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mûstské ãásti Brno-stﬁed

„Nûkdy
ménû slov
znamená více“

VáÏení a milí spoluobãané,
pﬁeji Vám hodnû ‰tûstí,
zdraví a Ïivotní pohody
v roce 2007
Vá‰ starosta Michal Bortel
VáÏení a milí,
jakoby mávnutím proutku zmizel rok
2006, stejnû tak jako nejkrásnûj‰í svátky
roku – Vánoce – a pﬁed námi je rok
2007. Tak jako obvykle na zaãátku roku
pﬁem˘‰líme, jak˘ asi bude, co nás v nûm
ãeká, ãím nás pﬁekvapí.
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe bude takov˘, jak
si ho sami proÏijeme. ProtoÏe vÏdycky
záleÏí jenom na lidech, na jejich pﬁání,
na jejich snaÏení. Neﬁíkám, Ïe v‰echno pÛjde snadno a bez
na‰eho pﬁiãinûní, ale pÛjde to – musí to jít.
KaÏd˘ z nás sní o tom, co se podaﬁí jemu, jeho rodinû, jeho
nejbliÏ‰ím. Já sním o tom, co se nám povede v‰em dohromady
v na‰í mûstské ãásti. A vûﬁte, nejsem neskromná ve sv˘ch
snech. âisté ulice, zeleÀ, spokojení lidé, parky plné dûtí, pû‰í
zóna pouze pro pû‰í, separovan˘ odpad – no není to v‰echno
moc hezké?
Vím ale také, Ïe to vyÏaduje intenzívní práci nás v‰ech –
nejenom tûch na radnici, ale opravdu v‰ech, kter˘m leÏí osud
na‰í mûstské ãásti na srdci. Práci systematickou, nenechat se
odradit, vytrvat. O totéÏ ale prosím i Vás v‰echny – pomozte
nám, protoÏe jedinû tak dosáhneme úspûchu. A nechtûjme
zmûnit v‰echno najednou – to nejde. Musíme pracovat tak, aby
zmûny byly postupné (na co nám budou staãit peníze), ale
nevratné. VÏdyÈ rokem 2007 nic nekonãí – pﬁijdou roky dal‰í
a na nás ãeká dal‰í spousta práce.
A tak pﬁeji do dal‰ího roku nejen Vám zdraví, osobní pohodu a mnoho úspûchÛ, ale totéÏ i pro Va‰i rodinu a pﬁeji to také
nám v‰em v mûstské ãásti Brno-stﬁed. AÈ si za rok ﬁekneme:
sice to uteklo rychle, ale rok 2007 byl dobr˘ rok.
Dobr˘ den!
Va‰e Dagmar Hrubá,
statutární zástupkynû starosty

BRUSLENÍ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Kluzi‰tû Kraví hora

na tel. ãísle: 543 216 433
724 956 033 • 724 956 034

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.

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
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

vstupné na 1 blok:
dospûlí – 30 Kã
dûti, dÛchodci, ZTP
a ZTP/P – 15 Kã
pronájmy
(pouze dopoledne
pro ‰koly) – 400 Kã
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Informace úřadu, rady a zastupitelstva
– Rada schválila sloÏení Komise pro oblast sociální, zdravotní
a obãansk˘ch záleÏitostí: pﬁedseda Ivan Kinzel (âSSD), místopﬁedseda
Otakar Bradáã (ODS), ãlenové Jana KvûtoÀová (âSSD), Marie Souralová
(âSSD), Martin Bundálek (ODS), Michal Lepka (ODS), Miroslav Vaníãek
(ODS), Ale‰ KﬁíÏ (KSâM), Helena Blehárová (SZ), Vojtûch Weinberger
(KDU-âSL).
– Rada schválila sloÏení Komise pro odpis nedobytn˘ch pohledávek: pﬁedseda Miroslav Vaníãek (ODS), místopﬁedseda ·árka Janská
(âSSD), ãlenové Jaroslav Kune‰ (âSSD), Ladislava Macurová (ODS).
– Rada zﬁídila Komisi bytovou a jmenovala pﬁedsedu Janu
KvûtoÀovou (âSSD), místopﬁedsedu Josefa Boráka (ODS), ãleny
Stanislava P‰eju (ODS), Martina Bundálka (ODS), Michaelu
Dumbrovskou (KDU-âSL), Romana Kováãe (SZ), Hanu Blahutovou
(KSâM). Dále jmenovala ãleny bytové komise Ivana Kinzela (âSSD)
a Romana Neveselého (ODS).
– Rada zﬁídila Komisi dislokaãní a jmenovala pﬁedsedu Stanislava
P‰eju (ODS), místopﬁedsedu ZdeÀka Vilímce (âSSD), a ãleny Marii
Stehlíkovou (KDU-âSL), Davida BartÛ‰ka (SZ), Hanu Blahutovou (KSâM),
Miroslava Vaníãka (ODS), Romana Kotûru (ODS). Dal‰ími ãleny dislokaãní
komise byli jmenováni Marek Viskot (âSSD) a Pavel Belu‰ík (ODS).
– Rada schválila har monogram zasedání Rady Mâ BS
a Zastupitelstva Mâ BS na I. pololetí roku 2007, vÏdy ve stﬁedu od 14
hod., s ohledem na jarní prázdniny 12.–18. 2. 2007 a Velikonoce 5.–9. 4.
2007. Termíny zasedání RMâ: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4.,
9. 5., 23. 5., 6. 6., 27. 6. 2007. Pﬁedpokládané termíny zasedání zastupitelstva: 21. 2., 18. 4., a 20. 6. 2007.
– Radû byla pﬁedloÏena stíÏnost na linku tramvajové dopravy na ulici
Masarykova a námûstí Svobody. Rada tuto záleÏitost projednala a doporuãila, aby pﬁedmûtná tramvajová traÈ slouÏila pouze jako záloÏní pro pﬁípad havárie na ulici Husova nebo Rooseveltova, a ve stﬁedu mûsta byla
pû‰í zóna. Rada povûﬁuje starostu Mâ BS Mgr. Michala Bortela, aby toto
usnesení písemnû pﬁedloÏil pﬁedstavenstvu Dopravního podniku mûsta
Brna a Radû mûsta Brna.
– Rada projednala stávající systém udûlování v˘jimek k vjezdu do stﬁedu mûsta, kter˘ spravuje Odbor dopravy Magistrátu mûsta Brna spoleãnû
s Dopravním inspektorátem Policie âR. Mûstská ãást Brno-stﬁed spravuje
v tomto území bytov˘ fond, trÏi‰tû apod., a bohuÏel musí konstatovat, Ïe
pﬁi udûlování v˘jimek k vjezdu nejsou vÏdy zohledÀována stanoviska
vedení radnice Brno-stﬁed.
– Rada povûﬁila statutární zástupkyni Mâ BS MUDr. Dagmar Hrubou,
aby navrhla vedení mûsta Brna, aby se konaly pravidelné schÛzky vedení
MMB ve spolupráci s vedením radnice Mâ Brno-stﬁed ohlednû problémÛ
dopravy ve stﬁedu mûsta.
– Rada schválila, aby se nová ulice procházející mezi budovan˘mi
domy a spojující ulici Kﬁenovou a Masnou jmenovala Zderadova. Rada
doporuãuje zastupitelstvu, aby na svém zasedání s tímto pojmenováním
novû vzniklé ulice vyslovilo souhlas.
– Rada projednala zprávu finanãního v˘boru ZMâ. Vzala ji na vûdomí
a doporuãila k pﬁedloÏení na 2. zasedání Zastupitelstva Mâ BS.
RNDr. Zdenka Balcarová

Rada mûstské ãásti Brno-stﬁed na svém 5. zasedání dne 22. 11. 2006 projednala 15 bodÛ, na 6.
zasedání dne 29. 11. 2006 14 bodÛ, na 7. zasedání dne 13. 12. 2006 65 bodÛ a na 8. zasedání dne
10 bodÛ. Z nich podrobnûji uvádíme:
– Rada schválila sníÏení nájemného v Domû s peãovatelskou sluÏbou na ul. Hybe‰ova na 40 Kã/m2
mûsíãnû s úãinností od 1. 1. 2007.
– Podání, dodaná na podatelnu ÚMâ Brno-stﬁed, eventuálnû
podání doruãená na adresu úﬁadu urãená panu starostovi podatelna rozdûlí podle obsahu pﬁíslu‰n˘m resortním ãlenÛm samosprávy, a to takto: Starosta Mgr. Michal Bortel – ‰kolství, kultura a sport,
sociální záleÏitosti a zdravotnictví, strategie právních postupÛ. Statutární
zástupce starosty MUDr. Dagmar Hrubá – majetek, rozpoãet a finance, správa bytov˘ch domÛ a bydlení, matrika. Místostarosta Mgr. Libor
·Èástka – obchod, doprava a sluÏby, Ïivotní prostﬁedí, investice, strategie
právních postupÛ. Ing. arch. Vojtûch Mencl, uvolnûn˘ ãlen ZMâ BS –
územní plán a rozvoj obce.
– Rada schválila sloÏení Komise pro ‰kolství: pﬁedseda Marek
Viskot (âSSD), místopﬁedseda Otakar Bradáã (ODS), ãlenové Josef Borák
(ODS), ·árka Janská (âSSD), Martin Bundálek (ODS), Michal Lepka
(ODS), Pavel Ampa (nominován za KDU-âSL), Vûra Jelínková (SZ),
David Pazdera (KSâM).
– Rada schválila sloÏení Komise mládeÏe, kultury a sportu: pﬁedseda Ivan Kinzel (âSSD), místopﬁedseda Otakar Bradáã (ODS), ãlenové
Jaromír Novotn˘ (âSSD), Martin Bundálek (ODS), Bohumil Bílek (KDUâSL), David BartÛ‰ek (SZ), Michal Lepka (ODS), Roman Kotûra (ODS).
– Rada schválila sloÏení Komise majetkové: pﬁedseda Roman
Kotûra (ODS), místopﬁedseda BoÏena Kolajová (âSSD), ãlenové Marie
Souralová (âSSD), Miroslav Vaníãek (ODS), Roman Nevesel˘ (ODS),
Vojtûch Weinberger (KDU-âSL), David BartÛ‰ek (SZ), Hana Blahutová
(KSâM), Libor ·Èástka (ODS).
– Rada schválila sloÏení Komise v˘stavby a územního rozvoje:
pﬁedseda Vojtûch Mencl (ODS), místopﬁedseda Marek Viskot (âSSD), ãlenové Jarmila Horová (ODS), BoÏena Kolajová (âSSD), Michal Lepka
(ODS), Marie Stehlíková (KDU-âSL), Jan Hollan (SZ), Ale‰ KﬁíÏ (KSâM),
Josef Nûmec – odborná veﬁejnost, Pavel Rubina – nominován za ODS,
Michal Vondru‰ka – odborná veﬁejnost.
– Rada schválila sloÏení komise dopravy a sluÏeb: pﬁedseda
Michal Lepka (ODS), místopﬁedseda Ivan Kinzel (âSSD), ãlenové Zdenûk
Vilímec (âSSD), Otakar Bradáã (ODS), Ladislava Macurová (ODS), Pavel
Belu‰ík (ODS), David Pazdera (KSâM), Eva Richtrová – nominována za
KDU–âSL, Martin Robe‰ – nominován za SZ.
– Rada schválila sloÏení Komise Ïivotního prostﬁedí: pﬁedseda
Yvona Gaillyová (SZ), místopﬁedseda Petr Vesel˘ (âSSD), ãlenové David
Unger – nominován za âSSD, Martin Bundálek (ODS), Otakar Bradáã
(ODS), Jarmila Horová (ODS), Josef Borák (ODS), Igor Kyselka – nominován za KDU-âSL, David Pazdera (KSâM), Vûra Zabloudilová – nominována za SZ.

Zastupitelstvo MČ Brno-střed na svém 2. veřejném zasedání, které se
konalo dne 20. 12. 2006, projednalo 19 bodů, z nichž podrobněji uvádíme:
– Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vûdomí
protokol o dílãím pﬁezkoumání hospodaﬁení
Mâ BS za období leden aÏ ãerven 2006.
– Zastupitelstvu byly pﬁedloÏeny po projednání ve finanãním v˘boru a v Radû Mâ pﬁehledy rozpoãtu hospodáﬁské ãinnosti Mâ BS, plnûní rozpoãtu vedlej‰í hospodáﬁské ãinnosti
a pﬁehled penûÏních fondÛ za III. ãtvrtletí roku
2006. Zastupitelstvo vzalo pﬁedloÏené materiály
na vûdomí.
– Zastupitelstvu byl po projednání ve finanãním v˘boru a v Radû Mâ pﬁedloÏen návrh rozpoãtového opatﬁení ã. 14 na rok 2006.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
– Zastupitelstvu byl po projednání ve finanãním v˘boru a v Radû Mâ BS návrh rozpoãtu
hospodáﬁské ãinnosti a návrh plánu pﬁíjmÛ
a v˘dajÛ vedlej‰í hospodáﬁské ãinnosti pro rok
2007. Zastupitelstvo schválilo rozpoãet Hâ
a plán pﬁíjmÛ a v˘dajÛ VHâ pro rok 2007 podle
pﬁíloh.
– Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu
metodiky t˘kající se sníÏení poplatkÛ z prodlení pﬁi vymáhání dluÏného nájemného. Jedná

se o pﬁípady, kdy dluÏníci neuhradí po vyzvání dluh na nájemném ani se nezapojí do úhrady ve splátkovém systému a je jiÏ podána
Ïaloba o pﬁivolení k v˘povûdi z nájmu bytu
a Ïaloba o vydání platebního rozkazu na dluÏné nájemné, dluh není uhrazen a je pﬁedán
k vymáhání exekuãnímu úﬁadu. UÏivatel bytu
má dost velk˘ ãasov˘ prostor k úhradû dluhu
od chvíle, kdy obdrÏel návrh Ïaloby na platební rozkaz aÏ po pravomocné platební rozhodnutí k vymáhání platebního rozkazu exekuãním úﬁadem. Zastupitelstvo rozhodlo, Ïe se
v tûchto pﬁípadech bude vyÏadovat placení
poplatkÛ v plné v˘‰i, tedy 100 %, a nebude
povolováno eventuální sníÏení poplatkÛ z prodlení.
– Zastupitelstvo projednalo návrh Jednacího
ﬁádu v˘borÛ ZMâ BS a souhlasilo s ním s pﬁipomínkami.
– Zastupitelstvo projednalo zprávu o ãinnosti
Kontrolního v˘boru ZMâ BS a vzalo ji na vûdomí. UloÏilo tajemníkovi ÚMâ BS zajistit zveﬁejÀování plného znûní zápisÛ ze zasedání
Zastupitelstva mûstské ãásti mûsta Brna, Brno-
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stﬁed, na internetu, a to do 7 dnÛ od konání
zasedání ZMâ BS.
– Zastupitelstvo projednalo zprávu
Finanãního v˘boru ZMâ BS. Na svém prvním
zasedání finanãní v˘bor mezi jin˘m projednal
Ïádost k Finanãnímu v˘boru mûsta Brna ve
vûci nav˘‰ení pﬁíspûvku (sociálních dávek)
podle skuteãného poãtu pﬁihlá‰en˘ch obyvatel
mûsta Brna, kteﬁí jsou bezdomovci, a mají
proto úﬁední adresu na MMB na Husovû ul. ã.
5. Na druhém zasedání projednal finanãní
v˘bor kromû návrhu rozpoãtu na rok 2007 také
návrh dlouhodobého plánu ãinnosti. Seznámil
se s podmínkami sledování v˘konu ústavní
v˘chovy a ochranné v˘chovy mladistv˘ch a rozhodl se poÏádat Finanãní v˘bor ZMB o zprostﬁedkování a poskytnutí investice na poﬁízení
dopravního prostﬁedku pro sociální odbor mûstské ãásti Brno-stﬁed. Zastupitelstvo vzalo na
vûdomí Zprávu Finanãního v˘boru ZMâ BS.
– Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s tím, aby
se nová ulice, procházející mezi budovan˘mi
domy a spojující ul. Kﬁenovou a Masnou jmenovala Zderadova.
Zdenka Balcarová

