsem vÏdy vidûl v zaãlenûní do této ãinnosti,
abych neparazitoval na práci jin˘ch.

Panu profesorovi pﬁi‰li poblahopﬁát k jeho Ïivotnímu jubileu také pﬁedstavitelé radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN
Byl jsem rád na svûtû, mûl jsem rád svoji rodinu a svoji práci. Tû‰ily
mne knihy, hudba, divadlo, studium cizích ﬁeãí, cestování. Poznal jsem
ﬁadu dobr˘ch a zajímav˘ch lidí doma i v zahraniãí a po léta jsem s nimi
udrÏoval styky. I dnes na sklonku svého Ïivota se mám z ãeho radovat,
zejména ãíst a studovat to, co jsem dﬁíve zanedbával pro nedostatek
ãasu.
Dvacáté století poskytlo lidstvu ﬁadu vymoÏeností. ZaÏil jsem období
petrolejov˘ch lamp a parních pístov˘ch strojÛ, parních lokomobil a mlátiãek, jejichÏ kotle se vytápûly slámou. Je‰tû rád si vzpomínám na krásné
rychlíkové lokomotivy s jiskﬁícími komíny, jeÏ v noci uhánûly jako ohniví
oﬁové. V továrních halách se táhly transmise, rovnûÏ pohánûné parním
strojem, a jednotlivé dílenské stroje byly zapojeny pﬁes v˘suvné spojky.
Automobily mého dûtství pﬁipomínaly spí‰e koãár bez koní a je‰tû ve
dvacát˘ch letech se nûkdy startovaly natáãením klikou. Pak zaãínala éra
elektﬁiny, mal˘ch mûstsk˘ch nebo závodních elektráren, kde byl elektrick˘ generátor rovnûÏ pohánûn parním pístov˘m strojem. Dobﬁe se pamatuji na zaãátky kinematografie. Promítací stroj se natáãel klikou a k veãeru, kdy promítaã spûchal domÛ, se pohyby hercÛ na plátnû zrychlovaly.
JiÏ pﬁed první svûtovou válkou a zejména ve dvacát˘ch letech se zaãal
zavádût na závodech individuální pohon elektrick˘mi motory, jakoÏ
i stavba vedení vysokého napûtí. Bylo téÏ zapoãato s postupnou elektrizací venkova. Následoval rozvoj elektroniky, ve tﬁicát˘ch letech se objevil zvukov˘ film a zapoãaly pokusy s televizí. Po první a zejména po
druhé svûtové válce se bouﬁlivû vyvíjelo letectvo a nakonec pouÏití tryskov˘ch motorÛ. Zapoãal v˘voj polovodiãové techniky a pak konstrukce
poãítacích strojÛ, jejichÏ zdokonalení proÏívá dnes jiÏ tﬁetí generace.
Epochální objevy v atomové fyzice a pokusy se ‰tûpením atomÛ tûÏk˘ch prvkÛ vedly k v˘robû nejhroznûj‰í zbranû, ale také k praktickému
vyuÏití atomové energie pro mírové úãely. Na principu syntézy lehk˘ch
prvkÛ byla vyrobena vodíková bomba, av‰ak i zde se dá pﬁedpokládat
v budoucnu pouÏití této metody k v˘robû elektrické energie. JiÏ v padesát˘ch letech byla v Sovûtském svazu vypu‰tûna do kosmu na obûÏnou
dráhu první raketa. Pak následovaly kosmické lety s lidskou posádkou.
Nejvût‰ím triumfem lidského génia bylo pﬁistání americk˘ch kosmonautÛ
na Mûsíci.
Po cel˘ svÛj Ïivot jsem se tû‰il z vûdeckého a technického pokroku.
Ve dvacátém století bylo rovnûÏ dosaÏeno vynikajících úspûchÛ v medicínû a v jin˘ch vûdních oborech. Dnes se v‰ak projevují stále ve vût‰í
míﬁe pﬁípady devastace okolí, v nûmÏ Ïijeme. Vznikají tûÏce ﬁe‰itelné
ekologické problémy. Na‰i potomci to tedy nebudou mít lehké. Chtûl
bych v‰ak vûﬁit, Ïe vláda nad osudem v‰ech státÛ zemûkoule se jednou
dostane do rukou moudr˘ch lidí, kteﬁí dokáÏou ﬁe‰it tyto problémy
v celosvûtovém mûﬁítku.“
Dovoluji si pﬁipojit se ke gratulantÛm a pﬁeji prof. ing. Jiﬁímu
Braunerovi do dal‰ích let mnoho zdraví, ‰tûstí a lásky jeho blízk˘ch
a podûkovat za krásné záÏitky pﬁi ãetbû jeho pamûtí.
S úctou
Zdenka Balcarová
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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

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

MORAVSKÉ GYMNÁZIUM BRNO
přidružená škola UNESCO
Jsme malou zemí ve Střední Evropě, a proto má pro nás
vzdělání velký význam. Využijte možnosti studia na
Moravském gymnáziu.
Ve školním roce 2007/2008 Vám nabízíme 8leté a 4leté
studium s profilací:
• humanitní
• anglickou

OČNÍ OPTIKA

Vám nabízí
– Sportovní brýle ADIDAS
s dioptriemi za skvělou cenu
+ klip a pouzdro zdarma

• ekonomickou
• uměleckou

– Novou kolekci brýlí 2007,
Face & Face, Inface
a Humphreys

Moravské gymnázium = škola, na které má smysl studovat

– kvalitní sportovní a sluneční brýle s UV filtrem
Davidoff, Hugo Boss, Gerry Weber, Mexx

Bližší informace na adrese:
Veveří 30 nebo na tel.: 541 214 125-6, www.mgbrno.cz

STUDIOLENS – oční optika Brno, Husova 6
Otevřeno po – pá 8.30–18 hod., sobota 9–12 hod
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ŠIJEME NA MÍRU

Žádná univerzální řešení

Inzerce

Chtějte
Jedinečnou
Internetovou
Prezentaci
www.LP2003.cz

tel.: 544 210 252
analýza, návrh řešení, grafika, kódování,
programming, publikace, testování, hosting

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.

