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Novým starostou městské části Brno-střed je Mgr. Michal Bortel,
sociální demokrat a nejmladší starosta v Brně
Pane starosto, co Vás vedlo k tomu, Ïe jste zaãal s politikou
tak brzy?
Otázka vûku, na kter˘ jistû v mém pﬁípadû naráÏíte, je podle
mého názoru jen otázka relativnosti a nazírání. Jistû nelze pominout, Ïe ãlovûku v mém vûku schází odÏitá léta, která pﬁiná‰í
Ïivotní zku‰enosti. Av‰ak tento „handicap mládí“ si dovoluji kompenzovat konzultacemi s lidmi, kteﬁí jsou v tom ãi onom oboru
chápáni jako kapacity – a já se velmi rád nechám pouãit. A navíc
mám spoustu energie a chuti do práce.
Proã jste si zvolil právû âSSD?
V˘bûr politické strany pro mne nebyl sloÏit˘m rozhodováním.
Jsem ãlovûk, kter˘ má rád lidské principy, podporuje kulturu
a vzdûlání je pro nûj prvoﬁadou hodnotou. Stejnû jako dobr˘ ãaj
mám rád i politiku pro lidi, kterou podle mého soudu sociální
demokracie dûlá.
KdyÏ porovnáte stav Va‰í mûstské ãásti nyní a za 4 roky,
jak˘ch zmûn bychom se mûli doãkat?
Nechci vypadat veliká‰sky, ale podle jednoho mého oblíbeného
autora je dobré klást si vysoké cíle, protoÏe pﬁi tûch nízk˘ch
bychom si ani nev‰imli, Ïe jsme jich dosáhli.
Chtûl bych, aby centrum mûsta Brna bylo jeho skuteãn˘m
a legitimním centrem, které podporuje svou historii, ale nezapomíná na souãasnost – naopak chová se pﬁívûtivû vÛãi sv˘m uÏivatelÛm – tedy na‰im obãanÛm.
Chtûl bych, aby se k nám lidé nauãili chodit s dÛvûrou a s pocitem, Ïe na‰i úﬁedníci jsou tu skuteãnû pro nû.
Chtûl bych, aby se systém fungování radnice stal dÛvûryhodn˘m
a transparentním místem – i proto se snad jiÏ teì v poãátku
mÛÏeme pochlubit zﬁízením zcela nového institutu protikorupãní
komise. Ta nemá v souãasné dobû je‰tû personální obsazení,
a i obsahová náplÀ se dopﬁesÀuje. Av‰ak jedno je jisté – komisi by
mûla ﬁídit opozice. Já osobnû tento moment vnímám jako v˘znamn˘ prvek posílení kontroly a transparentnosti rozhodovacích procesÛ úﬁadu.
nutné ﬁe‰it vûci, dokud jsou Ïhavé, protoÏe zbyteãné odkládání