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Nový stavební zákon

mení o uÏívání stavby, Ïádosti o vydání kolaudaãního souhlasu,
oznámení zmûny v uÏívání stavby, ohlá‰ení odstranûní stavby
a dokladÛ k nim pﬁipojovan˘ch,
– obsahové náleÏitosti rozhodnutí a opatﬁení stavebního úﬁadu,
kter˘mi se povoluje provedení staveb, veﬁejnoprávní smlouvy,
kterou lze nahradit stavební povolení, kolaudaãního souhlasu,
rozhodnutí o zmûnû v uÏívání stavby, povolení k odstranûní stavby a rozhodnutí, jímÏ se poskytuje stavební pﬁíspûvek,
– náleÏitosti v˘zvy ke zjednání nápravy a rozsah zji‰Èování pﬁi
kontrolní prohlídce rozestavûné stavby.
Obsahové náleÏitosti, jako jsou napﬁ.
– Ïádosti o územnû plánovací informaci
– Ïádosti o vydání jednotliv˘ch druhÛ územních rozhodnutí
a jejich pﬁíloh
– informace o zámûru v území a o podání Ïádosti o vydání
územního rozhodnutí
– jednotliv˘ch druhÛ územních rozhodnutí
– informace o návrhu v˘roku rozhodnutí ve zjednodu‰eném
územním ﬁízení
– oznámení o zámûru v území k vydání územního souhlasu
– veﬁejnoprávní smlouvy, kter˘mi se nahrazuje územní rozhodnutí
– územní opatﬁení o stavební uzávûﬁe
– územní opatﬁení o asanaci území
jsou obsaÏeny ve vyhlá‰ce o podrobnûj‰í úpravû územního
ﬁízení, veﬁejnoprávní smlouvy a územního opatﬁení zveﬁejnûné ve
Sbírce zákonÛ ã. 503 /2006, s úãinností taktéÏ od 1. 1. 2007.
Autor: JUDr. Claudie Klímová
Odbor v˘stavby a územního plánování ÚMâ Brno-stﬁed

Dne 1. 1. 2007 nab˘vá úãinnosti nov˘ zákon ã. 183/2006 Sb.,
„Zákon o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon)“.
Zákon upravuje zejména cíle a úkoly územního plánování,
soustavu orgánÛ územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivÛ na udrÏiteln˘ rozvoj území a rozhodování v území, moÏnosti slouãení postupÛ podle tohoto zákona
s postupy posuzování vlivÛ zámûrÛ na Ïivotní prostﬁedí, podmínky pro v˘stavbu, rozvoj území a pro pﬁípravu veﬁejné infrastruktury, evidenci územnû plánovací ãinnosti a kvalifikaãní poÏadavky pro územnû plánovací ãinnost.
Tento zákon upravuje ve vûcech stavebního ﬁádu zejména
povolování staveb a jejich zmûn, terénních úprav a zaﬁízení, uÏívání a odstraÀování staveb, dohled a zvlá‰tní pravomoci stavebních úﬁadÛ, postavení a oprávnûní autorizovan˘ch inspektorÛ,
soustavu stavebních úﬁadÛ, povinnosti a odpovûdnost osob pﬁi
pﬁípravû a provádûní staveb.
Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou ãinnost
a provádûní staveb, obecné poÏadavky na v˘stavbu, úãely
vyvlastnûní, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veﬁejn˘ch
zájmÛ a nûkteré dal‰í související s pﬁedmûtem této právní úpravy.
Spolu s tímto zákonem nab˘vá úãinnosti 1. 1. 2007 vyhlá‰ka,
kterou se provádûjí nûkterá ustanovení stavebního zákona ve
vûcech stavebního ﬁádu. Tato vyhlá‰ka zveﬁejnûná ve Sbírce
zákonÛ ã. 526/2006, upravuje
– obsahové náleÏitosti ohlá‰ení stavby, Ïádosti o stavební
povolení, oznámení stavby ve zkráceném stavebním ﬁízení, ozná-

Změny zákona o dani z nemovitostí platné od 1. 1. 2007
1. Podání pﬁiznání k dani z nemovitostí:
Pro obãany je nejvût‰í zmûnou, která byla
dlouho poÏadována, moÏnost spoluvlastníkÛ
nemovitostí pﬁiznávat si svÛj podíl samostatnû (doposud podávala jedna osoba, tzv. spoleãn˘ zástupce), coÏ má v‰ak ﬁadu omezení
a t˘ká se pouze:
spoluvlastnického podílu na pozemcích
(net˘ká se stavby), musí se jednat
o pozemky nezastavûné stavbou, pozemky, které nejsou uvedeny v katastru nemovitostí v tzv. zjednodu‰ené evidenci, minimálnû jeden ze spoluvlastníkÛ mÛÏe podat
pﬁiznání na svÛj spoluvlastnick˘ podíl, a to
do konce zákonné lhÛty pro podání daÀového pﬁiznání k dani z nemovitostí, tedy
do 31. 1. 2007.
Povinnost podat daÀové pﬁiznání mají
v tomto pﬁípadû i ostatní spoluvlastníci.
Ve v‰ech ostatních pﬁípadech bude za spoluvlastníky nemovitostí vystupovat vÛãi
správci danû – finanãnímu úﬁadu – opût jen
jeden spoleãn˘ zástupce.
V pﬁípadech, kdy je vymûﬁován spoluvlastnick˘ podíl na pozemcích a daÀ by ãinila
ménû neÏ 50 Kã, správce danû FÚ vymûﬁí
minimální daÀ ve v˘‰i 50 Kã.
JestliÏe dosud je poplatníkem spoleãn˘
zástupce, zÛstává pro FÚ i nadále poplatníkem, pokud si spoluvlastníci nezvolí jiného
nebo nevyuÏijí v˘‰e uvedené moÏnosti. Je‰tû
pro úplnost doplÀujeme, Ïe ti obãané, kteﬁí
v˘‰e uvedené moÏnosti nebudou chtít vyuÏít,
a nedojde u nich oproti pﬁedchozímu roku
ke zmûnû, Ïádné daÀové pﬁiznání podávat
nemusí.

2. Placení danû z nemovitostí:
zde nastává velmi podstatná zmûna,
která se dot˘ká v‰ech poplatníkÛ danû
z nemovitostí
a) je-li daÀová povinnost do 5 000 Kã
(dﬁíve do 1.000,- Kã), je celá splatná do 31.
kvûtna
b) je-li daÀová povinnost více neÏ 5 000
Kã (dﬁíve neÏ 1 000 Kã), je splatná ve dvou
stejn˘ch splátkách (dﬁíve 4), a to: první splátka do 31. kvûtna, druhá splátka do 30.
listopadu.
Dále bychom chtûli upozornit obãany,
kteﬁí jiÏ vlastní bytovou jednotku nebo
nebytov˘ prostor v osobním vlastnictví,
Ïe se jedná o nemovitost, a tudíÏ je
povinnost podat pﬁiznání k dani z nemovitostí. Pokud tak jiÏ neuãinili, je jejich
povinnost podat pﬁiznání do 31. ledna
bûÏného roku.
3. daÀové sloÏenky
V souvislosti s leto‰ními nejasnostmi pﬁi
placení danû z nemovitostí daÀovou sloÏenkou uvádíme správné ãíslo úãtu Finanãního
úﬁadu Brno I vãetnû pﬁedãíslí k dani z nemovitostí: 7755-97629621/0710. V roce 2007
budou distribuovány poplatníkÛm tzv.
„daÀové sloÏenky“, tedy sloÏenky, jejichÏ
placení nebude zpoplatÀováno.
Ostatní informace o dani z nemovitostí je
moÏné získat od pracovníkÛ danû z nemovitostí Finanãního úﬁadu Brno I, nebo na kterémkoliv jiném finanãním úﬁadû.
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
ﬁeditel
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Pomoc rodinám pečujícím
o seniory a zdravotně postižené
Odbor sociální péãe Magistrátu mûsta
Brna a Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí
zvou na semináﬁ pro rodinné pﬁíslu‰níky,
kteﬁí chtûjí peãovat o své blízké Na pomoc
rodinám peãujícím o seniory a zdravotnû
postiÏené
Kdy?
úter˘ 16. ledna 2007
15.00–19.00 hodin
nebo
sobota 20. ledna 2007
9.00–13.00 hodin
Kde?
Léãebna pro dlouhodobû nemocné,
âerven˘ kopec
Program
• Základní infor mace související
s pﬁíspûvkem na péãi
Lea JankÛ, odbor sociální péãe MMB
• Choroby ve stáﬁí a jejich projevy
MUDr. Blanka Vepﬁeková, primáﬁka LDN
nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí
• SouÏití s nemohoucím ãlovûkem
a péãe o nûj
Helena Kolomazníková, vrchní sestra
v Domovû pro seniory Kociánka
• Osobní zátûÏ související s poskytováním péãe
PhDr. Karla Muselíková, vedoucí psycholoÏka ManÏelské a rodinné poradny
Vstup je voln˘.

Stalo se v naší městské části

Patnáct let ochrany hospodáﬁské soutûÏe v âeské republice
Úﬁad pro ochranu hospodáﬁské soutûÏe (ÚOHS) a Obchodní a hospodáﬁská
komora v Brnû (OHK) uspoﬁádaly 28. 11. 2006 k 15. v˘roãí vzniku ÚOHS konferenci na brnûnském V˘stavi‰ti s tématem „SoutûÏ a konkurenceschopnost“.
Starosta Mâ Brno-stﬁed se aktivnû zúãastnil konference, která pﬁivedla do Brna
a do na‰í místní ãásti v˘znamné hospodáﬁské a politické ‰piãky nejen z na‰í
republiky, ale i ze zahraniãí. Promluvili napﬁ. prezident âeské republiky Václav
Klaus, hosté z Itálie, Anglie Rakouska, USA a dal‰í. V˘znamn˘ poãin pro zviditelnûní na‰eho mûsta a nejvût‰í mûstské ãásti. Konference pro úãastníky pﬁipravila i velmi zdaﬁilé pﬁedstavení rockové opery Jesus Christ Superstar, která ukázala, Ïe Brno má velmi dobré kulturní zázemí.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN

35. v˘roãí studentského souboru Mladí madrigalisté
Dne 24. 11. 2006 probûhl zajímav˘ koncert souboru Mladí madrigalisté“ pÛsobícího pﬁi Gymnáziu VídeÀská 47 v na‰í mûstské ãásti.
V prÛbûhu let se v tomto mladém tûlese vystﬁídalo pﬁes 600 studentÛ
pod taktovkou paní Milu‰e Kleinové. Podûkování za dlouholeté pÛsobení i podporu pro nové hudební vedení pﬁi‰el vzdát i nov˘ starosta
Mâ Brna-stﬁed Mgr. Michal Bortel.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN

Závod O pohár Svrateckého údolí na Kraví hoﬁe se konal jiÏ potﬁetí
Ve velkém bazénu Sportovního a rekreaãního areálu Kraví hora se
14. prosince 2006 uskuteãnil tﬁetí roãník plaveck˘ch závodÛ O pohár
Svrateckého údolí, kterého se zúãastnili Ïáci základních ‰kol mûstsk˘ch ãástí Brno-stﬁed, Brno-Îabovﬁesky, Brno-Bystrc a Brno-Komín.
Ceny vítûzÛm pﬁedávala statutární zástupkynû starosty mûstské ãásti
Brno-stﬁed MUDr. Dagmar Hrubá.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN

Tradiãní Vánoce v Brnû
Dne 1. 12. 2006 vánoãní svátky vypukly naplno. Lesníci z Bílovic nad Svitavou
jako tradiãnû vztyãili 20m strom na námûstí Svobody. Jiskﬁiãky rozzáﬁily prostranství pﬁed hlavní tribunou. Zaznûly slavnostní proslovy. Na pódiu se objevil
nov˘ primátor mûsta Brna Roman Onderka, starosta Mâ Brno-stﬁed Mgr.
Michal Bortel i jeho statutární zástupkynû MUDr. Dagmar Hrubá a dal‰í hosté.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN

Vánoãní veslování na trenaÏérech v IBC Pﬁíkop
Dne 25. 11. 2006 se rozjel závod, kter˘ není nikterak obvykl˘. Na
veslovací trenaÏéry Concept II v IBC zasedli jak muÏi, tak Ïeny
a závodili na 2 000 m. Akci podpoﬁilo statutární mûsto Brno, ale i Mâ
Brno-stﬁed. Do závodu se pﬁihlásilo celkem 230 závodníkÛ z 23 veslaﬁsk˘ch oddílÛ. V brnûnském závodû zvítûzili veslaﬁi Knapková a Synek
v nejvy‰‰í Ïenské a muÏské kategorii.
FOTO MOJMÍR ANTONÍN

Vánoãní mosty mezi mûsty
Vystoupení brnûnského Valá‰ku v sobotu 20. 12. 2006 v divadle Reduta na
vánoãním koncertu mezinárodního festivalu Setkání mûst v rámci projektu
Vánoãní mosty mezi mûsty. Projekt Vánoãní mosty mezi mûsty vznikal se
zámûrem vytvoﬁit podmínky pro setkávání dûtí a mládeÏe Evropy na rÛzn˘ch
spoleãensk˘ch, kulturních a sportovních aktivitách, na kter˘ch by mûly prostor
se lépe poznat, porozumût si a mít moÏnost navazovat nová pﬁátelství. Letos
vystoupily kromû Valá‰ku soubor Dolina z Bratislavy, Studio Piosenki
z Krakova, DPS Sedmihlásek z Prahy, soubor z Budape‰ti, soubor z Vídnû
„Adventní hudba“, FS Púãik, PKS Heleny Halíﬁové-Supové „Zpíváme pro
radost“ a Mladí madrigalisté z Brna.
TEXT A FOTO ZDENKA BALCAROVÁ
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Poděkování

TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK
Otevřený dopis paní Mgr. Dagmar Rodanové, ředitelce dětského domova Dagmar
VáÏená paní ﬁeditelko,
vût‰inou se setkáváme s formou otevﬁeného dopisu ve chvíli, kdy nás nûco
trápí, s nûãím nesouhlasíme, proti
nûãemu protestujeme. To v‰ak je‰tû
neznamená, Ïe nemohou existovat
i otevﬁené dopisy, ve kter˘ch chceme
nûco pochválit, ve kter˘ch se chceme
podûlit s okolím o milou a hﬁejivou
zku‰enost. A takov˘m by mûl b˘t
i tento mÛj dopis.
UÏ dlouho jsem pﬁem˘‰lel o tom, jak
podûkovat, jak vyjádﬁit vdûk osobû,
která pomohla pozitivnû formovat mÛj
Ïivot, bez které bych nejen já, ale desítky ãi stovky dûtí a dospívajících nepoznaly cit, o kter˘ byly za rÛzn˘ch okolností ochuzeny, tedy mateﬁskou lásku.
Dnes se mi tato pﬁíleÏitost naskytla,
a proto si ji dovolím plnû vyuÏít.
Chtûl bych vám, milá teto ﬁeditelko,
podûkovat za v‰e, co jste pro mne do
nynûj‰í doby vykonala. Je toho mnoho
a ani se to nedá v‰echno popsat
a vyjmenovat. Dûkuji Vám za obrovské
nasazení pﬁi prosazování my‰lenky
rekonstrukce a pﬁístavby na‰eho
Dûtského domova Dagmar. Urãitû jste
se musela setkat na své cestû s mnoha
nepﬁejícími hlasy a mnoha komplikacemi na úﬁadech. Vás to ale nijak nezastavilo a za sv˘m cílem jste do‰la aÏ do
konce. Zpﬁíjemnila jste tak Ïivot mnû,
m˘m spolubydlícím, va‰im spolupracovníkÛm.