BS BRNO_195x126 1
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Prádelna Mandlovna
Čistírna
praní, mandlování,
žehlení, opravy oděvů
Kopečná 76
Po–Pá: 8.00–18.00
www.pradelna−chd.cz tel.: 608 967 740

1/25/07 11:41:00 AM
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Naše školy

Bakalka na Kavčích horách Empík naděloval ceny
Asi kaÏd˘ si od dûtsk˘ch
let pﬁeje nahlédnout do
zákulisí natáãení filmu
nebo televizního poﬁadu.
Nûkter˘m ÏákÛm a uãitelÛm z Bakalky se tento
sen splnil.
V mûsíci ﬁíjnu pﬁijeli
pracovníci Redakce pro
dûti a mládeÏ âeské televize Praha na na‰i ‰kolu
natáãet anketu pro dûtsk˘ poﬁad Pomáhejme si.
Na oplátku ÏákÛm
nabídli exkurzi do âeské
televize Praha.
V pátek 10. 11. 2006
jsme se vydali pendolinem do Prahy. UÏ
samotná cesta tímto speciálním vlakem byla pro v‰ech dvacet ÏákÛ v doprovodu dvou pedagogÛ velk˘m záÏitkem.
Po pﬁíjezdu do Prahy jsme se metrem pﬁepravili na Kavãí hory, kde
nás jiÏ oãekávala asistentka reÏie pí Pavlou‰ková. Po obûdû jsme se
stali svûdky skuteãného natáãení jednoho z dílÛ poﬁadu Pomáhejme
si, tentokrát vûnovanému drogám. Díky ochotû v‰ech lidí podílejících
se na tvorbû tohoto poﬁadu jsme se smûli podívat nejen do studia,
ale i do reÏie, a nasát tak atmosféru televizního prostﬁedí. Velmi nás
pﬁekvapila vlídnost ze strany v‰ech zamûstnancÛ, vãetnû hercÛ Jana
Potmû‰ila a Petra Vacka. Vysoce bylo hodnoceno vyjadﬁování a slovní zásoba na‰ich dûtí, které natáãely v˘‰e zmiÀovanou anketu.
Zcela nad‰eni jsme odcházeli v odpoledních hodinách je‰tû na
krátkou procházku Prahou, a poté se vraceli zpût do Brna.
A jaké záÏitky mají dûti?
– „Praha byla skvûlá, hlavnû to natáãení. Byl to velk˘ záÏitek.
Zajímalo by mû, jak to bude vypadat v televizi, aÏ to budou vysílat.“
Anna Vrecníková, 6. A
– „V˘let do Prahy se mi moc líbil, nejvíce jízda pendolinem
a náv‰tûva âeské televize, kde jsme od pana reÏiséra dostali pouãení
o drogách a zhlédli natáãení dal‰ího dílu Pomáhejme si.“
Krist˘na Markoviãová, 5. B
– „Velice mû pﬁekvapilo, kolik reflektorÛ je potﬁeba k osvícení studia.
Pan reÏisér nás pozval, abychom se podívali, kde pracuje on,
a dozvûdûli jsme se, jak správnû reÏírovat.“
Jan SvatoÀ, 5. B
Lenka âuﬁíková, uãitelka Z· Bakalovo nábﬁeÏí 8

TvÛrãí schopnosti i fantazie dûtí jsou takﬁka bez hranic a je v zájmu
celé spoleãnosti vytvoﬁit takové podmínky, které by umoÏnily jejich
dal‰í rozvoj. Jednou z takov˘ch akcí je i pﬁedvánoãní v˘tvarná, literární a technická soutûÏ poﬁádaná Mûstskou policií Brno, nazvaná
„Empík nadûluje“.
SoutûÏ je poﬁádána pro Ïáky základních i speciálních ‰kol mûsta
Brna a okolí. Úkolem soutûÏících je vyjádﬁit kresbou, malbou, literárním dílem ãi technick˘ch modelem svoje pﬁedstavy nebo záÏitky
spojené s ãinností policie, hasiãÛ nebo jin˘ch sloÏek integrovaného
záchranného systému. Komise sloÏená z ﬁad odborníkÛ pak vybírá
nejlep‰í práce, jejichÏ autoﬁi se doãkají ocenûní.
Leto‰ního 6. roãníku se zúãastnilo 32 základních a speciálních ‰kol
z Brna i okolí s témûﬁ 600 pracemi, mezi kter˘mi se nacházela díla
v˘jimeãná svou kvalitou, technikou, rozmûry ãi funkãností – napﬁíklad kreslen˘ plán mûsta s mnoÏstvím kﬁiÏovatek, slouÏící ÏákÛm
k v˘uce a osvûÏení znalostí dopravních pﬁedpisÛ.
V pátek 8. prosince nade‰el okamÏik, kter˘ dûtem pﬁiná‰í nejvût‰í
radost, a tím je vyhlá‰ení vítûzÛ. Finále se tradiãnû poﬁádalo pﬁi pﬁíleÏitosti zahájení Vánoãních trhÛ v programovém centru pavilónu
B Brnûnského v˘stavi‰tû. Slavnostního vyhlá‰ení vítûzÛ jednotliv˘ch
umûleck˘ch i vûkov˘ch kategorií se zúãastnil jak nov˘ brnûnsk˘ primátor pan Roman Onderka (kter˘ pﬁevzal nad celou akcí zá‰titu), tak
i ﬁeditel Mûstské policie Brno pan Daniel ·íma i dal‰í osobnosti
mûsta. AutorÛm nejlep‰ích prací byly pﬁedány diplomy i vûcné ceny
a jejich díla mohli náv‰tûvníci obdivovat nejprve pﬁi náv‰tûvû
Vánoãních trhÛ, pozdûji i na brnûnské radnici.
V soutûÏii slavily úspûch i dûti ze ‰kol v mûstké ãásti Brno-stﬁed,
a to konkrétnû ze Z· Antonínská a Z· Husova
Michal Simand
odbor prevence Mûstské policie Brno
odb.prevence@mpbrno.cz

Prostor pro neziskové organizace

Ekologická poradna na Rezekvítku EkoCentrum Brno pořádá seminář
rozšířila otvírací dobu pro veřejnost Jak si poradit s mikrofonem
Odpovíme na dotazy t˘kající se: ochrany pﬁírody, energie, odpadÛ, biopotravin a dal‰ích ekologick˘ch problémÛ. Poradna je
financována z projektu podpoﬁeného Evropsk˘m sociálním fondem a její sluÏby jsou ZDARMA.
Jak nás mÛÏete kontaktovat?
– osobnû v kanceláﬁi Rezekvítku v pondûlí aÏ ãtvrtek mezi
10.00 a 16.00 na Kamenné 6 v Brnû (vchod pﬁes Kamennou 4a
do dvora)
– v pracovní dny na telefonním ãísle: 543 216 483
– nebo mobilu: 775 580 201
– pomocí e-mailu: poradna@rezekvitek.cz
– pomocí formuláﬁe na www.rezekvitek.cz