je‰tû nikdy nic nevyﬁe‰ilo.
Bûhem 10 pracovních dní probûhla jiÏ pátá RMâ. Co Vás
Ïene do takové aktivity?
Co byste chtûl jako novû zvolen˘ starosta sdûlit BrÀanÛm?
Nevidím to jako nûjakou pﬁehnanou aktivitu. Jsem ãlovûk, kter˘
Jistû bych jim chtûl popﬁát krásné a pokojné svátky vánoãní,
si rád vûci prokonzultuje a je pﬁesvûdãen o tom, Ïe pozice staros- chtûl bych jim popﬁát mnoho klidu a osobní pohody a závûrem
ty mûstské ãásti Brno-stﬁed nesmí b˘t cílem, ale pﬁedev‰ím moÏ- ﬁíct, Ïe pozici starosty vnímám se v‰í váÏností, která k tomuto
ností mnoho dobrého vykonat. S ohledem na to je nutné vûci patﬁí. Neãekají nás patrnû lehké chvíle pﬁi fungování rozpoãtovépochopit a vyjasnit si je. A pokud jste na novém místû, je zcela ho provizoria v poãátku nového kalendáﬁního roku. âekají nás
logické, Ïe nejasností je více, neÏ tomu bude napﬁ. za rok – a já v‰ak i projekty, které centru Brna jistû pﬁinesou zaslouÏenou
jsem, pane redaktore, ve funkci cel˘ch 19 dní (ke dni uzávûrky pozornost. Jsme na poãátku, jsme v poãátku prvních 100 dní, ale
tohoto ãísla zpravodaje). A protoÏe jsem ãlovûk, kter˘ nemá pro- jedno je jisté – ãlovûka nejlépe poznáme ne podle slov, ale podle
blém s tím, aby pracoval 20 hodin dennû, chci, aby se i dal‰í ãle- ãinÛ. A já bych chtûl b˘t pro své obãany starostou, na kterého je
nové vedení mûstské ãásti zhostili svého úkolu v tomto poãáteã- spolehnutí!
ním období více neÏ maximálnû. A zatím se nám to úspû‰nû daﬁí.
Otázky pﬁipravili
Petra Kaãírková a Mojmír Antonín
Co mají BrÀané dûlat, kdyÏ s Vámi budou chtít osobnû
mluvit?
Zveme obãany na zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti
V kaÏdém pﬁípadû je nutné kontaktovat fungující sekretariát, Brno-stﬁed, které se koná ve stﬁedu 20. prosince ve 14.00
kter˘ má pﬁedstavu o mém ãasovém harmonogramu. Dal‰í moÏ- hod. ve Spoleãenském centru radnice Brno-stﬁed na
ností je má e-mailová adresa: starosta@stred.brno.cz. Pﬁesto, Dominikánské ulici ã. 2.
pokud je nûjak˘ závaÏn˘ problém, jsem zastáncem toho, Ïe je