Soubor Dolina z Bratislavy pﬁi vystoupení v Redutû 20. 12. 2006 na vánoãním
koncertu pﬁi mezinárodním setkání dûtí a mládeÏe Mosty mezi mûsty.
FOTO JANA CHLUPOVÁ
Dûkuji Vám i za chvíle strávené se tomu tak. Îádn˘ pracovní ﬁád, Ïádn˘
mnou pﬁi pﬁípravû nejdﬁíve do základ- metodick˘ pracovní dokument není
ní ‰koly, poté do ‰koly stﬁední a nako- schopen pﬁedepsat, co v‰e by mûl ãlonec i do ‰koly vy‰‰í odborné. Ne vûk, kter˘ spojil svÛj Ïivot s v˘chovou
náhodou se Dûtsk˘ domov Dagmar dûtí bez vlastního domova, vykonat.
zaﬁazuje na ‰pici dûtsk˘ch domovÛ pﬁi To musí b˘t v nûm samotném.
A Vy, váÏená paní ﬁeditelko, patﬁíte
umisÈování sv˘ch dûtí do stﬁedních,
vy‰‰ích a vysok˘ch ‰kol. To v‰e je beze- právû k tûm ‰Èastn˘m lidem, pro které
sporu va‰e zásluha. Ano – nûkdo by je jejich profese posláním, k lidem,
mohl namítnout, Ïe zde vyzvedávám kteﬁí nadstandardnû pﬁistupují ke v‰em
vûci, které jsou bûÏnou pracovní nápl- pracovním problémÛm, ale i k osobní ﬁeditelky dûtského domova. Není ním problémÛm a starostem dûtí.
Zprvu lehce nepﬁístupná, o to víc po
bliÏ‰ím seznámení srdeãná a otevﬁená.
To je profil, kterého se nesmírnû
váÏím.
A v neposlední ﬁadû Vám dûkuji za
ãin, kter˘ znamená v˘razné pozitivum
pﬁi vykroãení do vlastního Ïivota – a to
je moÏnost samostatného bydlení.
Tento zpÛsob pﬁípravy na Ïivot je
zcela neoceniteln˘, zvlá‰tû pak ve
srovnání s osudy dûtí vycházejících
z jin˘ch dûtsk˘ch domovÛ.
VáÏená paní ﬁeditelko, pﬁeji si a myslím, Ïe nejen já, aby Vá‰ osud byl spojen s osudy Dûtského domova Dagmar
co nejdéle. Jen velmi tûÏce se mi naplÀuje pﬁedstava, Ïe by na va‰em místû
mûl b˘t nûkdy nûkdo jin˘.
Vím, Ïe vdûk, jak˘ cítím, se dá jen
tûÏko popsat slovy, pﬁesto jsem se
o to, i kdyÏ tﬁeba ponûkud neumûle,
pokusil v tomto dopise.
Je‰tû jednou mnohokrát dûkuji.
Ivan Hofmann
Autorem ilustraãních fotografií je Jana Chlupová
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Seriál

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Obchodní cesta, smûﬁující ke stﬁedovûkému Brnu z jiÏní strany, pﬁivádûla do mûsta obchodníky a cestovatele Îidovskou branou. Za ní
pokraãovala pﬁím˘m smûrem na Dolní trh (nám. Svobody) a na levé
stranû zaãala prudce stoupat velk˘m obloukem do vrchu ve smûru
Petrova a Horního trhu (Zeln˘ trh). V rozdvojení tûchto strm˘ch cest
vzniklo jiÏ ve 13. století prostranství, které bylo mûstu velmi uÏiteãné
sv˘mi trhy se zboÏím pro mnoho mûstsk˘ch ﬁemeslníkÛ. Jedním
z nich byl i prodej palivového dﬁeva a dﬁevûného uhlí pro potﬁeby
„ãern˘ch ﬁemesel“ a tehdy se tomuto místu zaãalo ﬁíkat Uheln˘ trh
(forum carbonum). Se zánikem prodeje tohoto specifického zboÏí
bylo námûstí zaãátkem 19. století pﬁejmenováno podle pﬁilehlého
areálu klá‰tera na námûstí Kapucínské.
Hostinec „U tﬁí kohoutÛ“ v nároÏním domû ulice Masarykovy
a Kapucínského námûstí byl zﬁízen v roce 1795 hostinsk˘m
Franti‰kem Schmidtem. JiÏ poãátkem 17. století v‰ak v tomto domû,
jehoÏ historie sahá aÏ do stﬁedovûku, b˘vala taverna. Pﬁi obléhání
mûsta ·védy byl objekt velmi po‰kozen a v druhé polovinû 17. století musel b˘t opravován. V roce 1746 dÛm patﬁil jircháﬁi Schrammelovi
a následnû byl nûkolikrát neúspû‰nû nabízen k prodeji v draÏbû.
Teprve v roce 1792 byl tento objekt zatíÏen˘ dluhy prodán v exekuci
za 10 000 zlat˘ch a o dva roky pozdûji jej získal do vlastnictví mû‰Èan
Kristian Gottdank.
PÛvodní sklepní prostory star‰í budovy byly kompletnû zniãeny
v˘stavbou nového objektu v roce 1897. V dobû existence âernohorské pivnice v‰ak byly k uskladnûní zásob piva, limonád a v˘ãepních
lihovin pouÏívány jak suterénní prostory budovy nové, tak i sklepení
pod b˘val˘m hotelem Padovec. Na poãátku devadesát˘ch let, kdy
probíhal prÛzkum podzemí této lokality, byly objeveny sklepy dal‰í.
Nacházely se pod samotnou budovou, ale také pod jejím dvorem
a ãást dokonce zasahovala pﬁímo pod Masarykovu ulici. Jednalo se
o prostory sklepÛ pÛvodních domÛ, a proto byly vût‰inou zasypány
hlínou a stavební sutí. Jejich statick˘ stav byl pomûrnû dobr˘, a tak
byly sklepy vyãi‰tûny a napojeny na prostory stávající.
Dal‰í sklepení bylo objeveno pﬁi raÏbû kolektoru pﬁímo pﬁed b˘val˘m vstupem do âernohorské pivnice v ústí Kapucínského námûstí
do ulice Masarykovy. Pﬁi jeho ãi‰tûní se pﬁed námi postupnû otevíraly sklepní místnosti a chodby, zasypané vstupy a zazdûné niky.
V minulosti byly pravdûpodobnû souãástí sklepního lokálu hostinského Funtana. Dochovaly se v‰ak pouze sklepy umístûné mimo
obvod domu a pouze ty, které nebyly stavbou kolektoru pﬁímo zasaÏeny.
V místech dne‰ního rozsáhlého objektu Kapucínské námûstí ã. 2,
3, 4 stály je‰tû na konci 19. století tﬁi samostatné domy s dvorními
kﬁídly. V‰echny tﬁi objekty byly pravdûpodobnû pﬁestavovány a upravovány z pÛvodních stﬁedovûk˘ch domÛ. Koncem 19. století v‰ak
do‰lo k jejich postupnému boﬁení a na jejich parcelách vyrostl v roce
1902 jedin˘ objekt s rozsáhlou dvorní zástavbou podle projektu prof.
Hracha. Jeho nepﬁimûﬁená hmota pÛsobí na subtilním Kapucínském

Sklepení pod Kapucínsk˘m nám.

Kapucínská hrobka.

FOTO BARAN–FRANCÁN

námûstí znaãnû nepﬁíznivû. S v˘stavbou domu byly také zniãeny
sklepní prostory pod pÛvodními objekty a v suterénních prostorách
vznikly sklepy nové, se stropy klenut˘mi do traverz. Pod tûmito suterény byly v roce 1993 pﬁi prÛzkumu objektu objeveny sklepní prostory znaãn˘ch rozmûrÛ. Ze statick˘ch dÛvodÛ v‰ak mohly b˘t
zachovány pouze sklepy b˘valého Moﬁicova domu a i v jejich pﬁípadû bylo pouÏito betonového nástﬁiku k zaji‰tûní dostateãné únosnosti. âást sklepení vybíhá i pod plochu námûstí, vût‰í ãást se v‰ak
nachází pod objektem a dvorem sousedícím s areálem klá‰tera.
Mnoho zazdûn˘ch chodeb a zaslepen˘ch schodi‰È svûdãí o rozsáhl˘ch sklepeních pÛvodních objektÛ. Dnes jsou sklepy nevyuÏité
a prázdné a vstup do nich umoÏÀuje pouze nedostateãnû zaji‰tûn˘
otvor v podlaze prvního suterénu proraÏen˘ ve vysoké klenbû stﬁedního sklepa.
Kapucínská hrobka umístûná v suterénu pod kostelem Nalezení
sv. KﬁíÏe je zﬁejmû nejznámûj‰í a nejnav‰tûvovanûj‰í ãástí kapucínského klá‰tera. Vznikla s v˘stavbou kostela v polovinû 17. století a stavitelem Moﬁicem Grimmem byla v roce 1739 roz‰íﬁena úpravou sklepních prostor domÛ, které na místû klá‰tera pÛvodnû stály. Svûdãí
o tom nûkolik v˘‰kov˘ch úrovní podlah spojen˘ch schodi‰ti.
PÛvodní pohﬁební krypta byla pﬁímo pod hlavním oltáﬁem a vstupovalo se do ní úzk˘m pﬁíkr˘m schodi‰tûm. Zde byli ukládáni pﬁedev‰ím zemﬁelí pﬁíslu‰níci ﬁádu. Pohﬁební rituál odpovídal prostému
Ïivotnímu stylu kapucínÛ. Zemﬁel˘ byl pﬁinesen v dﬁevûné rakvi
s vysouvacím dnem a poloÏen na hlinûnou zem obleãen v kutnû
s kápí. Ruce svírající rÛÏenec byly zkﬁíÏeny na prsou a hlava podloÏena dvûma cihlami. Vhodnou geologickou skladbou pÛdy a dÛmysln˘m systémem vûtracích otvorÛ a prÛduchÛ nedo‰lo k rozkladu
tkání, ale naopak k jejich mumifikaci. V suchém a dobﬁe vûtraném
prostﬁedí docházelo k pozvolnému vysou‰ení tûl pﬁi zachování
pÛvodní fyziognomie zemﬁelého. Po roz‰íﬁení hrobky byli v tûchto
prostorách pohﬁbíváni i pﬁíznivci kostela, donátoﬁi a osobnosti spjaté
s klá‰terem. Vût‰ina z nich v‰ak byla pohﬁbena v rakvích.
Nejznámûj‰í osobností této hrobky je baron Franti‰ek Trenck, velitel
pandurÛ odsouzen˘ za své násilnické ãiny k doÏivotnímu Ïaláﬁi na
·pilberku. Zemﬁel ve sv˘ch 38 letech a jeho tûlo bylo uloÏeno
v cínové rakvi s prosklen˘m víkem do samostatné místnosti.
V kapucínské kryptû bylo pohﬁbeno celkem 205 zemﬁel˘ch, z toho
153 mnichÛ a 52 ‰lechticÛ. Do dne‰ních dnÛ se v‰ak dochovalo
pouze 24 tûl zemﬁel˘ch a ta dnes tvoﬁí hlavní ãást neobvyklé expozice s novû zﬁízen˘m vstupem úzkou uliãkou z námûstí pﬁes mal˘ dvÛr
klá‰tera.
V dal‰ím pokraãování exkurze brnûnsk˘m podzemím nav‰tívíme
kasematy a neznámá místa brnûnské pevnosti ·pilberk.
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.