Semináﬁ Jak si poradit s mikrofonem bude spojen s praktickou
dílnou pod vedením profesionálního rozhlasového redaktora
a dramaturga rádia Proglas – Milana Tesaﬁe. Frekventanti se
dozvûdí, jak struãnû a srozumitelnû prezentovat svÛj projekt ãi
organizaci, jak co nejlépe cílenû oslovit posluchaãe nebo diváky
a jak se vypoﬁádat s trémou. V rámci praktické dílny si vyzkou‰í,
jak vzniká interview v pﬁímém vysílání. Semináﬁ se uskuteãní
v prostorách EkoCentra Brno, ve ãtvrtek 8. února 2007, od 9 do
13 hodin. BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky najdete na webov˘ch stránkách poﬁadatele.
EkoCentrum Brno,
Ponávka 2, 602 00 Brno
tel: 545 246 403
e-mail: ecb@ecb.cz, www.ecb.cz.
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Na Petrově otevřeli prodejnu
klášterních produktů Benedictus

Akce Ekologického institutu
Veronica v únoru 2007

Ojedinûl˘ specializovan˘ obchod klá‰terních produktÛ, me‰ních vín
a klá‰terních piv v âeské republice s názvem Benedictus (= poÏehnan˘)
byl slavnostnû otevﬁen v pondûlí 15. ledna 2007 ve spodním traktu
budovy Petrov 1 (vchod z ulice Petrské).
Na rozdíl od mnoha jin˘ch zemí, kde jsou klá‰terní v˘robky vyhledávány a cenûny, nemá prodej tûchto produktÛ v âeské republice tradici.
Pﬁitom by se vût‰ina z nich dala charakterizovat slovy zdraví a kvalita.
Jsou vyrábûny ﬁemeslnû, v mal˘ch mnoÏstvích a ne za úãelem dosahování zisku. Nová prodejna se specializuje na prodej klá‰terních v˘robkÛ
z ãesk˘ch i zahraniãních klá‰terÛ a nabízí skuteãnou pﬁehlídku klá‰terních produktÛ. Najdeme zde v˘robky prozatím z patnácti klá‰terÛ ve
více neÏ 300 druzích a nabídka se bude nadále roz‰iﬁovat.
Milovníky zdravé v˘Ïivy zaujmou biopotraviny v ‰iroké ‰kále od
müsli, po marmelády a kompoty i z exotického ovoce, nechybí sójové
v˘robky, ovocné ‰távy, biokáva, biokakao, su‰ené ovoce, houby, s˘ry
a dal‰í. Najdeme zde i vynikající hoﬁãici francouzského typu z klá‰tera
trapistÛ v Novém Dvoﬁe. Skuteãné „zdraví z lékárny BoÏí“ pﬁedstavují
vitamíny, ãaje na konkrétní nemoci, kapky, masti, krémy a dal‰í produkty z klá‰terÛ provozujících nemocnice.
Znalce vína nadchnou unikátní kolekce me‰ních a ko‰er vín od povûﬁen˘ch v˘robcÛ v âR, doplnûné o soubory vín ze Svaté zemû a dal‰ích zahraniãních klá‰terÛ, vãetnû svûtoznámého brandy z Klosterneuburgu.
Ojedinûl˘ soubor trapistick˘ch piv z produkce belgick˘ch klá‰terÛ je doplnûn ãesk˘mi klá‰terními pivy premonstrátÛ z Îeliva. Bylinné likéry od sester z Doksan pak jen doplní pﬁedstavu o skuteãnû exkluzívním pití, ke kterému dále patﬁí benediktinská Klá‰terní oficína a sestava jejich bylinkov˘ch
sirupÛ pro ‰iroké pouÏití. Mezi klá‰terní produkty patﬁí také napﬁíklad keramika – v tomto pﬁípadû z Galerie Karmel Bos˘ch karmelitek v Praze.
Od bﬁezna bude provoz roz‰íﬁen je‰tû o ãajovnu a komunitní centrum.
Prodejna Benedictus má otevﬁeno dennû od pondûlí do pátku od 9.00
do 17.00 hodin. Více informací poskytne vedoucí prodejny Marie
Mezuláníková, mobil: 736 659 300, nebo je moÏné je získat na internetov˘ch stránkách www.klasterniprodukty.cz.

Jak se do kraje volá II. – 3.–4. února 2007
Druhé ze ãtyﬁ dvoudenních víkendov˘ch ‰kolení pro zástupce
z obãansk˘ch sdruÏení a iniciativ je zamûﬁeno na téma
FINANCOVÁNÍ/FUNDRISING. ·kolení probûhne v budovû Rychta
Krásensko a je plnû hrazeno fondy EU – programem Transition
Facility. Zájemci musí b˘t ãleny obãanského sdruÏení a je tﬁeba se
pﬁedem nahlásit. Poﬁádá: Ekologick˘ institut Veronica, Hana
Chalupská, tel.: 542 422 757.

Agentura podporovaného zaměstnávání
pomůže vytvořit nová pracovní místa
Agentura podporovaného zamûstnávání zahájila 1. ledna 2007 realizaci
nového projektu, kter˘ podporuje zamûstnávání osob se zdravotním
postiÏením. Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.
Jeho hlavním cílem je tvorba nov˘ch pracovních míst pro osoby se
zdravotním postiÏením, které jsou registrovány na ÚP Brno-mûsto, Brnovenkov jako uchazeãi nebo zájemci o zamûstnání.
Agentura podporovaného zamûstnávání (APZ) navazuje spolupráci se
zamûstnavateli, kteﬁí chtûjí vytvoﬁit nová pracovní místa pro osoby se
zdravotním postiÏením a nabízí jim poradenství v této oblasti, pomoc pﬁi
vytváﬁení vhodné pracovní náplnû ãi úpravû pracovního místa. V konkrétních pﬁípadech mÛÏe APZ nabídnout pracovní asistenci – pomoc pﬁi
zapracování nového zamûstnance. Po podpisu pracovní smlouvy
a smlouvy s APZ budou zamûstnavateli z projektu poskytnuty finanãní
prostﬁedky na úhradu mzdov˘ch nákladÛ nového zamûstnance aÏ do
v˘‰e 75 %. Spolupráci v souãasné dobû pﬁislíbilo 6 zamûstnavatelÛ.
Lidem se zdravotním postiÏením APZ nabízí podporu pﬁi hledání
zamûstnání. Jedná se o individuální konzultace, poradenství, pomoc se
sestavením Ïivotopisu a prÛvodního dopisu, popﬁ. podporu pﬁi zauãování na pracovi‰ti.
Jste-li osobou se zdravotním postiÏením a hledáte práci nebo pﬁem˘‰líte o zamûstnávání osob se zdravotním postiÏením, kontaktuje nás.
Agentura podporovaného zamûstnávání
Liga za práva vozíãkáﬁÛ
Kounicova 42, 602 00 Brno
www.ligavozic.cz
e-mail: job@ligavozic.cz
tel.: 541 249 175, 774 120 112 – 114, 777 010 335

Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady – 5. února 2007
Biologická ochrana rostlin, moÏnost vyuÏití volnû Ïijících i umûle
chovan˘ch drav˘ch organismÛ na zahrádkách. Místo konání:
Zasedací místnost Domu ochráncÛ pﬁírody na Panské ulici 9 v Brnû.
Poﬁádá Ekologická poradna Veronica, Helena a Svûtlana Vla‰ínová,
tel.: 542 422 757
Certifikátor 2.–6. února 2007
Dal‰í divadelní kus A.I.D.S. (autoﬁi Mojmír Vla‰ín a Michal Rezek)
u pﬁíleÏitosti svátku svaté Veroniky. Divadlo Barka, 18.30. Vstupenky
budou v prodeji na Ekocentru a u Kudrny. Info: Mojmír Vla‰ín, tel.:
542 422 757, mojmir.vlasin@veronica.cz.
Panelová diskuse – Cesty pro pû‰í, veﬁejné prostory –
20. února 2007
Diskuse pro odborníky i veﬁejnost v Kulturním a komunitním centru Slévárna VaÀkovka, Ve VaÀkovce 1 v Brnû v 17 hod. v rámci projektu Jak se do kraje volá, tak se z kraje oz˘vá. Poﬁádají Ekologick˘
institut Veronica, Hana Chalupská, tel.: 542 422 757.

Programy pořádané Centrem
naděje a pomoci – CENAP
„Povídání o manÏelství“ - diskusní setkání pro snoubence a novomanÏele o pﬁipravenosti na manÏelství, o partnerské komunikaci, o v˘znamu
lidské sexuality, o manÏelské lásce, o v˘chovû dûtí, o hospodaﬁení
s penûzi.
Zaãátek kursu v pondûlí 5. 2. 2007 od 18.30 do 20.00 hod.
v CENAP, Vodní 13, Brno. Pﬁihlá‰ky tel.: 543 331 471, e-mail:
cenap@cenap.cz, www.cenap.cz
„KdyÏ konãí mateﬁská dovolená“ – motivaãní program pro Ïeny,
které chtûjí více poznat samy sebe a rozvíjet své dovednosti. Setkání
probíhají kaÏd˘ pátek od 9.00 do 11 hod. v CENAP, Vodní 13, Brno.
Pﬁihlá‰ky tel.: 543 331 471, e-mail: cenap@cenap.cz, www.cenap.cz.
„B˘t sama sebou“ – kurz pro dívky ve vûku 12–18 let. Témata jednotliv˘ch setkání: osobnost, komunikace, spoleãenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti, kosmetika, kadeﬁnictví a zdravá v˘Ïiva.
Zaãátek kursu v pondûlí 19. 2. nebo stﬁedu 21. 2. nebo ãtvrtek
22. 2 .2007 vÏdy od 16.00 do 17.30 hod. v CENAP, Vodní 13, Brno.
Pﬁihlá‰ky tel.: 543 331 472, e-mail: cenap@cenap.cz.
„Zdravé rodiãovství“ – programy pro nastávající rodiãe
Kurs pﬁedporodní pﬁípravy s praktick˘m nácvikem k porodu
Cviãení pro tûhotné
Plavání se cviãením pro tûhotné
Speciální programy pro nastávající rodiãe dvojãat a vícerãat
Náv‰tûvní sluÏba domÛ pﬁi potíÏích v kojení a p porodu
Cviãení po porodu
Interaktivní kurs masáÏí kojencÛ
Kurs no‰ení dûtí v ‰átku
BliÏ‰í informace je moÏné získat na tel.: 543 331 470, 543 254 891,
e-mail: cenap@cenap.cz, CENAP – Centrum nadûje a pomoci, Vodní 13,
602 00 Brno.
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Festival zábavy oblékne staronový kabát Výstava Sága moravských Přemyslovců
Je‰tû velkolepûj‰í a kvalitnûj‰í
show slibuje pro dny od 18. kvût- má již 15 000 návštěvníků
na do 3. ãervna 2007 jubilejní
10. roãník festivalu Brno – mûsto
uprostﬁed Evropy. BrÀany
i náv‰tûvníky mûsta ãeká osvûdãená porce zábavy, ale i „ná‰up“
v podobû nûkolika novinek.
Posunout své umûní zase o kousek v˘‰ se pokusí ohÀostrÛjci pﬁi
oãekávané soutûÏní pﬁehlídce
zkroceného ohnû Ignis Brunensis.
V soutûÏní ãásti se pﬁedstaví laureáti pﬁedchozích roãníkÛ, napﬁíklad ãeská skupina Flash
Barrandov nebo dvojnásobní vítûzové Macedos Pirotechnica
z Portugalska. „Portugalci vloni
pﬁi pﬁebírání ceny pﬁislíbili, Ïe letos pro Brno pﬁipraví ohÀostroj, jak˘
je‰tû nikde nepﬁedvedli. Máme se tedy na co tû‰it,“ láká Jiﬁí Morávek
z poﬁádající agentury Snip & CO. Neménû kvalitní v˘stup se v‰ak
oãekává také od nováãka soutûÏe – svûtoznámé skupiny ohÀostrÛjcÛ
z jiÏní Afriky, která se sv˘m umûním pro velk˘ zájem vystupuje
bûÏnû jen v Africe a Americe.
Nemûnné zÛstane místo konání ohÀostrojÛ – ãtyﬁi soutûÏní pﬁedstavení se odehrají nad hladinou Brnûnské pﬁehrady, úvodní ohÀostrojové prelude v Denisov˘ch sadech a pﬁehlídku uzavﬁe tradiãní
ohÀostrojové grandfinále na ·pilberku. Na ohÀostroje v‰ak lidé narazí také v prostorách na první pohled neobvykl˘ch – na Staré radnici,
kde bude novû otevﬁena stálá v˘stava o v˘voji a vzniku ohÀostrojÛ
ve stﬁední Evropû.
Letos poprvé oÏije stﬁed mûsta také nocí kejklíﬁÛ, která bude ve
znamení velkého improvizovaného divadelního pﬁedstavení a noãního reje v ulicích. Herci ve stﬁedovûk˘ch odûvech budou lidem za
doprovodu ohÀov˘ch efektÛ otevírat brány vybran˘ch brnûnsk˘ch
divadel. Inspirací pro tuto novou akci byla veleúspû‰ná muzejní noc,
která letos stejnû jako v pﬁedchozích letech nabídne noãní prohlídku
muzeí a galerií.
Nebude chybût ani ﬁada dal‰ích oblíben˘ch programÛ z uplynul˘ch
roãníkÛ, napﬁ. pﬁedstavení brnûnsk˘ch divadel Divadlo bez opony,
lidová hradní slavnost na ·pilberku, zábava pro nejmen‰í s názvem
Dûtsk˘ den uprostﬁed Evropy, pﬁehlídka historick˘ch vozidel a ﬁada
doprovodn˘ch veletrÏních i sportovních podnikÛ. A vzhlédnete-li
vzhÛru k nebi, mÛÏete pohledem na desítky horkovzdu‰n˘ch balónÛ
oslavit svátek létaní.
text pﬁevzat z www.brno.cz