Rozhovor

Rozhovor se statutární zástupkyní starosty
městské části Brno-střed MUDr. Dagmar Hrubou
Od 4. kvûtna 2005 jste byla starostkou mûstské ãásti
Brno-stﬁed aÏ do 3. 11. 2006. ProÏila jste jistû chvíle,
které byly pro vás pﬁíjemné a jiné, na které nerada vzpomínáte. KdyÏ jsem nedávno sledoval krajovou televizi
a rozhovor s vámi, zaujal mne vá‰ pﬁístup k obãanÛm
mûsta Brna. Nyní nebudu citovat pﬁesnû, ale vyjádﬁila
jste pocity, které mám i já, Ïe BrÀané jsou málo hrdí na
své mûsto, i kdyÏ se o nich povídá, Ïe jsou velk˘mi patrioty.
Opou‰títe místo starostky, ale zÛstáváte na radnici
a stáváte se statutární zástupkyní starosty mûstské ãásti
Brno-stﬁed. Máte moÏnost pokraãovat ve své práci. Co
pro pocit hrdosti pro obãany je‰tû udûláte?
Doufám, Ïe budu pokraãovat v tom, abych obãany pﬁesvûdãila, Ïe mají b˘t právem na co hrdí. Víte, ono to jde ruku
v ruce s tím, jak na‰e mûsto vypadá – ãistota, poﬁádek, péãe
o spoleãn˘ majetek. Radnice dûlá v‰e pro to, aby takto mûsto
vypadalo, ale lidé v nûm Ïijí a mohou o nû peãovat tím, Ïe ho
neniãí – a neniãíme nûco, na co jsme hrdi.
KdyÏ jste se stala starostkou, mûla jste jistû ideály
a pﬁedstavy jak o Brnû, o Úﬁadu mûstské ãásti Brnostﬁed. KdyÏ si vzpomenete na to, co b˘valo a co je nyní,
k jak˘m zmûnám podle vás do‰lo?
M˘m hlavním úkolem bylo pokraãovat v cestû, kterou na‰e
radnice ‰la po více neÏ 12 rokÛ – zpﬁístupnit radnici obãanÛm,
pokraãovat ve zlep‰ování Ïivotních podmínek, bydlení, sport,
péãe o mladou generaci a dal‰í. Doufám, Ïe se nám to daﬁilo.
Také jste zmínila ve svém vstupním rozhovoru v roce
2005, Ïe obãané mají zkreslenou pﬁedstavu o fungování
zastupitelÛ. Zmûnilo se v tomto smûru nûco?
Snad mi dají obãané za pravdu, ale ano. Pravidelné tiskové
konference s následnou informací v médiích, náplÀ
Zpravodaje, Den otevﬁen˘ch dveﬁí radnice – to v‰echno pﬁiblíÏilo obãanÛm práci zastupitelstva a její v˘sledky.
Na sebe jste prozradila, Ïe ráda cestujete. Tûch 548 dnÛ
pﬁineslo nûco, na co ráda vzpomínáte?
Vidíte, já ani nevím, kolik dní to bylo. Mám-li ﬁíci, na co ráda
vzpomínám, pak to byla oslava 28. ﬁíjna 2005 v Rennes, kde jsem
mûla moÏnost reprezentovat na‰i mûstskou ãást (tak jako my
máme Renneskou tﬁ., oni mají Brnûnskou, a mají tedy k nám velice blízko).
Turisté do Brna pﬁijíÏdí, kam byste je vy osobnû
zavedla?
Vût‰ina historick˘ch památek mûsta Brna se nachází v na‰í
mûstské ãásti. TakÏe kamkoliv, ale pﬁece jenom – do
Denisov˘ch sadÛ, na Kraví horu do na‰eho sportovního areálu.
Co jste zaÏila v zahraniãí a pﬁenesla do Brna?
SvÛj podíl vidím v odstranûní „pﬁedprodejÛ“ v historické
ãásti mûsta, ve zpestﬁení restauraãních zahrádek v centru.
Obãané Brna-stﬁedu jistû rádi vidí turisty, ale ruch
a kontrast „Oni jdou do práce, ãi z práce“ a chtûjí odpoãívat. Turisté se chtûjí bavit. Jak vyhovût obûma stranám,
kdyÏ jejich zájem je tak protichÛdn˘?
Tento problém se t˘ká pﬁedev‰ím historické ãásti mûsta.
Myslím si, Ïe obûma stranám lze vyhovût pﬁi dobﬁe stanoven˘ch podmínkách a vÛli je respektovat.
JiÏ jsme se dostali k bydlení a k podnikání v obvodu
mûstské ãásti Brno-stﬁed. Co byjste doporuãila novému
starostovi zmûnit?
Nejde jenom o starostu, ale o celé zastupitelstvo na‰í mûstské ãásti – v‰em bych doporuãila, aby pokraãovali ve snaze
udûlat v‰e pro obãany.