FOTO BARAN–FRANCÁN
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“

Leden 2007

KVS „U Tří kohoutů“

sobota 13. ledna, 15.30 hod.
Mary‰a – 1. premiéra

LEDEN 2007
úter˘ 16. ledna v 19.30 hod.
PANOPTIKUM – spoleãn˘ projekt tﬁí písniãkáﬁÛ:
Ivo CICVÁREK & Îofie KABELKOVÁ & Marcel K¤ÍÎ
s doprovodnou kapelou.
Veãírek ve stylu folk & fusion
stﬁeda 17. ledna v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou
tváﬁí.
ãtvrtek 18. ledna v 19.30 hod.
Vladimír MI·ÍK–Jaroslav Olin
NEJZCHLEBA–Michal MÜLLER
Spoleãn˘ koncert hudebních
osobností.
úter˘ 23. ledna v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího
âERNÉHO: U2 – irsk˘ gospel
nebe a pekla.
Po skonãení poﬁadu kﬁest knihy
„Kritik bez konzervatoﬁe“.
stﬁeda 24. ledna v 19.30 hod.
K. R. BANDA
Blues s Kateﬁinou a hostem.
ãtvrtek 25. ledna v 19.30 hod.
JAPKA
Kapela, která zní jako mo‰t.
úter˘ 30. ledna v 19.30 hod.
FKLETZI
Brnûnsk˘ zoobigbít.

stﬁeda 31. ledna v 19.30 hod.
HUDEBNÍ ÚDERKA: Jiﬁí PLOCEK & Jitka ·URANSKÁ
Zemit˘ folklór od Moravy po
Rumunsko.
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
NABÍZÍME ZB¯VAJÍCÍ MÍSTA
NA:
5mûsíãní KURS KALANETIKY
(cviãení na zformování postavy)
KaÏdé pondûlí od 17.00 do
18.30 hod.
nebo od 19.00 do 20.30 hod.
Pﬁihlá‰ky osobnû do 15. ledna
2007 v Klubu Leitnerova,
pondûlí–ãtvrtek od 17.00 do
19.00 hod.
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

pondûlí 15. ledna, 9.30 hod.
Mary‰a
úter˘ 16. ledna, 9.30 hod.
Mary‰a
stﬁeda 17. ledna, 8.30, 10.15
a 14.15 hod.
Aladinova kouzelná lampa
ãtvrtek 18. ledna, 8.30 a 10.15
hod.
Aladinova kouzelná lampa
ãtvrtek 18. ledna, 19.00 hod.
Mary‰a – abonentní skupina C
2. premiéra
sobota 20. ledna, 15.30 hod.
Jeníãek a Maﬁenka
pondûlí 22. ledna, 8.30 hod.
Jeníãek a Maﬁenka
úter˘ 23. ledna, 8.30 a 10.15 hod.
Rumcajs
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stﬁeda 23. ledna, 8.30 a 10.15
hod.
Rumcajs
sobota 27. ledna, 15.30 hod.
O králi Rastislavovi a ãarovné Marii
pondûlí 29. ledna, 8.00 hod.
VernisáÏ v˘stavy dûtsk˘ch
kreseb
pondûlí 29. ledna, 8.30
a 10.15 hod.
Mauglí
úter˘ 30. ledna, 8.30 a 10.15
hod.
Mauglí
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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Inzerce
SIMPLY CLEVER

KDYŽ SI VÁŠ VŮZ ŠKODA
ŘÍKÁ O OPRAVU
Přijďte to říct nám! Nabízíme Vám komplexní
servisní služby na vysoké profesionální
úrovni. Používáme nejmodernější diagnostické
přístroje a veškeré opravy provádějí výrobcem
proškolení mechanici. Při opravách jsou
použity Škoda originální díly zaručující kvalitu,
bezpečnost a dlouhou životnost vozu.
Naše služby zahrnují mimo jiné:
• PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY
• ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY
• DIAGNOSTIKU VOZŮ
• KLEMPÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
• ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZU
• SEZONNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY
• USKLADNĚNÍ PNEUMATIK

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

OČNÍ OPTIKA

Vám nabízí
– Sportovní brýle ADIDAS
s dioptriemi za skvělou cenu
+ klip a pouzdro zdarma
– Novou kolekci brýlí 2007,
Face & Face, Inface
a Humphreys
– kvalitní sportovní a sluneční brýle s UV filtrem

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

MORAVSKÉ GYMNÁZIUM BRNO

Nad Pisárkami 1

přidružená škola UNESCO

1. 1. 2007 pro Vás otevírá

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

Steak

House

Čekají vás bohaté porce, příznivé ceny.
Např.: SILÁCKÝ STEAK 200 g,
smažené cibulové kroužky za 79,− Kč a

• ekonomickou
• uměleckou

SLEVA 10 %

Moravské gymnázium = škola, na které má smysl studovat

Na konzumaci od 1. 1. do 15. 2. 2007
po předložení tohoto kuponu
www.hotelmyslivna.cz

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

Prádelna
Mandlovna
Čistírna
praní, mandlování,
žehlení
opravy oděvů

Kopečná 76
Po–Pá: 8.00–18.00
www.pradelna−chd.cz
tel.: 608 967 740
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.

správa inzertní plochy zpravodajů
Brno-střed, Brno-Starý Lískovec,
Brno-Bohunice
Změna telefonního a faxového
čísla pro příjem inzerce:

tel./fax: 544 210 252
tel.: 774 531 591
e-mail: inzerce@oranzovareklama.cz
www.oranzovareklama.cz
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Školní příloha

Zápis dětí do základních škol a mateřských škol
Odbor ‰kolství, sportu a mládeÏe Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed
pﬁipravil jako kaÏdoroãnû pﬁed nadcházejícími zápisy do základních
‰kol a mateﬁsk˘ch ‰kol pﬁehled o ‰kolách zﬁizovan˘ch statutárním
mûstem Brnem, mûstskou ãástí Brno-stﬁed. Naleznete zde profilace
jednotliv˘ch ‰kol i dal‰í organizaãní informace a kontakty.

Základní ‰koly

Pﬁedev‰ím rodiãe budoucích prvÀáãkÛ zajímají programy základních
‰kol, mezi nimiÏ budou zanedlouho vybírat tu nejvhodnûj‰í pro své dûti.
Vstup do základní ‰koly je velkou událostí v Ïivotû dítûte. ZáleÏí nejen
na pﬁíjemném prostﬁedí, které se ze strany mûstské ãásti ve spolupráci se
‰kolami snaÏíme stále vylep‰ovat a zkvalitÀovat, ale téÏ na zamûﬁení
v˘uky i volnoãasov˘ch aktivit ‰koly. Podle zájmÛ a schopností ÏákÛ
nabízejí základní ‰koly v mûstské ãásti Brno-stﬁed roz‰íﬁenou v˘uku

Základní ‰kola Brno, Antonínská 3

Kontakty: tel.: 541 213 142, e-mail: zs.antoninska@bm.orgman.cz, www.zsantoninska.cz
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2007, 19.–20. 1. 2007
Pﬁijímací ﬁízení do tﬁetího roãníku s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ: 19. 4.
2007
·kola zahájila 4. záﬁí 2006 v 1. a 6. roãnících v˘uku podle vlastního vzdûlávacího programu nazvaného „V˘hra pro na‰e dûti“. V názvu programu se skr˘vá jeho
smysl: V¯ – v˘bûr, v˘konnost, v˘tvarná v˘chova…, H – hra, hravost, humánnost…, R – rozum, radost, realita…, A – aktivita, akce, adaptace…, PRO – prosperita, prospûch, prosociálnost…, N – nûmãina, názor, novinky…, A – angliãtina,
adresnost, adrenalin…, · – ‰ikovnost, ‰tûstí, ‰ajn…, E – emoce, empatie, entuziasmus, Dù – dûtství, dûlání, dûjiny…, T – tvoﬁivost, tolerance, takt…, I – inteligence,
informovanost, informaãní technologie…
Program navazuje na dlouholetou tradici v˘uky cizích jazykÛ. V 1. roãníku se
v˘uka angliãtiny nebo nûmãiny stala povinn˘m pﬁedmûtem s dvouhodinovou
dotací t˘dnû. ÎákÛm, kteﬁí budou úspû‰ní ve v˘uce cizího jazyka, budou v 5. roãníku zaﬁazeny tﬁi hodiny druhého cizího jazyka t˘dnû. Ostatním ÏákÛm bude
druh˘ cizí jazyk nabídnut v 7. roãníku.
V jazyce nûmeckém pracuje se Ïáky i rodil˘ mluvãí z Nûmecka. Îáci uãící se
nûmecky mají moÏnost se zúãastnit v˘mûnn˘ch pobytÛ v Nûmecku ãi Rakousku.
Vyuãující angliãtiny v leto‰ním ‰kolním roce (stejnû jako vloni) pﬁipravují jazykovû poznávací cestu do Velké Británie.
Vedle cizích jazykÛ poskytuje ‰kola ÏákÛm zv˘‰en˘ poãet hodin matematiky
a v˘tvarné v˘chovy, zaﬁazuje téÏ nové volitelné pﬁedmûty – zemûpisn˘ semináﬁ,
environmentální v˘chovu a etickou v˘chovu.
V oblasti práce s poãítaãi si Ïáci prohlubují své dovednosti zapojením do projektu „Krajina za ‰kolou“, díky nûmuÏ se nauãí pracovat s digitálním fotoaparátem
a vyuÏívat nejnovûj‰í informaãní technologie.
Bohatá zájmová ãinnost umoÏÀuje dûtem hodnotné trávení volného ãasu. ·kálu
zájmov˘ch útvarÛ tvoﬁí krouÏky keramiky, informatiky, krouÏky jazykové, taneãní
ãi sportovní.
Dûti od 1. do 5. roãníku mohou nav‰tûvovat ‰kolní druÏinu, která vedle vlastní
pestré ãinnosti téÏ nabízí zájmové útvary – Flétna, Mal˘ kuchtík, Country tance
a Netradiãní sporty.

cizích jazykÛ nebo informatiky, matematiky a dal‰ích pﬁírodovûdn˘ch
pﬁedmûtÛ, sportovní zamûﬁení i speciální tﬁídy a integraci ÏákÛ se specifick˘mi v˘vojov˘mi poruchami uãení. Bohatá je rovnûÏ nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ. Základní ‰koly mají sice vyhlá‰kou statutárního mûsta
Brna vymezeny spádové obvody, dítû v‰ak mÛÏe b˘t ﬁeditelem ‰koly pﬁijato k základnímu vzdûlávání bez ohledu na místo trvalého pobytu a spádovou pﬁíslu‰nost.
UpozorÀujeme, Ïe povinná ‰kolní docházka zaãíná poãátkem ‰kolního roku, kter˘ následuje po dni, kdy dítû dosáhlo ‰estého roku
vûku, pokud mu není povolen odklad. Zákonn˘ zástupce je povinen
pﬁihlásit dítû k zápisu k povinné ‰kolní docházce, a to v dobû od 15.
ledna do 15. února kalendáﬁního roku, v nûmÏ má dítû povinnou
‰kolní docházku zahájit. Místo a dobu zápisu do prvního roãníku
základního vzdûlávání stanoví ﬁeditel kaÏdé základní ‰koly.
a informatika. Tímto krokem získala ‰kola jedineãné postavení nejen mezi ‰kolami na území mûsta Brna, ale i v rámci celé republiky.
Jako jediná ‰kola v Jihomoravském kraji nabízí ÏákÛm jiÏ od 2. roãníku pﬁípravn˘
kurs ke Cambridge zkou‰kám, které jsou kaÏdoroãnû poﬁádány v kvûtnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání mezinárodnû uznávaného certifikátu.
·kola nabízí ‰irokou ‰kálu mimo‰kolních aktivit, napﬁ. English Club, krouÏky
anglické konverzace, francouzské konverzace, krouÏek ‰panûlského jazyka, kurs
v˘slovnosti v angliãtinû, krouÏek informatiky s rÛznou úrovní pokroãilosti, v˘uku
náboÏenství, fungující knihovnu ãesk˘ch i cizojazyãn˘ch titulÛ, v˘uku hry na flétnu, pûveck˘ sbor, ‰achov˘ krouÏek, krouÏek keramiky a v˘tvarné v˘chovy, v˘uku
moderního tance, krouÏek badmintonu, krouÏek golfu, krouÏek juda.
K ovûﬁování komunikaãních dovedností v cizích jazycích a za úãelem poznávání ‰kola kaÏdoroãnû poﬁádá kulturnû poznávací zájezdy do Velké Británie,
Francie, Rakouska a Chorvatska.
Ke zv˘‰ení efektivity v˘uky slouÏí ﬁada odborn˘ch uãeben vybaven˘ch nejmodernûj‰í v˘ukovou technikou. Do zahájení ‰kolního roku 2007/2008 by mûla b˘t
dokonãena komplexní rekonstrukce budovy ‰koly.
Objektivním hodnocením v˘sledku práce ‰koly je vysoká úspû‰nost pﬁi pﬁijímání ÏákÛ na stﬁední ‰koly – napﬁ. ve ‰kolním roce 2005/2006 bylo z 56 ÏákÛ 9. roãníku pﬁijato 50 ke stﬁednímu vzdûlávání, z nich 23 na gymnázia, 27 na stﬁední
odborné ‰koly a 6 ÏákÛ na tﬁíleté obory SOU. Îáci ‰koly jiÏ tradiãnû v˘raznû
uspûli také pﬁi pﬁijetí na víceletá gymnázia (bylo pﬁijato 26 ÏákÛ).

Základní ‰kola Brno, Horní 16
Kontakty: tel.: 543 214 361, e-mail: zs.horni.brn@iol.cz, http://zshorni.webpark.cz
Zápis do prvního roãníku: 15.–16. 1. 2007 (14–18 hod.)
·kola zabezpeãuje v˘uku podle vzdûlávacího programu „Základní ‰kola“.
Mimo základní vzdûlávací ãinnost pak nabízí i tyto programy:
– roz‰íﬁená v˘uka informatiky v kvalitnû vybaven˘ch poãítaãov˘ch uãebnách,
– roz‰íﬁená nabídka jazykov˘ch krouÏkÛ,
– v˘uka plavání v bazénu s „moﬁskou technologií“,
– ‰kolní druÏina se zájmov˘mi krouÏky z oblasti v˘tvarné i sportovní,
– program pro Ïáky se speciálními potﬁebami.
Poslednû jmenovan˘ program nabízí dvû moÏnosti vzdûlávání ÏákÛ se specifick˘mi v˘vojov˘mi poruchami uãení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie), a to v˘uku
v bûÏné tﬁídû podle individuálního plánu a s pomocí speciálního pedagoga, kter˘
podle integraãního programu provádí reedukaci poruch v rámci dopolední v˘uky
bez nároku na ãas a peníze rodiãÛ, nebo v˘uku ve speciální tﬁídû s mal˘m
poãtem ÏákÛ pod vedením speciálních pedagogÛ.
Po celou dobu ‰kolní docházky je ÏákÛm i rodiãÛm k dispozici ‰kolní psycholog, speciální pedagog, v˘chovn˘ poradce a preventista, kteﬁí tvoﬁí ‰kolní poradenské pracovi‰tû.
Vedle bazénu s moﬁskou vodou je od roku 2004 v provozu atletická dráha
s umûl˘m povrchem a dvû víceúãelová hﬁi‰tû na kopanou, házenou, tenis, volejbal, basketbal a nohejbal. Dal‰í aktivitou ‰koly jsou pravidelné zimní lyÏaﬁské
v˘cvikové kursy a kvûtnové t˘denní pobyty u moﬁe v Chorvatsku.