V˘stavu „Sága moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ“ na hradû ·pilberk neopou‰tí pﬁízeÀ náv‰tûvníkÛ. Je to jen necel˘ mûsíc, co ji nav‰tívil desetitisící
náv‰tûvník, a jiÏ uvítala ve sv˘ch prostorách dne 19. ledna 2007
náv‰tûvníka patnáctitisícího. Stal se jím pan Miroslav Zetek, kter˘ na
v˘stavu pﬁijel i s pﬁáteli ze Vsetína.
V˘stavu „Sága moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ“ mohou náv‰tûvníci nalézt
v pﬁízemí západního kﬁídla a ve v˘chodním kﬁídle hradu ·pilberk,
a to aÏ do 18. února 2007. Otevﬁeno je dennû mimo pondûlí a úter˘
od 10 do 17 hod. (prodej vstupenek konãí vÏdy hodinu pﬁed uzavﬁením). Pro ‰kolní skupiny nabízí Muzeum mûsta Brna prohlídku s lektorsk˘m v˘kladem, ﬁe‰ením pracovních listÛ a programem v Dûtské
dílnû. O víkendech je Dûtská dílna s ãástí stanovi‰È vûnovan˘ch
tematice moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ volnû pﬁístupná veﬁejnosti.
K v˘stavû je pro zájemce pﬁipraven i bohat˘ doprovodn˘ program.
Tuto nedûli 21. ledna je moÏné se úãastnit komentované prohlídky
v˘stavy s odborn˘m v˘kladem. Sraz je na malém nádvoﬁí ve
14 hodin. Ve stﬁedu 7. února v 17 hodin bude moÏné nav‰tívit pﬁedná‰ku s názvem „·lechtické hrady na Moravû v dobû posledních
PﬁemyslovcÛ“, kterou pﬁednese PhDr. Miroslav Plaãek z Historického
ústavu FF MU Brno. Dal‰í, tentokrát jiÏ poslední komentovanou prohlídku v˘stavy mohou náv‰tûvníci je‰tû absolvovat ve stﬁedu
14. února v 17 hodin. Sraz je opût na malém nádvoﬁí.
Více informací o v˘stavû i doprovodn˘ch akcích najdete na webov˘ch stránkách Muzea mûsta Brna – www.spilberk.cz.
Michaela Budíková,
Muzeum mûsta Brna

¤editel Muzea mûsta Brna Pavel Cyprian pﬁedává upomínkové pﬁedmûty 15 000. náv‰tûvníkovi v˘stavy Sága moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ.

V brněnském Besedním domě proběhne 14. ročník soutěže Amadeus
Pﬁed 240 lety, 30. prosince 1767, koncertoval na pódiu brnûnské
Reduty Wolfgang Amadeus Mozart. Brnûnské publikum obdivovalo
brilantní, hudebnû vyzrálou a technicky bezchybnou hru zázraãnû
talentovaného jedenáctiletého chlapce na klavír.
Tato událost se stala v kulturních dûjinách na‰eho mûsta v dne‰ní
dobû mottem, inspirujícím i vznik moderní klavírní soutûÏe mlad˘ch
talentÛ v Brnû. My‰lenka poﬁádání AMADEA je v˘sledkem aktivity
dvou brnûnsk˘ch základních umûleck˘ch ‰kol, ZU· Franti‰ka Jílka
VídeÀská a ZU· Veveﬁí 113, organizaãnû spolupracujících
s Filharmonií Brno. Vítûz soutûÏe vystoupí jako sólista s brnûnsk˘mi
filharmoniky na nûkterém z jejich koncertÛ.
Od poãáteãního roãníku soutûÏe se AMADEUS koná dík vstﬁícné spolupráci a finanãní podpoﬁe Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed, v jehoÏ
obvodu se ZU· Franti‰ka Jílka VídeÀská 52, jedna z nejvût‰ích základních umûleck˘ch ‰kol na území mûsta, nalézá. SoutûÏ podporuje rovnûÏ
Jihomoravsk˘ kraj i Statutární mûsto Brno; zá‰titu nad leto‰ním XIV. roãníkem pﬁevzali hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a primátor Statutárního mûsta Brna Roman Onderka.