Aby ná‰ rozhovor nebyl jen o práci. Máte zahrádku.
Tak máte dobr˘ vztah k pﬁírodû. Kterou kvûtinu a strom
máte ráda?
Teì jste mne zaskoãil – mám ráda v‰echny kvûtiny a strom
bych také nedovedla ﬁíci. V‰echny jsou krásné a pobyt v pﬁírodû mû naplÀuje klidem a mírem.
Co se vám podaﬁilo vypûstovat?
Snad bych uvedla jahody, protoÏe tûch pûstuji nejménû 10
druhÛ, jedny chutnûj‰í neÏ druhé.
Milujete divadlo. Kam byste nás pozvala a na jak˘ kus?
Teì momentálnû asi do Reduty na veãer z tvorby terezínsk˘ch skladatelÛ. My máme totiÏ velmi krátkou pamûÈ a tento
veãer pﬁipomíná hrÛzy druhé svûtové války.
Posloucháte jazz a swing. Které CD ãi LP posloucháte
nejradûji?
Mám ráda kaÏdou dobrou hudbu – dávám pﬁednost klasické, váÏné hudbû. Ale máte pravdu, mám ráda i jazz a swing,
protoÏe je to také dobrá hudba.
Na závûr bych se rád vrátil k nezbytné práci. KdyÏ jste
stála a sundávala starostovsk˘ ﬁetûz a pﬁedávala ho novému starostovi – co byste k tomu nejradûji dodala a ze
zku‰enosti vzkázala?
Îe je zapotﬁebí mít trpûlivost, umût naslouchat lidem kolem
nás, vnímat kolektiv zastupitelÛ, dÛvûﬁovat pracovníkÛm
úﬁadu a snaÏit se dûlat jenom to nejlep‰í pro na‰e obãany.
Ing. Mojmír Antonín
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Ustavující 1. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed se konalo dne 3. 11. 2006
âlenÛm zastupitelstva, zvolen˘m v komunálních volbách, byla
pﬁedána osvûdãení o zvolení. Tajemník ÚMâ BS JUDr. Radovan
Novotn˘ potom pﬁeãetl slib ãlenÛ Zastupitelstva Mâ BS. âlenové
Zastupitelstva Mâ BS sloÏili slib pﬁed zastupitelstvem pronesením
slova „slibuji“ a podpisem potvrdili jeho sloÏení. âleny ZMâ BS
jsou: Svatopluk Bartík, Strana zelen˘ch; Ing. David BartÛ‰ek,
Strana zelen˘ch; Ing. Pavel Belu‰ík, ODS; Ing. Bohumil Bílek,
KDU-âSL; Ing. Hana Blahutová, KSâM; JUDr. Pavel BlaÏek, ODS;
Ph.D. Helena Blehárová, Strana zelen˘ch; Josef Borák, ODS; Mgr.
Michal Bortel, âSSD; JUDr. Otakar Bradáã, ODS; Martin
Bundálek, ODS; JUDr. Michaela Dumbrovská, KDU-âSL; Mgr.
Jasna Flamiková, Strana zelen˘ch; RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.,
Strana zelen˘ch; RNDr. Jan Hollan, Strana zelen˘ch; Ing. Jarmila
Horová, CSc., ODS; MUDr. Dagmar Hrubá, ODS; ·árka Janská,
âSSD; MUDr. Vûra Jelínková, Strana Zelen˘ch; Josef Kameníãek,
ODS; JUDr. Robert Kerndl, ODS; Ivan Kinzel, âSSD; BoÏena
Kolajová, âSSD; Ing. Roman Kotûra, ODS; Ale‰ KﬁíÏ, KSâM; Ing.
Jaroslav Kune‰, âSSD; Ing. Jana KvûtoÀová, âSSD; Michal Lepka,
ODS; Mgr. Bc. Ladislava Macurová, ODS; Ing. arch. Vojtûch
Mencl, ODS; Roman Nevesel˘, ODS; David Pazdera, KSâM; PhDr.
Jan Pazdírek, Strana Zelen˘ch; Ing. Stanislav P‰eja, ODS; Marie
Souralová, âSSD, Ing. Marie Stehlíková, KDU-âSL; Marie ·idlová,
KDU-âSL; Mgr. Libor ·Èástka, ODS; Miroslav Vaníãek, ODS; JUDr.
Markéta VaÀková, ODS; RNDr. Petr Vesel˘, âSSD; Ing. Zdenûk
Vilímec, âSSD; Ing. Marek Viskot, âSSD; MUDr. Vojtûch
Weinberger, KDU-âSL. âlenové ZMâ BS poté obdrÏeli „PrÛkaz
ãlena zastupitelstva“, kter˘ po opatﬁení fotografií pﬁedají k podpisu panu starostovi.