Základní ‰kola Brno, Bakalovo nábﬁeÏí 8
Kontakty: tel.: 543 212 725, e-mail: vedeni@bakalka.cz, www.bakalka.cz
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2007 (14–18 hod.), 19. 1. 2007 (14–18
hod.), 20. 1. 2007 (9–12 hod.)
·kola rozvíjí více neÏ ãtyﬁicetiletou tradici roz‰íﬁené v˘uky cizích jazykÛ. Formou
povinného pﬁedmûtu se Ïáci uãí anglick˘ jazyk jiÏ od 1. roãníku v rámci pilotního
projektu statutárního mûsta Brna „V˘uka angliãtiny na vybran˘ch ‰kolách ve mûstû
Brnû“. Vzhledem k jazykové profilaci ‰koly mají Ïáci od 6. roãníku povinnost v˘uky
druhého cizího jazyka, mohou si vybrat jazyk nûmeck˘ nebo francouzsk˘.
Díky tomu, Ïe ‰kola disponuje dostateãn˘m poãtem pedagogÛ, kteﬁí jsou
odbornû i pedagogicky zpÛsobilí vyuãovat i jiné pﬁedmûty v anglickém jazyce,
vyhovûlo M·MT âR pﬁíslu‰né Ïádosti a s úãinností od zaãátku ‰kolního roku
2007/2008 bude ‰kola vyuãovat v anglickém jazyce pﬁedmûty pracovní ãinnosti
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Základní ‰kola Brno, Hroznová 1

Školní příloha
Kontakty: tel.: 543 211 912, e-mail: vedeni@zshroznova.cz, www.zshroznova.cz
Zápis do prvního roãníku: 20.–21. 1. 2007 (pÛjde o netradiãní formu zápisu)
V této ‰kole budou prvÀáãci jiÏ druh˘ rok vzdûláváni podle vlastního ‰kolního
vzdûlávacího programu. ÎákÛm 1. roãníku je vûnována maximální péãe, protoÏe
toto období povaÏuje ‰kola za rozhodující pro vztah, kter˘ si dítû ke ‰kole vytvoﬁí. Jejich tﬁídy jsou umístûny v samostatné budovû uprostﬁed zahrady, kde je zaruãeno klidné, nestresující prostﬁedí bez zvonûní, s moÏností ãasového dûlení v˘uky
podle potﬁeb dûtí a uváÏení uãitelky.
K ÏákÛm je pﬁistupováno individuálnû, pro mimoﬁádnû nadané existuje moÏnost roz‰íﬁení vzdûlávání prostﬁednictvím v˘ukov˘ch programÛ. ÎákÛm s v˘vojov˘mi poruchami uãení je nabízena náprava v lekcích veden˘ch speciální pedagoÏkou.
Vyuãující i rodiãe mají jiÏ více neÏ desetiletou zku‰enost se slovním hodnocením ÏákÛ první tﬁídy, ve kterém bude i v pﬁí‰tím ‰kolním roce pokraãováno.
Novinkou je bezplatná v˘uka angliãtiny od první tﬁídy. Z· je jednou z deseti
pilotních ‰kol projektu statutárního mûsta Brna „V˘uka angliãtiny na vybran˘ch
‰kolách ve mûstû Brnû“.
PrvÀáãkÛm jsou rovnûÏ urãeny krouÏky keramiky, v˘tvarn˘ch i sportovních
ãinností a dal‰ích aktivit prostﬁednictvím ‰kolní druÏiny.
Dále ‰kola nabízí od 3. roãníku pﬁípravu k mezinárodní jazykové zkou‰ce, od
6. roãníku anglick˘ klub a v˘uku nûmãiny nebo ru‰tiny jako druhého jazyka.
Informatiku vãetnû vyuÏívání internetu vyuãuje ‰kola formou povinné i zájmové
ãinnosti. Obohacením v˘uky jsou lekce dramatické v˘chovy.

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Husova 17

Kontakty: tel.: 542 214 899, e-mail: zs.husova@bm.orgman.cz, www.zshusovadalton.cz
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2007 (14–17 hod.), 19. 1. 2007 (14–17
hod.), 20. 1. 2007 (9–12 hod.) – v‰e v budovû Ra‰ínova 3
V˘uka na prvním stupni probíhá v budovû na Ra‰ínovû 3. Ve v‰ech tﬁídách
probíhá v˘uka s vyuÏitím daltonsk˘ch prvkÛ. Îáci jsou vedeni k samostatné práci,
uãí se koncentraci a odpovûdnosti stejnû jako hledání a vyuÏívání informací. Od
druhého roãníku Ïáci pracují ve v˘uce s odbornou i nauãnou literaturou, vytváﬁí
si vlastní materiály ke studiu. Ve v˘uce nacházejí prostor k rozvíjení vlastních
zájmÛ, protoÏe mají k dispozici ‰irokou nabídku nepovinn˘ch úkolÛ z rÛzn˘ch
oborÛ.
·kola nabízí v˘uku anglického jazyka od 1. roãníku (s dotací dvû hodiny
t˘dnû), pohybové hry, krouÏek keramick˘, rukodûln˘ ãi v˘tvarn˘, odbornou práci
s dyslektiky, v˘uku plavání (2. a 3. roãník), v˘uku bruslení (3. a 4. roãník),
dopravní v˘chovu, fotbalov˘ krouÏek ãi moderní gymnastiku.

v˘tvarné a keramické dílnû s pecí, na novém ‰kolním hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem
a v tûlocviãnách s horolezeckou stûnou.
Své zájmy mohou Ïáci rozvíjet v pûveck˘ch sborech KoÈata a ·koLKa KaPeLKa,
v Ïákovském parlamentu, v taneãním krouÏku NIKÉ, v dramatickém a v˘tvarném
krouÏku nebo v krouÏku ‰achovém, jazykovém, sportovním ãi hudebním.
V dobû trávené ve ‰kolní druÏinû jsou pro Ïáky pﬁipraveny tvoﬁivé dílny nebo
hry na hﬁi‰ti a ve ‰kolním lesoparku.

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁenová 21

Kontakty: tel.: 543 212 587, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz, www.zskrenova.cz
Zápis do prvního roãníku: 19.–20. 1. 2007
·kola vytváﬁí komplexní nabídku v˘chovnû vzdûlávacích a mimo‰kolních ãinností, ãímÏ usiluje o naplnûní principÛ komunitního vzdûlávání.
V˘uka dûtí zaãíná pﬁípravn˘m roãníkem pro sociálnû znev˘hodnûné Ïáky.
·kola vûnuje zv˘‰enou pozornost jak nadan˘m, tak i znev˘hodnûn˘m ÏákÛm,
kter˘m se vûnují speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Od ‰kolního roku
2006/2007 pracuje ‰kola na druhém stupni s pomocí projektu, kter˘ je financován
z fondÛ Evropské unie a umoÏÀuje v ãásti t˘denní hodinové dotace klíãov˘ch
pﬁedmûtÛ pracovat s mal˘mi skupinami ÏákÛ. Tyto skupiny jsou utvoﬁeny na
základû znalosti individuálních schopností a potﬁeb jednotliv˘ch ÏákÛ. Îáci mají
díky projektu moÏnost pracovat ve speciálnû vybaven˘ch uãebnách s roz‰íﬁen˘m
v˘bûrem didaktick˘ch pomÛcek.
âinnost ‰koly nekonãí dopolední v˘ukou, ale pokraãuje ‰irokou ‰kálou odpoledních aktivit. Pravidelnû kaÏd˘ t˘den se koná trénink Ïákovského fotbalového
t˘mu a zkou‰ky hudební skupiny Bongáãi, která ‰kolu prezentuje na rÛzn˘ch
pﬁehlídkách a soutûÏích u nás i v zahraniãí (napﬁ. festival Goldfish v Bulharsku).
V prÛbûhu ‰kolního roku se konají „v˘tvarné dílny“ a kulturní akce pro rodiãe
a veﬁejnost (Jarmark, Kﬁenovácká vánoãní slavnost, soutûÏní pﬁehlídka Hrajeme,
tanãíme, zpíváme aj.). ¤ada dal‰ích aktivit probíhá v rámci ãinnosti Klubu Kﬁenka,
kter˘ je ÏákÛm ‰koly k dispozici kaÏdé v‰ední odpoledne a poﬁádá i víkendové
akce (v˘lety, poznávací zájezdy).
Na konci minulého ‰kolního roku vzniklo pﬁi ‰kole obãanské sdruÏení
K¤EMÍNEK, spoleãenství pracující s dûtmi, mládeÏí a dospûl˘mi v místní komunitû. Toto sdruÏení se snaÏí pomocí nejrÛznûj‰ích projektÛ roz‰iﬁovat nabídku vzdûlávacích a volnoãasov˘ch aktivit ‰koly pro dûti a jejich rodiãe (napﬁ. kursy angliãtiny a práce na PC).

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁídlovická 30b

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, Kotláﬁská 4

Kontakty: tel.: 549 121 099, e-mail: kotlarska@kotlarska.cz, www.kotlarska.cz
Zápis do prvního roãníku: 15.–16. 1. 2007 (14–18 hod.), 19. 1. 2007 (14–18
hod.), 20. 1. 2007 (9–11 hod.)
·kola pracuje podle vlastního vzdûlávacího programu s názvem „·kola pro
Ïivot v 21. století“. Nabízí esteticko-v˘chovné zamûﬁení na prvním stupni, roz‰íﬁenou v˘uku pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ na druhém stupni a v˘uku angliãtiny od
1. roãníku.
V˘uka probíhá v odbornû vybaven˘ch uãebnách: s internetov˘m pﬁipojením,
v poãítaãové a multimediální uãebnû, v odborné uãebnû hudební v˘chovy, ve

Kontakty: tel.: 543 212 716, e-mail: kancelar@kridl.qmail.cz, www.zskridlovicka.cz
Zápis do prvního roãníku: 15.–16. 1. 2007 (14–18 hod.), 20. 1. 2007 (9–12
hod.)
Pﬁijímací ﬁízení do 6. roãníku s roz‰íﬁenou v˘ukou matematiky a pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ: 3. 5. 2007
Ve v‰ech roãnících jsou zaﬁazovány daltonské bloky samostatné práce. Takto
organizovaná v˘uka dûtem napomáhá k vût‰í zodpovûdnosti za uãení, dává jim
prostor pro tvoﬁivost a rozvoj osobního a efektivního uãebního stylu. Cíle i obsah
vyuãování vychází z vlastního ‰kolního vzdûlávacího programu, kter˘ byl
zaveden v záﬁí 2006. Jeho souãástí je v˘uka anglického jazyka od 3. do 9. roãníku a druhého cizího jazyka od 7. do 9. roãníku. Na prvním stupni je do tûlesné
v˘chovy zaﬁazeno plavání a bruslení.
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Školní příloha
Ve v‰ech roãnících druhého stupnû jsou otevírány tﬁídy s roz‰íﬁenou v˘ukou
matematiky, informatiky a dal‰ích pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ. Îáci tûchto
tﬁíd dosahují pravidelnû vynikajících v˘sledkÛ v soutûÏích a olympiádách i v pﬁijímání na stﬁední ‰koly. Rozsáhlé zdroje informací ÏákÛm pro vyuãování i individuální pﬁípravu bez omezení zpﬁístupÀuje propracovan˘ informaãní systém poãítaãov˘ch pracoven, studoven a databáze v˘ukov˘ch programÛ.
Od ‰kolního roku 2007/2008 bude ‰kola pﬁijímat nadané a mimoﬁádnû
nadané Ïáky k integraci do stávajících tﬁíd na prvním i druhém stupni. Úspû‰nou reedukaci dûtí se specifick˘mi v˘vojov˘mi poruchami uãení zaji‰Èuje
‰kolní poradenské centrum.
Voln˘ ãas dûtí je úãelnû naplnûn v mnoha umûleck˘ch, sportovních, technick˘ch i naukov˘ch krouÏcích. Novû bylo na ‰kole zﬁízeno odlouãené pracovi‰tû
Centra volného ãasu LuÏánky.

Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Brno, nám. 28. ﬁíjna 22
Kontakty: tel.: 545 212 165, e-mail: zs@osmec.cz, www.osmec.cz
Zápis do prvního roãníku: 19.–20. 1. 2007
·kola se specializuje na práci s Ïáky se speciálními vzdûlávacími potﬁebami (se
sociálním znev˘hodnûním). Má vytvoﬁen komplexní v˘chovnû vzdûlávací program, jehoÏ pilíﬁem je idea ‰koly s celodenním programem. Ve ‰kole pracují
krouÏky hudební, taneãní, v˘tvarn˘, keramick˘, pﬁírodopisn˘, sportovní a krouÏky informatiky, vaﬁení, pﬁípravy na pﬁijímací zkou‰ky, dále krouÏky pro nadané
Ïáky, krouÏky douãování, krouÏek ‰kolního ãasopisu Amaro Jilo a posilovna.
·kola má pﬁipravenu nabídku pro v‰echny vûkové kategorie dûtí (pﬁípravn˘ roãník, devût roãníkÛ Z·, kurs pro získání základního vzdûlání). Ve ‰kole pracuje ‰est
asistentÛ pedagoga a ‰kolní poradenské pracovi‰tû. Od leto‰ního ‰kolního roku pracuje ‰kola podle vlastního ‰kolního vzdûlávacího programu. ·kola se cílenû vûnuje
rozvoji moderních vzdûlávacích metod opírajících se o IT technologie, kromû tﬁí
poãítaãov˘ch uãeben jsou k dispozici i dvû uãebny s interaktivní tabulí (první
i druh˘ stupeÀ), které jsou vyuÏívány i v odpoledních hodinách. Práce ‰koly v oblasti IT byla v roce 2006 ocenûna udûlením ãestného názvu Informaãní centrum SIPVZ.

Základní ‰kola Brno, nám. Míru 3

·kola je dlouhodobû zapsána do povûdomí veﬁejnosti jako ‰kola sportovní. Nabízí
v˘uku ve sportovních tﬁídách nebo skupinách zamûﬁen˘ch na lední hokej, bruslení nebo
volejbal. V areálu ‰koly se nachází kryt˘ zimní stadion s moÏností bruslení a hokejov˘ch
tréninkÛ po cel˘ rok. Probíhají téÏ lyÏaﬁské kursy, letní soustﬁedûní, ‰koly v pﬁírodû,
exkurze, v˘lety a spolupráce s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity.
·kola rovnûÏ nabízí rozliãné mimo‰kolní aktivity (napﬁ. krouÏek modelování, dramatick˘ krouÏek, hra na flétnu, zdravotní tûlesná v˘chova). Nadstandardní péãe je
ÏákÛm vûnována ve formû logopedick˘ch cviãení nebo práce s integrovan˘mi Ïáky.
Pro budoucí prvÀáãky je pﬁipravena akce „·kola naneãisto“, a to v únoru aÏ
kvûtnu 2007 kaÏdou stﬁedu v 16–16.45 hod.

Mateřské školy ve školním roce 2007/2008
Vydávání pﬁihlá‰ek pro pﬁijetí dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání od ‰kolního roku 2007/2008 bude v mateﬁsk˘ch ‰kolách zﬁizovan˘ch mûstskou
ãástí Brno-stﬁed probíhat ve dnech 23. a 24. ledna 2007 (úter˘, stﬁeda).
Termín pro odevzdávání Ïádostí ve vybrané mateﬁské ‰kole byl ﬁediteli
a ﬁeditelkami stanoven na 6. a 7. února 2007 (úter˘, stﬁeda).
O pﬁijetí dûtí k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání rozhoduje ﬁeditel/ka pﬁíslu‰né ‰koly,
pﬁípadná odvolání ﬁe‰í odbor ‰kolství krajského úﬁadu.
V leto‰ním ‰kolním roce mají mateﬁské ‰koly zﬁizované na‰í mûstskou ãástí
naplnûnost 89,5 %. Vût‰ina mateﬁsk˘ch ‰kol v samotném centru, v Masarykovû
ãtvrti a v severní ãásti smûrem ke Královu Poli b˘vá v‰ak tradiãnû naplnûná zcela,
a proto na tomto místû kaÏdoroãnû doporuãujeme rodiãÛm, aby poslali Ïádosti
o pﬁijetí sv˘ch dûtí ve stanoven˘ch termínech. TéÏ maminky na mateﬁské a rodiãovské dovolené, které v pﬁí‰tím ‰kolním roce plánují návrat do zamûstnání, by si
mûly zajistit vãas umístûní svého dítûte v mateﬁské ‰kole.
Pﬁednostnû jsou vzhledem ke ‰kolskému zákonu pﬁijímány zejména dûti
v posledním roce pﬁed zahájením ‰kolní docházky, pro které je pﬁed‰kolní vzdûlávání bezplatné. Pokud jde v ostatních pﬁípadech o v˘‰i mûsíãní úplaty za pobyt
dítûte v mateﬁské ‰kole, stanovuje ji ﬁeditel/ka kaÏdé ‰koly podle v˘‰e provozních
nákladÛ na dítû v uplynulém kalendáﬁním roce, a to maximálnû do 50 % tûchto
prÛmûrn˘ch mûsíãních nákladÛ. Konkrétní ãástky mûsíãní úplaty jsou uvedeny
v rámci následujícího pﬁehledu, kde se rovnûÏ mÛÏete dozvûdût o zamûﬁení,
krouÏcích i nadstandardních aktivitách jednotliv˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol.
Vûﬁíme, Ïe vám na‰e informace pomohou pﬁi v˘bûru nejvhodnûj‰ího pﬁed‰kolního zaﬁízení pro va‰e ratolesti. Ze strany mûstské ãásti Brno-stﬁed coby zﬁizovatele
bude i nadále vyvíjena snaha o zkvalitnûní prostﬁedí v mateﬁsk˘ch ‰kolách, aÈ jiÏ
stavebními úpravami, tak doplÀováním dûtského nábytku, hraãek a dal‰ího vybavení vãetnû nov˘ch hracích prvkÛ na pûknû udrÏovan˘ch ‰kolních zahradách.