Souãasn˘ AMADEUS je uznávanou mezinárodní pﬁehlídkou
v˘razn˘ch dûtsk˘ch talentÛ, práce vynikajících pedagogÛ, srovnáním uãebních metod i stylÛ hudební interpretace. Leto‰ní
XIV. roãník AMADEA probûhne v Besedním domû v Brnû ve ãtvrtek 22. 2. a v pátek 23. 2. 2007; soutûÏ je veﬁejnosti pﬁístupná
a vstup do sálu je voln˘. Letos je pﬁihlá‰eno 58 dûtí z 11 evropsk˘ch zemí a Japonska v ‰esti vûkov˘ch kategoriích. Jejich soutûÏní v˘kony zhodnotí mezinárodní odborná porota sloÏená
z renomovan˘ch hudebních pedagogÛ z Brna, Bratislavy, Katowic
a Grazu. Ta nejen urãí vítûze, ale udûlí i cenu za nejlep‰í interpretaci Mozartovy skladby, cenu nejlep‰ímu ãeskému i brnûnskému
úãastníkovi a rovnûÏ ãestné uznání nejmlad‰ímu soutûÏícímu.
Závûreãn˘ koncert laureátÛ se koná v sobotu 24. února 2007
v 15.00 hodin v Besedním domû v Brnû. Slibuje nev‰ední hudební
záÏitek; atmosféra AMADEA je zcela v˘jimeãná a neopakovatelná.
Nûkteré z pﬁedveden˘ch koncertních v˘konÛ v minulosti byly jasn˘m pﬁíslibem budoucí skvûlé mezinárodní koncertní dráhy soutûÏících.
Emil Drápela
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Rok 2006 v Moravské galerii v Brně
Rok 2006 byl pro Moravskou galerii v Brnû
velmi dÛleÏit˘. V jeho prÛbûhu se stalo nûkolik
zásadních vûcí, které jí umoÏnily úspû‰nû
pokraãovat ve smûru, kter˘ si nastavila jiÏ
v roce pﬁedchozím. Tedy ve vytvoﬁení plnû
funkãního modelu muzea umûní, jehoÏ ãinnost
na v‰ech úrovních odpovídá situaci na zaãátku
21. století. MG tedy vloni zavr‰ila své úsilí
o vytvoﬁení podmínek pro v˘zkum, správu
a zprostﬁedkování v˘tvarné kultury v celé její
‰íﬁi. Roz‰íﬁením svého zábûru o architekturu se
Moravská galerie v Brnû stala jedin˘m muzeem
umûní v âeské republice zab˘vajícím se v˘tvarn˘m umûním zcela komplexnû.
PùT BUDOV, JEDNA GALERIE
Této pozice dosáhla Moravská galerie v Brnû
hlavnû díky svému roz‰íﬁení o dvû budovy.
Rodn˘ dÛm Josefa Hoffmanna v Brtnici
u Jihlavy pﬁe‰el do správy MG hned na poãátku minulého roku. DÛm v˘znamného rakouského architekta a designéra ãeského pÛvodu se
rovnûÏ stal spoleãn˘m pracovi‰tûm MG
a vídeÀského Muzea uÏitého umûní (MAK).
Vlastní vila Du‰ana Samo Jurkoviãe, v˘znamná
kulturní památka secesního Brna, je v péãi
Moravské galerie v Brnû od 30. 8. 2006. V souãasné dobû probíhá stavebnû-historick˘ prÛzkum
a pﬁipravuje se její kompletní rekonstrukce.
S ohledem na uvedené zmûny jsme se rozhodli zahájit nov˘ rok sloganem ,,Pût budov,
jedna galerie!“. V tomto smyslu také do‰lo
k drobné korekci loga MG, kterou provedl
autor vizuálního stylu Moravské galerie v Brnû
designér Tomá‰ Machek.
NÁV·TùVNOST V ROCE 2006
Kritérium poãtu náv‰tûvníkÛ jistû není pro
hodnocení aktivit klíãové, nicménû ãísla jsou
vÏdy zajímavá. V roce 2006 uspoﬁádala
Moravská galerie v Brnû celkem 42 v˘stavních
projektÛ doplnûn˘ch bohat˘m doprovodn˘m
programem.
Co se t˘ãe poãtu náv‰tûvníkÛ, Moravská
galerie v Brnû poprvé pﬁekroãila hranici 100
tisíc uÏ v roce 2005. Minul˘ rok trend zvy‰ujícího se zájmu veﬁejnosti o v˘stavní projekty
i stálé expozice MG pokraãoval a bylo pro nás
velmi pﬁíjemné zji‰tûní, Ïe v roce 2006 dosáhla
celková náv‰tûvnost Moravské galerie v Brnû
celkem 147 917 osob.
Náv‰tûvnicky nejatraktivnûj‰í bylo 22. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006,
které nav‰tívilo pﬁes 33 tisíc osob a které se
v celostátní statistice úspû‰nosti v˘stav dostalo
na 3. místo (podle deníku Aktualne.cz).
PrÛmûrná náv‰tûvnost této v˘znamné mezinárodní pﬁehlídky vãetnû doprovodného programu tak dosáhla rekordního ãísla 365 náv‰tûvníkÛ/den. LoÀské Bienále Brno se tak stalo
náv‰tûvnicky nejúspû‰nûj‰ím roãníkem této
pﬁehlídky v historii. Jen pro srovnání, prÛmûrná denní náv‰tûvnost pﬁedchozího 21. roãníku
byla 138 osob/den, 20. roãník zhlédlo v prÛmûru 140 náv‰tûvníkÛ za den.
Oãekávan˘ úspûch slavil autorsk˘ projekt
Filipa Suchomela Námoﬁní deník hrabûte
Dubského (209 náv‰tûvníkÛ/den), kter˘ poprvé
pﬁedstavil veﬁejnosti neznámé snímky
z Japonska, âíny a Siamu z 60. let 19. století.

Jednou z úspû‰n˘ch v˘stav v Moravské galerii v Brnû je i Umûní restaurovat umûní. Tento
úspû‰n˘ projekt pokraãuje i letos – nav‰tívit ho mÛÏete v UmûleckoprÛmyslovém muzeu na ul.
Husova do 18. bﬁezna 2007. Na snímku je autor v˘stavy Igor Foga‰ pﬁi práci.
FOTO ARCHÍV MORAVSKÉ GALERIE V BRNù
Repríza této v˘stavy probíhá v souãasné dobû
v Galerii Rudolfinum.
Tﬁetí stûÏejní projekt Moravské galerie v Brnû
pro rok 2006, v˘stava Umûní restaurovat
umûní, byl zahájen teprve 1. 12. 2006, ale jen
do konce roku 2006 ji staãilo nav‰tívit 2 690
osob.
Velk˘ ohlas u veﬁejnosti zaznamenaly také
reprízy v˘stav uvedené v MG v roce 2006.
Jedná se pﬁedev‰ím o v˘stavu Skála v Morgalu
(121 náv‰tûvníkÛ/den) a PapeÏ kouﬁil trávu
(211 náv‰tûvníkÛ/den).
Kromû dnes jiÏ tradiãní akce brnûnsk˘ch
muzeí a galerií, muzejní noci, která se konala
v pátek 19. 5. 2006 a bûhem níÏ nav‰tívilo prostory MG celkem 14 700 osob, se Moravská
galerie v Brnû rozhodla uspoﬁádat v roce 2006
poprvé Brnûnskou bienálovou noc. Ta probûhla v pátek 22. záﬁí 2006 a zúãastnilo se jí celkem 3 138 osob.
Kromû v˘stav se trvalému zájmu veﬁejnosti
také tû‰í bohat˘ doprovodn˘ program MG
zahrnující studijní projekce, v˘klady na v˘stavách, koncerty, besedy, pﬁedná‰ky a dal‰í akce.
Dobré odezvy náv‰tûvníkÛ i ohlasu v médiích
se doãkaly Architektonické procházky a projekce animovan˘ch filmÛ Ozvûny AniFestu.
HODNOCENÍ ¤EDITELE MORAVSKÉ
GALERIE V BRNù
„V‰echny zásadní diskuse roku 2006 se sice
toãily kolem politické situace pﬁed volbami
a po nich, vãetnû dlouh˘ch mûsícÛ, kdy bylo
zﬁejmé, Ïe vedení ministerstva kultury není
definitivní. Navíc se dlouhá zima a horké léto
podepsaly na úãtech za energie. Tak ãi onak
loÀsk˘ rok nepatﬁil právû k tûm nejklidnûj‰ím.
Pﬁesto je zﬁejmé, Ïe pro Moravskou galerii
v Brnû pﬁinesl mnoho pozitivního a Ïe jsme –
nûkdy jako zázrakem – dokázali vyuÏít v‰ech
moÏností, jeÏ se pﬁed námi otevﬁely.
Z hlediska náv‰tûvnosti a ohlasÛ od divákÛ
i odborné veﬁejnosti se napﬁíklad 22. roãník