– Zastupitelstvo schválilo poãet ãlenÛ Rady Mâ BS: 11, a dále
schválilo poãet uvolnûn˘ch místostarostÛ mûstské ãásti Brno stﬁed: 2.
– Zastupitelstvo projednalo návrhy na kandidáty do funkce starosty Mâ BS. Kandidáty byli navrÏeni paní Mgr. Jasna Flamiková
a pan Mgr. Michal Bortel. Starostou Mâ BS byl zvolen pan
Mgr. Michal Bortel.
Pan starosta podûkoval za projevenou dÛvûru; váÏí si svého
zvolení a slíbil, Ïe bude maximálním zpÛsobem vyjadﬁovat vÛli
voliãÛ.
– Statutárním zástupcem starosty 1. místostarostkou Mâ BS byla
zvolena paní MUDr. Dagmar Hrubá. Do funkce 2. místostarosty
byl zvolen pan Mgr. Libor ·Èástka.
– Uvolnûn˘m ãlenem RMâ BS byl zvolen pan Ing. arch. Vojtûch
Mencl.
– Dal‰ími ãleny RMâ byli zvoleni: Ing. Zdenûk Vilímec, JUDr.
Robert Kerndl, JUDr. Pavel BlaÏek, JUDr. Markéta VaÀková, Ing.
Jana KvûtoÀová, JUDr. Otakar Bradáã, a Mgr. Bc. Ladislava
Macurová.
– Zastupitelstvo Mâ BS ustanovuje v˘bor kontrolní a v˘bor
finanãní v souladu se zákonem o obcích. Dále schválilo, Ïe funkce pﬁedsedy kontrolního v˘boru, pﬁedsedy finanãního v˘boru,
ãlena ZMâ BS pro územní plán a rozvoj obce, místostarosty Mâ
BS, statutárního zástupce starosty Mâ BS a starosty Mâ BS jsou
uvolnûné. Zastupitelstvo stanovilo poãet ãlenÛ kontrolního v˘boru na 5 ãlenÛ a poãet ãlenÛ finanãního v˘boru na 7 ãlenÛ.
(Pokraãování na str. 4)

– Zastupitelstvo Mâ Brno stﬁed, schválilo postup pﬁi svém jednání v souladu se stávajícím Jednacím ﬁádem ZMâ BS.
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(Dokonãení ze str. 3)
– Zastupitelstvo zvolilo pﬁedsedkyní kontrolního v˘boru Ing.
Hanu Blahutovou, místopﬁedsedkyní Ing. Marii Stehlíkovou. Jako
dal‰í ãlenové kontrolního v˘boru byli zvoleni Svatopluk Bartík,
Ing. arch. Vojtûch Mencl a BoÏena Kolajová.

n˘m ãlenÛm zastupitelstva a schválilo „Zásady pro odmûÀování
neuvolnûn˘ch ãlenÛ ZMâ BS“.

– Zastupitelstvo zvolilo pﬁedsedou finanãního v˘boru Ing.
Jaroslav Kune‰e, místopﬁedsedkyní Mgr. Jasnu Flamikovou a
ãleny finanãního v˘boru byli zvoleni Ing. Jarmila Horová, CSc.,
Josef Kameníãek, Ing. Jana KvûtoÀová, JUDr. Michaela
Dumbrovská a PhDr. Jan Pazdírek.

– Komise a náplÀ práce komisí Rady Mâ BS budou projednány
v Radû Mâ BS. Rada stanoví termíny zasedání RMâ a termíny
zasedání Zastupitelstva Mâ BS tak, aby si materiály do ZMâ
mohli zastupitelé vyzvednout minimálnû sedm dní pﬁed konáním
ZMâ ve sv˘ch skﬁínkách na radnici Mâ BS.