Mateﬁská ‰kola Brno, Bayerova 5

Kontakty: tel.: 543 212 222, e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz, www.zsmirubrno.cz
Zápis do prvního roãníku: 15. 1. 2007 (15–18 hod.), 19. 1. 2007 (15–18
hod.), 20. 1. 2007 (9–11 hod.)
·kola bude od ‰kolního roku 2007/2008 vyuãovat v 1. a 6. roãníku podle nového ‰kolního vzdûlávacího programu. V ostatních roãnících realizuje vzdûlávací program Obecná ‰kola. ·kolní vyuãování je ve v‰ech roãnících doplÀováno v˘ukou
v Moravské galerii, Planetáriu Mikulá‰e Koperníka, Moravském zemském muzeu,
Knihovnû Jiﬁího Mahena ãi Pavilónu Anthropos. Mimo ãasové dotace vzdûlávacích
programÛ mohou Ïáci pracovat v pﬁedmûtech voliteln˘ch a nepovinn˘ch.
Na ‰kole probíhá i v˘uka cizích jazykÛ, a to anglického jazyka a anglické konverzace od 3. roãníku, nepovinná v˘uka anglického jazyka v 1. a 2. roãníku,
nepovinn˘ francouzsk˘ jazyk pro Ïáky druhého stupnû. Jednou za dva roky ‰kola
organizuje poznávací a v˘ukov˘ zájezd do Velké Británie.
·kola nabízí práci v keramické dílnû, v dûtsk˘ch pûveck˘ch sborech KoÈátka
a KoÈata, krouÏky práce na poãítaãích a internetu. Pro získání dal‰ích informací
nad rámec v˘uky vyuÏívají Ïáci knihovnu, infocentra a bezplatn˘ pﬁístup na internet i v dobû mimo vyuãování.
V˘uka zahrnuje i plavání, lyÏaﬁské v˘cvikové kurzy a ‰koly v pﬁírodû. Pro Ïáky
je do veãerních hodin otevﬁena tûlocviãna v oddílech Sport pro v‰echny. Asociace
‰kolních sportovních klubÛ je zamûﬁena na moderní gymnastiku.
V odpoledních hodinách mají Ïáci moÏnost nav‰tûvovat hudební ‰kolu A. R. K.
MUSIC, která vyuÏívá prostory v budovû ‰koly.

Kontakty: tel.: 549 247 695
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 300 Kã/mûsíc
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 23. 1. 2007
Mateﬁská ‰kola se zamûﬁuje na rozvoj tûlesné zdatnosti a upevÀování zdraví (Klub otuÏil˘ch dûtí, sportování se Sportíkem, cviãení na velk˘ch míãích, správná zubní hygiena).
Dále nabízí seznamování s angliãtinou a individuální péãi v prevenci vad v˘slovnosti.
UmoÏÀuje postupnou adaptaci dûtí za pﬁítomnosti rodiãÛ, zejména pﬁi ranních
hrách a odpoledních ãinnostech.
Od záﬁí 2007 bude tato mateﬁská ‰kola z dÛvodu hygienick˘ch poÏadavkÛ na
vnitﬁní prostory pro pobyt dûtí pouze jednotﬁídní.

Mateﬁská ‰kola Brno, Bílého 24
Kontakty: tel.: 543 242 916
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola se nachází v klidném ãistém prostﬁedí Masarykovy ãtvrti,
v samostatné budovû s velkou, pûknû vybavenou zahradou.
Nabízí láskyplné a harmonizující prostﬁedí, zaji‰Èující v‰estrann˘ rozvoj dûtí
v rámci tvoﬁivû humanistické v˘chovy. Poskytuje prevenci vad v˘slovnosti s bezplatnou odbornou individuální logopedickou péãi.
Zaji‰Èuje pro dûti plaveck˘ v˘cvik, keramick˘ krouÏek, taneãní krouÏek a v jarních
mûsících netradiãní cviãení s moderními pomÛckami – sportujeme se Sportíkem.
Organizuje náv‰tûvy divadel, kin, muzeí a vzdûlávacích akcí, besídky a celodenní spoleãn˘ v˘let pro rodiãe a dûti, jarní ‰koly v pﬁírodû a zimní lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurs.

Mateﬁská ‰kola Brno, Biskupská 7

Základní ‰kola Brno, Úvoz 55
Kontakty: tel.: 541 213 257, e-mail: skola@zsuvoz.cz, www.zsuvoz.cz
Zápis do prvního roãníku: 19. 1. 2007 (12–17 hod.), 20. 1. 2007 (9–11 hod.)
V˘bûrové ﬁízení do sportovních tﬁíd (do 5. roãníku):
hokej:
13. 3. 2007 (15.30–17 hod.) – testy v tûlocviãnû
14. 3. 2007 (15.30–17 hod.) – testy na ledû
volejbal:
16. 5. 2007 (15.30–17 hod.) – testy v tûlocviãnû
V˘uka probíhá podle programu „Základní ‰kola“, pﬁiãemÏ od ‰kolního roku
2006/2007 se v 1. a 6. roãníku zaãalo pracovat podle nové koncepce ‰kolního
vzdûlávacího programu, kter˘ si klade za cíl vést Ïáky k vût‰í samostatnosti, tvoﬁivosti a sebehodnocení. Informatika a cizí jazyk jsou do v˘uky zaﬁazeny jiÏ v 1. roãníku. Od 6. roãníku je potom zaﬁazen druh˘ cizí jazyk.
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Kontakty: tel.: 543 235 224
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 260 Kã/mûsíc

Školní příloha
Mateﬁská ‰kola je umístûna v centru mûsta v blízkosti katedrály Petrov a má
k dispozici velkou zahradu.
Cel˘ pobyt dûtí se nese v duchu kﬁesÈansk˘ch hodnot. ·kola úzce spolupracuje
s Brnûnsk˘m biskupstvím, jednou t˘dnû dochází do ‰koly knûz a nenásilnou formou pﬁibliÏuje dûtem zásady kﬁesÈanství. Dûti nûkolikrát bûhem roku vystupují
v katedrále Petrov, zúãastÀují se vystoupení (Brnûnské Vánoce, Mateﬁinka)
a zapojují se s v˘born˘mi v˘sledky do pûveck˘ch a v˘tvarn˘ch soutûÏí.
V pﬁátelském duchu je vedena spolupráce s rodinou. Pro rodiãe a dûti ‰kola
poﬁádá v˘lety a besídky. V odpoledních hodinách probíhají zdarma krouÏky flétny, krouÏek pracovní, v˘tvarn˘ a krouÏek „Ko‰ík“. Kromû toho probíhá placen˘
kurz pro dûti „Seznamování s angliãtinou“. Pﬁed‰kolní dûti jsou pﬁipravovány na
základní ‰kolu v edukativnû stimulaãních skupinách.

Mateﬁská ‰kola Brno, Francouzská 50

pﬁechod do základní ‰koly, pomocí edukativnû stimulaãních skupin pomáhá rozvíjet schopnosti dûtí s nerovnomûrn˘m v˘vojem a s odkladem ‰kolní docházky.
Organizuje plavání v bazénu s moﬁskou vodou, motivované pobyty ve ‰kolách
v pﬁírodû, krouÏek v˘tvarn˘ a keramick˘ s vlastní pecí, v˘uku angliãtiny hrou.
Souãástí je ‰kolní kuchynû pﬁímo v budovû mateﬁské ‰koly, která dûtem zaji‰Èuje ãerstvou nerozváÏenou stravu.
Mateﬁská ‰kola má pro v‰echny celoroãnû „den otevﬁen˘ch dveﬁí“.

Mateﬁská ‰kola Brno, Jánská 22
Kontakty: tel.: 542 214 470
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 350 Kã/mûsíc
Jde o jednotﬁídní mateﬁskou ‰kolu pﬁímo v centru mûsta, která je souãástí
Základní ‰koly a mateﬁské ‰koly Husova 17.
Pﬁi v˘uce vyuÏívá daltonsk˘ch metod práce, na které dále navazují 1. roãníky
Základní ‰koly Husova 17 – pracovi‰tû Ra‰ínova 3. Je mateﬁskou ‰kolou rodinného typu s individuálním pﬁístupem k dûtem.

Mateﬁská ‰kola Brno, Kamenná 21
Kontakty: tel.: 542 213 180
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Je umístûna v klidném prostﬁedí s pûknou zahradu.
Jde o ‰kolu rodinného typu, zamûﬁenou na pohybovou a dramatickou v˘chovu.
Nabízí v˘uku plavání v bazénu se slanou vodou a protiproudem v Základní
‰kole Horní 16, cviãení v tûlocviãnû na Moravské Slavii a ãasté náv‰tûvy divadelních pﬁedstavení, koncertÛ a v˘stav.
Prohlídka ‰koly je moÏná podle dohody s ﬁeditelkou ‰koly.

Mateﬁská ‰kola Brno, Kotláﬁská 4 a Kotláﬁská 11
Kontakty: tel.: 545 572 536
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 210 Kã/mûsíc
Tato mateﬁská ‰kola prochází v souãasné dobû celkovou rekonstrukcí, proto je
ve stávajícím ‰kolním roce provoz omezen pouze na tﬁídu v budovû Francouzská
42, kde je také moÏné podávat Ïádosti o pﬁijetí dûtí. Od ‰kolního roku 2007/2008
se v‰ak dûti i jejich rodiãe mohou tû‰it na novû modernû vybaven˘, kompletnû
zrekonstruovan˘ objekt Francouzská 50, kter˘ bude cel˘ slouÏit v˘hradnû mateﬁské ‰kole. Prostory na Francouzské 42 jiÏ nebudou vyuÏívány. K dispozici zÛstane rozlehlá zahrada.
·kola se zamûﬁuje na rozvoj komunikativních dovedností dûtí (jazyk a ﬁeã),
individuální pﬁípravu dûtí na vstup do základní ‰koly a preventivní logopedickou
péãi (pravidelné náv‰tûvy speciálního pedagoga – logopeda). K nadstandardním
aktivitám ‰koly patﬁí pravidelné náv‰tûvy poãítaãové herny v Centru volného ãasu
Vranováãek a podle zájmu rodiãÛ pﬁedplaveck˘ v˘cvik.
Aplikovány jsou nûkteré prvky projektÛ „Zaãít spolu“ a „Zdravá mateﬁská
‰kola“. Dûti jsou vedeny ke zdravému Ïivotnímu stylu. Pravidelnû ‰kola organizuje v˘lety do pﬁírody, náv‰tûvy kulturních a vzdûlávacích poﬁadÛ, podle poÏadavku
rodiãÛ ‰koly v pﬁírodû.
Mateﬁská ‰kola je otevﬁená rodiãÛm a veﬁejnosti po cel˘ ‰kolní rok.

Mateﬁská ‰kola Brno, Hlinky 46
Kontakty: tel.: 543 240 331
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Jde o odlouãené pracovi‰tû Mateﬁské ‰koly Vinaﬁská 4, nedaleko Mendlova
námûstí a areálu BVV. Souãástí je velká zahrada.
Zamûﬁuje se na respektování individuálních zvlá‰tností dûtí a na jejich zdrav˘
v˘voj zaloÏen˘ na citovosti a mravnosti, pﬁiãemÏ je kladen dÛraz na prioritu
v˘chovného pÛsobení rodiny.
Nabízí krouÏky „Sportík“ a v˘uky anglického jazyka, náv‰tûvy divadelních
pﬁedstavení a koncertních vystoupení, ‰koly v pﬁírodû a dal‰í aktivity, uvedené
dále v rámci informací o Mateﬁské ‰kole Vinaﬁská 4.

Mateﬁská ‰kola „Na kopeãku u zvoneãku“ Brno, Horní 17

Kontakty: tel.: 549 121 086
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 240 Kã/mûsíc
Den otevﬁen˘ch dveﬁí: 11. 1. 2007
Jde o souãásti právního subjektu Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Kotláﬁská 4.
Obû pracovi‰tû jsou zatím dvoutﬁídní, s kapacitou 2x 50 dûtí, av‰ak vzhledem
k hygienick˘m poÏadavkÛm na prostorové podmínky je zámûrem roz‰íﬁení prostor a pﬁesunutí vût‰í ãásti kapacity mateﬁské ‰koly do budovy Kotláﬁská 4, k níÏ
patﬁí ve dvorní ãásti novû vybudované hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem a lesopark
s dûtsk˘mi herními prvky, skluzavkou, prÛlezkami a altánkem.
Mateﬁská ‰kola pracuje podle ‰kolního vzdûlávacího programu, kter˘ je zpracován na téma „Pojì si se mnou nejen hrát“. Spoleãnû s dûtmi jsou vytváﬁeny tematické celky, vycházející ze záÏitkÛ dûtí (tzv. situaãní plánování).
Mateﬁská ‰kola nabízí angliãtinu pro pﬁed‰koláky, pﬁedplaveck˘ v˘cvik v bazénu na Kraví hoﬁe, hudebnû dramatickou v˘chovu, aerobik a hru na foukací harmoniãky, pohybovou v˘chovu (pravidelné cviãení v tûlocviãnû základní ‰koly).
Dûti pﬁed‰kolního vûku se pﬁirozenou cestou pﬁipravují na vstup do první tﬁídy
základní ‰koly, je zaji‰tûna logopedická prevence.
Rodiãe mohou pob˘vat s dûtmi v mateﬁské ‰kole v prÛbûhu ranních her
a odpoledních zájmov˘ch ãinností.

Mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁenová 76a

Kontakty: tel.: 543 212 880, e-mail: mshorni@volny.cz, www.sssbrno.cz/mshorni
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 290 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je situována v rozlehlé zahradû naproti základní ‰kole, se kterou spolupracuje pﬁi práci s dûtmi.
Zamûﬁuje se na ekologickou a estetickou v˘chovu. Pﬁipravuje dûti na plynul˘
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Kontakty: tel.: 543 241 731
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola se zamûﬁuje na léãebn˘ tûlocvik (‰koly v pﬁírodû nejménû
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3x roãnû, záﬁijov˘ v˘jezd s rodiãi k moﬁi, otuÏování, podle zájmu rodiãÛ bruslení
a plavání), dále na prevenci a odstraÀování vad ve v˘slovnosti odborn˘m logopedem, na rozvoj osobnosti dítûte a zapojení integrovan˘ch dûtí do kolektivu.
Nabízí rovnûÏ v˘uku angliãtiny, taneãnû pohybov˘ krouÏek a v˘tvarn˘ krouÏek.

Mateﬁská ‰kola Brno, Kﬁídlovická 30b
Kontakty: tel.: 543 213 367
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 280 Kã/mûsíc
Tato mateﬁská ‰kola je souãástí právního subjektu Základní ‰kola a mateﬁská
‰kola Kﬁídlovická 30b. Jde o malou, prozatím dvoutﬁídní mateﬁskou ‰kolu, u které
bude tﬁeba ﬁe‰it její kapacitu ve vztahu k hygienick˘m pﬁedpisÛm.
V˘chovn˘ program vyuÏívá „daltonské prvky“ vzdûlávání a úspû‰nû pﬁipravuje
dûti pro ‰kolní v˘uku. Mateﬁská ‰kola se navíc specializuje na tûlesnou v˘chovu
(cviãení, bruslení, kurs plavání). DÛraz je ov‰em kladen i na v˘tvarné ãinnosti
v keramickém krouÏku, dlouhodobé projekty se zoo a s Mahenovou knihovnou.
Pro dûti jsou pﬁipravovány krátkodobé i t˘denní pobyty v pﬁírodû.

Kontakty: tel.: 543 212 371
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 290 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je situována pﬁímo ve stﬁedu mûsta, v klidném prostﬁedí. Za
budovou se nachází velká zahrada pﬁímo pod hradem ·pilberk, která je vyuÏívána pro venkovní pobyt dûtí po cel˘ ‰kolní rok.
·kola je ‰estitﬁídní, se zamûﬁením na Ïivotní prostﬁedí, zdrav˘ Ïivotní styl a ekologii. Pro dûti s vadami ﬁeãi je urãena speciální logopedická tﬁída i logopedická
poradna.
Ve ‰kole probíhá oblíbená v˘uka „Barevné angliãtiny“, krouÏek hudebnû pohybov˘ a krouÏek dovedn˘ch rukou. ·kola nabízí plavání a sportování se
Sportíkem, ‰koly v pﬁírodû, ãasté náv‰tûvy divadel. Dûti se úãastní vánoãních
vystoupení na nám. Svobody, ve ‰kole karnevalÛ a vystoupení pro maminky.
Tradicí se stalo zahradní grilování se soutûÏemi pro rodiãe a dûti na závûr ‰kolního roku.
V budovû ‰koly funguje samostatná ‰kolní jídelna, zaji‰Èující dûtem ãerstvou
nerozváÏenou stravu.

Mateﬁská ‰kola Brno, Ml˘nská 27

Mateﬁská ‰kola Brno, P‰eník 18

Kontakty: tel.: 543 241 083
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 100 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je souãástí Základní ‰koly a mateﬁské ‰koly Kﬁenová 21. V jejím
sousedství se nachází víceúãelové ‰kolní hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem.
Zamûﬁuje se na vyuÏití zásad zdravé mateﬁské ‰koly a zdravého Ïivotního stylu.
Dûti jsou vedeny k vnímání rÛznosti kultur a k poznání vlastní identity.
Mateﬁská ‰kola spolupracuje s psychologem, dûtsk˘m lékaﬁem, specializovan˘mi centry a pﬁípravn˘m roãníkem základní ‰koly.
UskuteãÀovány jsou ãasté v˘lety do pﬁírody, náv‰tûvy divadel a dal‰ích kulturnû spoleãensk˘ch akcí, zimní ‰koly v pﬁírodû.

Mateﬁská ‰kola Brno, Nádvorní 3
Kontakty: tel.: 543 213 309
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 280 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je umístûna v blízkosti Z· Kﬁídlovická 30b, v prostorné budovû
modernûj‰ího typu, ke které náleÏí velká zahrada s nov˘mi herními prvky
a brouzdali‰tûm.
·kola je zamûﬁena na tûlesn˘ pohyb a otuÏování. Nabízí vlastní saunu ve svém
areálu, kursy plavání v bazénu na Kraví hoﬁe, taneãní krouÏek, bruslení. Pﬁi
dostateãném zájmu probíhá v˘uka anglického jazyka. Na základní ‰kolu se dûti
pﬁipravují v edukativnû stimulaãních skupinách.
Poﬁádána je kaÏdoroãnû ‰kola v pﬁírodû s rehabilitaãním programem. Samozﬁejmostí
se staly pravidelné náv‰tûvy filmov˘ch a divadelních pﬁedstavení, koncertÛ a v˘stav.
Souãástí ‰koly je ‰kolní kuchynû, zaji‰Èující dûtem ãerstvou nerozváÏenou stravu.
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí jsou shodné s termíny podávání Ïádostí o pﬁijetí dûtí
k pﬁed‰kolnímu vzdûlávání.

Kontakty: tel.: 543 213 911
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 280 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je zamûﬁena na posilování zdraví a tûlesn˘ rozvoj dítûte.
UmoÏÀuje dûtem adaptaci na prostﬁedí ‰kolky za pﬁítomnosti rodiãÛ.
K aktivitám ‰koly patﬁí cviãení na velk˘ch míãích, taneãní a v˘tvarn˘ krouÏek,
seznamování s hrou na flétnu a v˘uka angliãtiny. Je zaji‰tûna rovnûÏ pﬁíprava na
‰kolu v edukativních skupinách, práce s poãítaãem a pravidelná logopedická
péãe.

Mateﬁská ‰kola Brno, Skoﬁepka 5

Mateﬁská ‰kola Brno, nám. 28 ﬁíjna 21

Kontakty: tel.: 543 257 400
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Jedná se o mateﬁskou ‰kolu rodinného typu s krásnou zahradou v centru
mûsta. Zamûﬁuje se na ochranu Ïivotního prostﬁedí. Dûti se mohou zapojit do
krouÏkÛ keramiky, v˘uky angliãtiny, plavání v bazénu na Kraví hoﬁe. Je zabezpeãena logopedická péãe a práce v edukativnû stimulaãních skupinách. Nabízeny
jsou ‰koly v pﬁírodû a pravidelnû poﬁádané ozdravné pobyty dûtí a rodiãÛ
u moﬁe.
V dobû zápisÛ si mÛÏe rodiãovská veﬁejnost prohlédnout celou mateﬁskou
‰kolu.

Mateﬁská ‰kola Brno, Soukenická 8

Kontakty: tel.: 545 212 165
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 120 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je souãástí základní ‰koly umístûné v sousední budovû. Je situována
v blízkosti centra mûsta, naproti se nachází novû upraven˘ park s dûtsk˘m hﬁi‰tûm.
·kola je jednotﬁídní. Zamûﬁuje se na estetickou v˘chovu a logopedickou prevenci, organizuje kursy plavecké pﬁípravy, keramiky a cviãení.
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí pro rodiãe se konají pﬁi pﬁíleÏitosti besídek (kupﬁíkladu
vánoãní) a ma‰karního plesu.

Mateﬁská ‰kola „Zdislava“ Brno, Pellicova 4
Kontakty: tel.: 530 310 418, e-mail: jirina.kovarikova@mssoukenicka.cz,
www.mssoukenicka.cz
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 420 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola se nachází v bezprostﬁední blízkosti samotného centra
mûsta, nedaleko od dopravního uzlu hlavního nádraÏí, av‰ak v klidné ulici.
Pﬁedností je krásná rozlehlá zahrada. Postupnû probíhá zlep‰ování vnitﬁního
vybavení.
·kola se zamûﬁuje na osobnostnû orientovanou v˘chovu a proÏitkové uãení.
Nabízí krouÏky – v˘tvarn˘, taneãní, flétna, angliãtina metodou sugestopedie, plavání. Je umoÏÀována logopedická péãe, individuální integrace a péãe o dûti
s odkladem ‰kolní docházky.
Individuální konzultace jsou moÏné kaÏd˘ den od 12 do 13 hodin.
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skupinách. Do ‰koly pravidelnû dochází odborn˘ logoped. Pro dûti jsou organizovány pobyty ve ‰kole v pﬁírodû, samozﬁejmostí jsou i pravidelné kulturní akce
(náv‰tûvy divadel, koncertÛ, besídky pro rodiãe).

Mateﬁská ‰kola „Ditu‰ka“ Brno, Stará 13/15

Mateﬁská ‰kola Brno, Úvoz 57
Kontakty: tel.: 541 212 843
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 380 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je situována v klidném prostﬁedí pod Kraví horou, v blízkosti
MHD. Ke ‰kole patﬁí velká zahrada se tﬁemi pískovi‰ti a prÛlezkami.
Mateﬁská ‰kola nabízí pﬁedplaveck˘ v˘cvik, sportování se Sportíkem, taneãní
krouÏek, bruslaﬁsk˘ v˘cvik v hale Základní ‰koly Úvoz 55 a v˘uku anglického
jazyka. Pro pﬁed‰kolní dûti nabízí edukativnû stimulaãní skupiny a logopedickou
péãi. ·kola organizuje vánoãní dílny, karneval a na závûr ‰kolního roku zahradní
slavnost a rozlouãení s pﬁed‰koláky.
Ve dnech v˘deje pﬁihlá‰ek jsou dny otevﬁen˘ch dveﬁí.

Mateﬁská ‰kola Brno, VídeÀská 39a
Kontakty: tel.: 545 577 057
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 120 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je souãástí Základní ‰koly a mateﬁské ‰koly nám. 28. ﬁíjna 22. Je
umístûna v blízkosti stﬁedu mûsta, ve dvoﬁe základní ‰koly na ulici Stará. Souãástí
mateﬁské ‰koly je zahrada s pûkn˘m vybavením.
V˘chovn˘ program je zamûﬁen na v‰estrann˘ rozvoj dítûte. Do ‰koly dochází
jedenkrát t˘dnû odborná logopedka.
Dûti mohou pracovat v keramickém a taneãním krouÏku, zapojovat se do
v˘tvarn˘ch soutûÏí, nav‰tûvovat divadelní pﬁedstavení a dal‰í akce pro pﬁed‰kolní
dûti, úãastnit se poznávacích vycházek v rámci mûsta Brna a okolí. Pro rodiãe
jsou pravidelnû poﬁádány besídky.

Mateﬁská ‰kola Brno, Tuãkova 36
Kontakty: tel.: 549 241 195
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 300 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola se nachází v tûsné blízkosti divadla Polárka, se kter˘m dobﬁe
spolupracuje a dûti mají pﬁíleÏitosti rozvoje v kulturní oblasti. Zahrada vybavená
prÛlezkami umoÏÀuje dûtem dostatek pohybov˘ch aktivit po cel˘ rok.
·kola je zamûﬁena na estetickou a environmentální v˘chovu.
Nabízí hudebnû pohybov˘ a v˘tvarn˘ krouÏek, externí v˘uku anglického jazyka a keramiky.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí je tradiãnû spojen se zápisem dûtí, po telefonické dohodû je moÏné ‰kolu nav‰tívit kdykoli.

Kontakty: tel.: 543 214 297
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 260 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi VídeÀskou
a Havlenovou, s pûknû vybavenou zahradou s moderními dﬁevûn˘mi hracími
prvky. Tﬁídy jsou vûkovû smí‰ené. Souãástí mateﬁské ‰koly je ‰kolní kuchynû.
Koncepce ‰koly s názvem „Spolupráce s rodinou“ si klade za hlavní úkol v˘chovu
ke zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí.
Dûti mají moÏnost pracovat v krouÏcích – keramickém, v˘tvarném, tûlov˘chovném a hudebním – hra na flétnu. Mohou se úãastnit rovnûÏ plaveckého v˘cviku.
·kola poﬁádá spoleãné akce pro rodiãe s dûtmi – táborák, karneval aj. Pﬁed‰koláci
se pﬁipravují na vstup do základní ‰koly v edukativnû stimulaãních skupinách,
probíhá téÏ spolupráce s odborn˘m logopedem.
JiÏ ve ‰kolním roce 2005/2006 byla mateﬁská ‰kola vybrána do projektu „V˘uka
angliãtiny na vybran˘ch ‰kolách v mûstû Brnû“, kter˘ klade dÛraz na provázanost
mateﬁské ‰koly se základní ‰kolou ve v˘uce anglického jazyka.

Mateﬁská ‰kola Brno, Vinaﬁská 4

Mateﬁská ‰kola „Pod ·pilberkem“ Brno, Údolní 9a

Kontakty: tel.: 542 214 876, e-mail: mspodspilberkem@volny.cz, www.skolkaudolni.cz
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 350 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola má velkou zahradu ve svahu pod hradem ·pilberk.
·kola pracuje podle ·kolního kurikula zamûﬁeného na v˘chovu ke zdravému Ïivotnímu stylu a od roku 2000 je zaﬁazena mezi vybrané ‰koly podporující zdraví. Tﬁídy jsou vybaveny tûlov˘chovn˘m náﬁadím a náãiním a rÛzn˘mi
psychomotorick˘mi a rehabilitaãními pomÛckami. DÛraz je kladen na pobyt
dûtí venku.
Dûti pracují s keramickou hlínou a vyrábûjí z pﬁírodnin, mohou se úãastnit cviãení se Sportíkem, plavání na Kraví hoﬁe, kursu angliãtiny, ‰kol v pﬁírodû.
Pﬁed‰koláci se sv˘mi rodiãi mohou nav‰tûvovat kursy grafomotoriky.