13

Mezinárodního bienále grafického designu
Brno 2006 zaﬁadil k nejúspû‰nûj‰ím. Vynikající
úroveÀ soutûÏní pﬁehlídky i doprovodn˘ch
v˘stav doplnilo hvûzdnû obsazené sympózium
i vytrval˘ zájem médií a partnerÛ. Byl jsem také
moc rád, Ïe se nám v závûru roku podaﬁilo
dÛstojnû pﬁedstavit veﬁejnosti na‰e restaurátorské oddûlení a jeho práci za uplynulé desetiletí. Nicménû celkovû se dramaturgie na‰ich
v˘stav usadila. Naplno jedou specializované
v˘stavní prostory pro fotografii, souãasné
umûní a grafick˘ design, vlastní projekty se
vztahovaly jak k umûní 19. století, tak k v˘tvarné kultuﬁe po roce 1945. Zdej‰ímu publiku
v‰ak pravidelnû nabízíme také vlastní varianty
pﬁevzat˘ch v˘stav, z nichÏ bych rád vyzvedl
projekt pﬁedního odborníka na umûní pﬁelomu
19. a 20. století Tomá‰e Vlãka Postava a krajina
v ãeském umûní z let 1890–1939 ãi reprízu
v˘stavy brnûnského fotografa Václava Jiráska
Industria, jejíÏ premiéra se konala v praÏské
Galerii Rudolfinum.
V roce 2006 se Moravská galerie v Brnû rozrostla také o vlastní vilu Du‰ana Samo
Jurkoviãe v Brnû-Îabovﬁeskách a zaãala se ve
spolupráci s vídeÀsk˘m Muzeem uÏitého
umûní starat také o Muzeum Josefa Hoffmanna
v architektovû rodné Brtnici. Toto roz‰íﬁení
Moravské galerie v Brnû, nejv˘znamnûj‰í od
získání ãásti MístodrÏitelského paláce na
Moravském námûstí, nám umoÏní uskuteãnit
to, o ãem sníme – starat se jako jediné muzeum umûní v âeské republice o v˘tvarnou kulturu jako celek, tedy vãetnû architektury.
JestliÏe se vám proto bude zdát, Ïe logo
Moravské galerie v Brnû je nûjaké jiné, pak je
to proto, Ïe budov, do nichÏ budou moci
v pﬁí‰tích letech zavítat na‰i pﬁíznivci, je víc.
Spoãítejte políãka po stranách loga a vyjde vám
jejich aktuální poãet.“
Marek Pokorn˘
ﬁeditel Moravské galerie v Brnû

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
ÚNOR 2007

KVS „U Tří kohoutů“
ÚNOR 2007

sobota 3. února, 15.30 hod.
Mauglí

úter˘ 6. února v 19.30
hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Setkání zaãínajících i pokroãilej‰ích literátÛ.

pondûlí 5. února, 8.30 a 10.15 hod.
Princezna Konvalinka
stﬁeda 7. února, 8.30 a 10.15 hod.
Lovci mamutÛ

stﬁeda 7. února v 19.30
hod.
HLADOLET + MOUR
Jazzfolk.

ãtvrtek 8. února, 8.30 a 10.15 hod.
Hodn˘ ãert Fikmik
ãtvrtek 8. února, 19.00 hod.
Mary‰a – abonentní skupina E

ãtvrtek 8. února v 19.30
hod.
BUDOÁR STARÉ DÁMY
Undergrunge s alternativní
oblohou.

pátek 9. února, 9.30 hod.
Mary‰a
sobota 10. února, 15.30 hod.
Aladinova kouzelná lampa

stﬁeda 14. února v 19.30
hod.
V·ECH 9
Hostující jazzrocková kapela.

sobota 17. února, 15.30 hod.
Rumcajs

úter˘ 20. února v 19.30
hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO:
Karel ZICH – baryton s bluesovou du‰í.

pondûlí 19. února, 8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs
úter˘ 20. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

stﬁeda 21. února v 19.30
hod.
BLACK UGANDA CHOIR
Netradiãní sdruÏení vícehlasého zpûvu.

stﬁeda 21. února, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem
ãtvrtek 22. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

ãtvrtek 22. února v 19.30
hod.

ãtvrtek 22. února, 19.00 hod.
Kytice – abonentní skupina C

215. Veãer Písní Táborov˘ch
OhÀÛ: OZVùNA a hosté.
úter˘ 27. února v 19.30
hod.
Divadlo PRKNO: Fr. R. âech:
„DÍVâÍ VÁLKA“
Komedie z ãesk˘ch dûjin
v brnûnské premiéﬁe
stﬁeda 28. února v 19.30
hod.
GROOVEY: Adam KUBÁT &
Pavel K¤IVÁK
Simon & Garfunkel i vlastní
písnû.
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

pátek 23. února, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

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.

sobota 24. února, 15.30 hod.
Princezna Konvalinka
pondûlí 26. února, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí
úter˘ 27. února, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí

vstupné na 1 blok:
dospûlí – 30 Kã
dûti, dÛchodci, ZTP a ZTP/P
– 15 Kã

stﬁeda 28. února, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí
Zmûna programu vyhrazena!

záloha na klíã od úloÏné skﬁíÀky
je 20 Kã
(v˘dej klíãÛ a platba je u pracovníka kluzi‰tû)
Pronájmy kluzi‰tû v dopoledních