Mateﬁská ‰kola Brno, Údolní 68
Kontakty: tel.: 543 245 271, www.cmail.cz/msudolni
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 350 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola s prodlouÏen˘m provozem do 17 hodin se nalézá ve vilové
ãtvrti pﬁímo u zastávky MHD. Je zamûﬁena na v‰estrann˘ rozvoj dítûte, na rozvoj
tûlesné zdatnosti (celoroãnû pﬁedplaveck˘ v˘cvik, ãasté polodenní v˘lety) a estetické v˘chovy. Ve ‰kole byla vybudována keramická dílna s pecí. Pro zájemce je
urãen krouÏek kﬁesÈanské v˘chovy.
Dûti mají moÏnost se zapojit do hudebnû pohybové v˘chovy „Motovidla“, hry
na zobcovou flétnu, práce na poãítaãi a seznamovat se s anglick˘m jazykem.
Celoroãnû probíhá pﬁíprava dûtí na základní ‰kolu ve stimulaãnû edukativních

Kontakty: tel.: 543 240 331
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 250 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je umístûna v dobﬁe vybavené velké zahradû nedaleko areálu
BVV. V zahradû je vybudován rovnûÏ tenisov˘ kurt pro dûti.
Zamûﬁuje se hlavnû na pohybovou v˘chovu. Své zájmy dûti uplatÀují v krouÏcích umûlecké gymnastiky, tenisu, plavání v plavecké ‰kole v Kuﬁimi a v taneãním krouÏku „Sedmikráska“. Tento taneãní soubor se úãastní rÛzn˘ch vystoupení
vãetnû celostátního festivalu mateﬁsk˘ch ‰kol „Mateﬁinka“. Ve ‰kole probíhá v˘uka
anglického jazyka i logopedická prevence.
Mateﬁská ‰kola organizuje besídky pro rodiãe, vystoupení dûtí s vánoãním pásmem koled na veﬁejnosti, masopustní karneval, besídky pro maminky a seniory,
zahradní slavnost na Den dûtí, slavnostní ukonãení ‰kolního roku – rozlouãení
s pﬁed‰koláky a ‰koly v pﬁírodû.
Souãástí mateﬁské ‰koly je také ‰kolní kuchynû zaji‰Èující dûtem ãerstvou nerozváÏenou stravu.
Odlouãen˘m pracovi‰tûm této mateﬁské ‰koly je M· Hlinky 46.

Mateﬁská ‰kola Brno, V‰etiãkova 19
Kontakty: tel.: 543 245 441
V˘‰e úplaty pro ‰kolní rok 2006/2007: 320 Kã/mûsíc
Mateﬁská ‰kola je situována v klidné ulici, v pﬁíjemném prostﬁedí pod Kraví
horou, nedaleko tramvajové zastávky. Vilka mateﬁské ‰koly s pûknou zahradou
vytváﬁí velmi domáckou atmosféru.
·kola se zamûﬁuje na v‰estrann˘ rozvoj osobnosti dítûte a individuální pﬁístup.
Dûti se mohou podle vlastní volby zapojovat do rÛzn˘ch zájmov˘ch aktivit, které
‰kola bezplatnû nabízí. Patﬁí k nim základy anglického jazyka hravou formou,
keramika, hra na flétnu. Souãástí pﬁípravy na základní ‰kolu je v˘uka informatiky,
která probíhá v prostorách Z· nám. Míru 3. Dûti se zájmem o pohyb a sport
nav‰tûvují pohybovou aktivitu Sportík.
Mateﬁská ‰kola zaji‰Èuje dûtem také pravidelnou logopedickou péãi. Podle
zájmu jsou organizovány ‰koly v pﬁírodû, pobyty na horách s v˘ukou lyÏování
a v létû zájezdy k moﬁi za úãasti rodiãÛ.
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Informujeme
SETKÁNÍ S HUDBOU
Abonentní koncert âeského filharmonického sboru se koná
21. a 22. ledna 2007 v sále J. Dobrovského na VídeÀské 7, Brno.
Program: B. MartinÛ: Hora tﬁí svûtel, A. Bruckner: Duchovní moteta.
Pﬁedprodej Bûhounská, tel. 542 210 863.
Koncert pûveckého oddûlení „Prolínání stylÛ“ studentÛ
Základní umûlecké ‰koly Jaroslava Kvapila, Brno, Kpt. Jaro‰e 24,
se koná 18. ledna v 18 hodin v Domû pánÛ z Kun‰tátu,
Dominikánská 9.
L˘skÛv nadaãní fond poﬁádá ve ãtvrtek 18. ledna Matiné dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ v 17 hod. v Auditoriu maximu MU, Veveﬁí
ul. (Carmina Clara, Kantiléna, Permoník, ·kolka Kapelka ad.), v pátek
19. ledna setkání la‰ského souboru písní a tancÛ „Ondﬁejnica“
a „Javorník“ v 18 hod. v Aule Pedagogické fakulty MU, Poﬁíãí 33,
a v sobotu 20. ledna 2007 vystoupí MAS (sbormistr L. Mátl), sólisté
Jiﬁí Klecker, Jan Markvart v 18 hod. ve Dvoranû VUT, Antonínská ul.
V‰echny akce se konají pod heslem „Zpûv je nejkrásnûj‰í mluva“, k 30.
v˘roãí úmrtí prof. Franti‰ka L˘ska, tvÛrce a propagátora nápûvkové
metody intonace a dûtského zpûvu. Dal‰í informace jsou na www.mujweb.cz/www/lyseklnf/, nebo tel. 737 606 784, 723 623 340.
V¯STAVY, P¤EDNÁ·KY
V˘stava Sága moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ na ·pilberku byla pro
velk˘ zájem prodlouÏena do 18. února 2007. Dne 10. 1. 2007 se v 17
hod koná pﬁedná‰ka PhDr. Martina Wiholy (Historick˘ ústav FF MU
Brno) o kníÏeti Vladislavu Jindﬁichovi. Vstupné 20 Kã. Komentovaná prohlídka v˘stavy se koná v nedûli 21. 1. 2007 ve 14 hodin.
V západním kﬁídle hradu ·pilberk je do 28. ledna 2007 v˘stava
„Jak se Rumcajs dostal na ·pilberk“. Autor kreseb – malíﬁ Radek
Pilaﬁ je znám˘ jako v‰estrann˘ v˘tvarník, autor Veãerníãka, Rumcajse,
Manky a Cipíska a dal‰ích znám˘ch pohádkov˘ch postaviãek. V˘stava
se zamûﬁuje zejména na jeho ãinnost ilustraãní, na spolupráci s dûtsk˘m ãasopisem Sluníãko, barevné fantazijní litografie i jeho filmovou
a fotografickou tvorbu. Je pﬁipraven dûtsk˘ ateliér, kde si malí náv‰tûvníci mohou zhotovit vlastní kresbu na motivy malíﬁe Radka Pilaﬁe.
Ekologická poradna Veronica vydala publikaci Praktick˘ rádce
– Jak chránit Ïivotní prostﬁedí v Brnû, s podporou fondu EU
v rámci projektu Jak se do Brna volá, tak se z Brna oz˘vá. Od 11. do
31. ledna 2007 bude v rámci tohoto tématu v˘stava fotografií
Rostislava Suchého a Josefa Ptáãka v Galerii VaÀkovka. 23. ledna
2007 se koná v rámci tohoto projektu panelová diskuse o územním plánu mûsta Brna, pro odborníky i veﬁejnost, v Kulturním
a komunitním centru Slévárna VaÀkovka, Ve VaÀkovce 1, v 17
hod.
V nedûli 28. ledna 2007 v 15 hod. bude pﬁedná‰kov˘ a diskusní
poﬁad IZRAEL A MY v budovû Kanceláﬁe veﬁejného ochránce
práv, Údolní 39, Brno. Akce se koná u pﬁíleÏitosti Dne holocaustu
a chce pﬁiblíÏit Ïivot v Izraeli a seznámit s ãinností Evropské komise
pro Izrael. Srdeãnû zve a poﬁádá regionální kanceláﬁ Mezinárodního
kﬁesÈanského velvyslanectví, ãeská poboãka Brno, ve spolupráci
s Îidovskou obcí Brno.
DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Stﬁední ‰kola, základní ‰kola a mateﬁská ‰kola pro zrakovû
postiÏené poﬁádá den otevﬁen˘ch dveﬁí 30. 1. 2007 ve ‰kole na
Kamenoml˘nské 2, Brno-Pisárky. Dûtem nabízíme: sníÏen˘ poãet dûtí
ve tﬁídû, speciální pedagogové pomáhají dûtem posilovat smyslové
vnímání, rozvíjení prostorové orientace a samostatného pohybu, individuální logopedickou péãi, muzikoterapii, relaxaãní techniky, canisterapii, keramickou dílnu. Zápis do mateﬁské ‰koly bude 22. 2. 2007.
Pﬁijímáme i dûti s kombinovan˘m postiÏením. Na setkání s Vámi se tû‰í
Mgr. Dagmar S˘sová, ﬁeditelka ‰koly, kontakt tel. 543 321 303, kl. 211.
Integrovaná stﬁední ‰kola, Centrum odborné pﬁípravy, Brno,
Olomoucká 61, zve na DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í v sobotu 20. 1.
2007 od 8 do 12 hod. Pro mimobrnûnské zájemce, na základû telefonické domluvy, i mimo tuto dobu. Kontakt: tel. 548 515 123, fax: 548
216 381, e-mail: nabor@iss-copbrno.cz, http://www.iss-copbrno.cz.
·kola je státní, z nejvût‰ích a nejmodernûj‰ích stﬁedních ‰kol nejen
v Brnû. Studenti získají jazykovou vybavenost, znalost práce s v˘poãetní technikou, obory s maturitou – informaãní technologie, mechanik
elektronik, mechanik elektronick˘ch zaﬁízení, strojírenství, manage-

ment strojírenství, strojírenská technická administrativa. V˘uãní obory:
mechanik seﬁizovaã, obsluha NC a CNC strojÛ, pu‰kaﬁ. Jedná se
o obory Ïádané na trhu práce, popﬁ. dal‰í studium na V·, VO·.
Stﬁední prÛmyslová ‰kola chemická v Brnû, Vranovská 65, má
den otevﬁen˘ch dveﬁí 16. 1. a 20. 2. 2007. Kontakt: RNDr. Jarmila
Pospí‰ilová, tel. 545 544 419. Otevíráme obor Aplikovaná chemie se
zamûﬁením na analytickou chemii a farmaceutické substance, a jednu
tﬁídu Pﬁírodovûdeckého lycea. SP·CH je zahrnuta v projektu M·MT
PILOT S, kter˘ je realizován za podpory Evropského sociálního fondu
v rámci zkvalitÀování vzdûlávání. Poﬁádáme stﬁedo‰kolské odborné
soutûÏe, odborné exkurze, poznávací pobyty v zahraniãí. Vlastní ‰kolní vzdûlávací program je orientován na rozvoj kompetencí ÏákÛ
(obãansk˘ch, klíãov˘ch a odborn˘ch), tak abychom pﬁispûli k co nejlep‰í uplatnitelnosti absolventÛ.
PROJEKT ECO-SCHOOLS na S· POLYTECHNICKÉ Brno, Jílová
36g. Na na‰í ‰kole je projekt, do kterého jsme vstoupili v záﬁí 2005
jako jedna z prvních ãesk˘ch ‰kol, realizován prostﬁednictvím Ïákovského Ekot˘mu a poradního sboru, za spolupráce v‰ech ÏákÛ
a zamûstnancÛ ‰koly. Projekt zaãal v roce 1995 pÛvodnû jen v zemích
EU, dnes zahrnuje celosvûtovû kolem 15 tisíc ‰kol. Provedli jsme ekologick˘ audit ‰koly, zvolili jsme Ekokodex ‰koly, vypracovali systém
tﬁídûní odpadÛ, navázali spolupráci s odborem Ïivotního prostﬁedí Mâ
Brno-stﬁed. Ve ‰kolním ãasopise a na ‰kolním webu www.jilova.cz je
ﬁada ãlánkÛ k projektu. Tﬁídíme PET láhve, nebezpeãn˘ odpad, papír,
hliník, sklo. V mûsíci dubnu realizujeme tzv. Den ãinu, pﬁi kterém sbíráme odpad na bﬁezích Svratky, pﬁípadnû likvidujeme men‰í ãerné
skládky. ObdrÏeli jsme diplom za aktivní úãast v projektu. V tomto
‰kolním roce se pokusíme o získání mezinárodního titulu Eko‰kola.
Jiﬁí Vyskoãil, Ïák tﬁídy MZB 2, místopﬁedseda Ïákovského Ekot˘mu.
Mateﬁská ‰kola a Základní ‰kola pro tûlesnû postiÏené, Brno,
Kociánka 6, 612 00 Brno, poﬁádá zápis do mateﬁské ‰koly dne 9.
února 2007 od 8 do 14 hod. v pavilónu A na Kociánce a zápis do
základní ‰koly dne 9. února 2007 od 13 do 16 hod. v pavilónu Def na
Kociánce. Poskytujeme vzdûlávání ve vzdûlávacích programech:
základní ‰kola, zvlá‰tní ‰kola, pomocná ‰kola. Dal‰í informace o M·
jsou na tel. 515 504 214, nebo e-mail: info@‰kola-kocianka.net, informace o základní ‰kole jsou na tel. 541 246 641 a na webov˘ch stránkách http://www.skola-kocianka.net. Pﬁi M· a Z· na Kociánce pracuje
Speciální pedagogické centrum, které zaji‰Èuje sluÏby rodiãÛm dûtí
pﬁed‰kolního a ‰kolního vûku. Kontakt na SPC pro M·: 515 504 375,
kontakt na SPC pro Z·: 515 504 373.
SPOLEâENSKÉ AKCE, AKCE PRO DùTI
Ve stﬁedisku LIPKA, Brno Pisárky, Lipová 20, zastávka tramvaje
ã.1 Lipová, bude v nedûli 21.1.2007 mezi 14 a 18 hod. akce pro
dûti s rodiãi „Jak krtek ke kalhotkám pﬁi‰el“, kde se dozvíte
mnoho o lnu, jak len ãesat, pﬁíst a také tkát. Pﬁipraven bude tepl˘ ãaj,
veselé hry a také pohádka. S sebou pﬁezÛvky a 60 Kã. Kontakt: tel.
543 211 264.
Slováck˘ krúÏek zve na Valnou hromadu krúÏku, ‰mak oharkÛ, a setkání u cimbálu 17. ledna 2007 v 18 hod. v klubu na
·umavské. Budou se prodávat i lístky na Slováck˘ ples s datem 3.
února 2007, kter˘ se koná v Kongresovém centru BVV na ul. Hlinky.
KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT Mâ Brno stﬁed, Václavská 3 má
v lednu 2007 tento program: Provozní doba v klubu je v pondûlí od
15 hod., Út–Pá 14–18 hod. Pravidelné akce v klubu: pondûlí, stﬁeda,
ãtvrtek – setkání s pﬁáteli, moÏnost ruãních prací, úter˘ a pátek – tûlesná cviãení. SluÏby na objednávku: Îádám, aby si zájemci zaji‰Èovali
sluÏby telefonicky veãer po 19 hod. Stﬁeda - pedikúra: 541 249 172,
ãtvrtek – kadeﬁnice: 543 215 146, pátek - klasické masáÏe: záznam
v klubu, kosmetika: 724 787 625. Vycházky: úter˘ a ãtvrtek – program
skupiny „úter˘“ je ve v˘loze. Upozornûní: Zveme zájemce na pátek
v 15 hod. na ãínské cviãení Falunk Gong – ved. paní Alena Lokosová.
Máme v klubu moÏnost vyuÏití rotopedu a ‰lapadla pro cviãení konãetin. Pﬁejeme do Nového roku 2007 v‰em hodnû zdraví a úspûchÛ!
V lednu 2007 bude termín sbûrÛ pro Charitu ve dnech 26. a 27.
ledna 2007, v pátek od 12 do 17 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod. na
5. nástupi‰ti hlavního nádraÏí do pﬁipraveného vagónu.
Pﬁipravila Zdenka Balcarová
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