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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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
P¤ÍMùSTSKÉ TÁBORY
Lipka zavede dûti „K dalekému severu“
V dobû jarních prázdnin, tedy v termínu 12.–16. února 2007,
poﬁádá ‰kolské zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání
Lipka pﬁímûstsk˘ tábor „K dalekému severu“. Program je
urãen dûtem ve vûku 10–15 let a slibuje dennû od 9 do
17 hodin velkou táborovou hru s motivací, v˘lety za poznáním do pﬁírody, náv‰tûvy nûkter˘ch zajímav˘ch míst v Brnû,
sportovní hry, získávání praktick˘ch tábornick˘ch dovedností (rozdûlávání ohnû, peãení v hlinûné peci…), nové kamarády a lipková zvíﬁátka. Cena za pobyt, v nûmÏ je zahrnut
obûd, pití, materiál, vstupné, jízdné a odmûny pro táborníky,
je 800 Kã. BliÏ‰í informace o táboﬁe a pﬁihlá‰ky poskytne
Mgr. Jiﬁí Ne‰por, tel: 543 211 264, e-mail: nespor@lipka.cz.
Hravé jarní prázdniny s EkoCentrem Brno
Pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti od 6 do 12 let, kter˘ poﬁádá
EkoCentrum Brno, probûhne od 12. do 16. února, dennû mezi
9. a 16. hodinou. Na dûti ãeká pestr˘ program pod vedením
zku‰en˘ch lektorÛ: v˘roba barevného recyklovaného papíru,
tvorba s vyuÏitím zajímav˘ch v˘tvarn˘ch technik, v˘lety na
hezká místa v okolí Brna, hry v pﬁírodû, náv‰tûva lanového
centra, zoo a jiná pﬁekvapení. MoÏná pﬁijde i... Cena: 895 Kã
(poji‰tûní, ve‰ker˘ materiál, vstupné, tepl˘ obûd, svaãina).
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky najdete na www.ecb.cz. Poãet míst
je omezen.
P¤EDNÁ·KY A SEMINÁ¤E
Semináﬁ na téma SAKO
V úter˘ 20. 2. 2007 v 16 hod. se na Rezekvítku (Kamenná 6,
vchod pﬁes Kamennou 4a do dvora) uskuteãní semináﬁ na téma
Sakoodpady. Pﬁedná‰et bude RNDr. Jana Suzová, pracovnice
Spalovny a komunálních odpadÛ Brno, a. s. Pﬁipravena je diskuse a informace z oblastí komunálního odpadu v mûstû Brnû.
Pﬁihlá‰ky jsou nutné pﬁedem, a to na tel.: 775 580 205, 543 216
483, e-mail: kazdova@rezekvitek.cz.
Hudba Ameriky, pﬁíbûhy zvukÛ, pﬁíbûhy dûjin
Velvyslanectví USA v Praze, Info USA Brno a Moravská zemská knihovna si vás dovolují pozvat na pﬁedná‰ku paní
Adelaid Reyes, profesorky etnomuzikologie na Univerzitû
v New Jersey na téma „Hudba Ameriky, pﬁíbûhy zvukÛ, pﬁíbûhy dûjin“, která se bude konat dne 20. února 2007
v 16 hod. v konferenãním sále Moravské zemské knihovny,
Kounicova 65a, Brno. Vstup voln˘, simultánní tlumoãení
zaji‰tûno.
Kulturní asociace Nová Akropolis zve na tﬁi akce
Kulturní asociace Nová Akropolis v únoru poﬁádá 3 pﬁedná‰ky: Pronásledovaná moudrost – Giordano Bruno, Galileo
Galilei (úter˘, 6. února v 19 hod., vstupné: 50 Kã; studenti
a dÛchodci 40 Kã); ¤ímské impérium (sobota, 17. února od
10 do 18 hodin, vstupné: 390 Kã; studenti a dÛchodci 300
Kã), Prezentace kursu srovnávací filosofie v˘chodu a západu
(ãtvrtek, 22. února v 18 hodin, vstup voln˘). Kulturní asociace Nová Akropolis sídlí na tﬁ. Kpt. Jaro‰e 19, info je moÏné
získat na tel. 545 241 855 (18.00–21.00) nebo na mobilu 737
384 063.
SENIO¤I
Kavárna myslí na seniory
Kavárna Klub âarodka na Vranovské 43 v Brnû nabízí senio-

rÛm ãlenství v Klubu seniorÛ – âarodka. Pﬁi pﬁedloÏení prÛkazky ãlena klubu (vydávat se bude pﬁi první náv‰tûvû) je
moÏná konzumace – napﬁ. espresso, turecká káva, limo,
v˘bûr zákuskÛ, rum, vajeãn˘ likér, peprmintov˘ likér, toasty,
palaãinky atd. – za 10 Kã. Klub ohla‰uje moÏnost posezení
u ‰achÛ, karetní klub, organizaci v˘letÛ, setkání rybáﬁÛ,
taneãní veãery ãi degustaci vín. Dále se nabízí pedikúra,
manikúra, modeláÏ nehtÛ, relaxaãní masáÏe, v˘klad karet,
rÛzná ‰kolení, semináﬁe, besedy atd. Otevﬁeno je ve v‰ední
dny od 9.00 do 16.00 hod., o víkendech se mohou konat
pouze pﬁedem dohodnuté akce.
KONCERTY
Hudební odpoledne s Jiﬁím Neufeldem
V Kongresové hale hotelu VoronûÏ se v nedûli 25. února
2007 od 16 hod. uskuteãní Hudební odpoledne s Jiﬁím
Neufeldem. Dále vystoupí Tomá‰ Neufeld a Milada
Sedláková, hudební doprovod obstará Eva Kopﬁivová.
V programu zazní synagogální Ïalmy a jidi‰ písnû. Vstupné
je dobrovolné.
Na Staré Pekárnû zazní jazz
Nov˘ prÛbûÏn˘ festival „Jazz jaro“, kter˘ probíhá ve zmodernizovaném klubu Stará Pekárna, chce vyplnit mezeru
v brnûnské hudební nabídce. Na mûsíc únor jsou naplánovány koncerty skupin út 6. 2. • LeÏérnû a vleÏe (6. 2.), Ole‰Jörgensmann-Ole‰ Trio (12. 2.), Work in Progress (20. 2.)
a Animula (27. 2.). Více informací o akci, která potrvá aÏ do
dubna, je moÏné získat na inter netov˘ch stránkách
www.jazzdoregionu.cz.
PLESY
Slováck˘ krúÏek zve na tradiãní ples
Slováck˘ krúÏek v Brnû zve na svÛj tradiãní 57. ples, a to na
sobotu 3. února 2007 do Kongresového centra na V˘stavi‰ti.
V pondûlí 19. února v 18.00 hod se koná masopustní poﬁad
„fa‰ank“ v klubovnû MO na ·umavské.
V¯STAVY
Jana Hilská Janu Skácelovi
V Galerii LuÏánky probíhá do 22. února v˘stava obrazÛ Jitka
Hilská Janu Skácelovi. V˘stavní prostor se nachází ve
Stﬁedisku volného ãasu LuÏánky na Lidické a otevﬁená je ve
v‰ední dny od 8 do 21 hod.
Radomír Postl v Galerii HaDivadla
Do 7. bﬁezna je v Galerii HaDivadla k vidûní 36. v˘stava
cyklu Brno – hlavní mûsto grafického designu, na které se
pﬁedstavují díla pﬁedního ãeského tvÛrce plakátÛ Radomíra
Postla. V˘stava nazvaná Poster/Postl je pﬁístupná ve dnech
divadelních pﬁedstavení od 17.00 hod., jindy na poÏádání
(tel.: 542 216 870, e-mail: hadi@hadivadlo.cz).
ZÁBAVA
Myslivna patﬁí ma‰karám i zamilovan˘m
Hotel Myslivna v Brnû-Kohoutovicích poﬁádá dne 3. 2. ma‰karní ples a 14. 2. oslavy sv. Valent˘na. BliÏ‰í informace je
moÏné získat na tel.: 547 107 111.
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