– Zastupitelstvo stanovilo v souladu se zákonem o obcích
128/2000 Sb. zásady pro odmûÀování za v˘kon funkce neuvolnû-

– Zasedání ukonãil pan starosta ve 20.30 hod.
RNDr. Zdenka Balcarová

Rada Mâ BS na svém 1. zasedání dne 3. 11.
2006, na 2. zasedání dne 8. 11. 2006, na 3.
zasedání dne 13. 11. 2006 a na 4. zasedání
dne 15. 11. 2006 projednala body, z nichÏ
podrobnûji uvádíme:

schválení na nejbliÏ‰ím zasedání Rady Mâ BS. Dále rada uloÏila ãlenÛm RMâ BS a uvolnûn˘m koaliãním ãlenÛm ZMâ BS
pﬁipravit pﬁipomínky tak, aby mohly b˘t pﬁedloÏeny na zasedání RMâ dne 13. 12. 2006.

– Zastupitelé obdrÏeli „Jednací ﬁád v˘borÛ Zastupitelstva Mâ
BS“.

– Rada stanovila termíny ﬁádn˘ch zasedání Zastupitelstva
a Rady mûstské ãásti Brno-stﬁed, vÏdy ve stﬁedu ve 14 hod.
Pﬁí‰tí zasedání Zastupitelstva Mâ BS se koná 20. 12. 2006,
a dal‰í zasedání budou 21. 2. 2007, 18. 4. 2007 a 20. 6. 2007.
Zasedání Rady Mâ BS jsou plánována na 15. 11. 2006, 22. 11.
2006, 29. 11. 2006, 5. 12. 2006, 6. 12. 2006, 13. 12. 2006
a 20. 12. 2006.

– âlenové Rady Mâ BS byli seznámeni se
stávajícím Jednacím ﬁádem Rady Mâ BS. âlenÛm rady bylo uloÏeno, aby pﬁedloÏili do pﬁí‰tího zasedání
rady eventuální pﬁipomínky k tomuto Jednacímu ﬁádu.
– Rada povûﬁila ãleny Zastupitelstva mûstské ãásti Brnostﬁed: pana Ale‰e KﬁíÏe, Mgr. Michala Bortla, JUDr. Michaelu
Dumbrovskou, MUDr. Dagmar Hrubou, MUDr. Vûru
Jelínkovou, Mgr. Libora ·Èástku a Mgr. Bc. Ladislavu
Macurovou funkcí oddávajících.

– Rada Mâ BS projednala Jednací ﬁád komisí Rady Mâ BS
a zﬁizuje následující komise: Komisi RMâ BS pro ‰kolství
a jmenuje pﬁedsedu ãlena ZMâ pana Ing. Marka Viskota,
komisi mládeÏe, kultury a sportu a jmenuje pﬁedsedu ãlena
ZMâ pana Ivana Kinzela, komisi majetkovou a jmenuje pﬁedsedu ãlena ZMâ pana Ing. Romana Kotûru, komisi v˘stavby
a územního rozvoje a jmenuje pﬁedsedu ãlena ZMâ pana Ing.
arch. Vojtûcha Mencla, komisi dopravy a sluÏeb a jmenuje
pﬁedsedu ãlena ZMâ pana Michala Lepku, komisi Ïivotního
prostﬁedí a jmenování pﬁedsedy odkládá, komisi pro oblast
sociální, zdravotní a obãansk˘ch záleÏitostí a jmenuje pﬁedsedu ãlena ZMâ pana Ivana Kinzela, komisi pro odpis nedobytn˘ch pohledávek a jmenování pﬁedsedy odkládá, komisi protikorupãní a jmenování pﬁedsedy odkládá, komisi ‰kodní
a jmenování pﬁedsedy odkládá, zﬁizuje redakãní t˘m
Zpravodaje a jmenuje ‰éfredaktorem pana Ing. Mojmíra
Antonína, technick˘m redaktorem Mgr. Romana Buriána
a redaktorkou RNDr. Zdenku Balcarovou. Rada odkládá zﬁízení komise RMâ BS pro bydlení a správu bytov˘ch domÛ
a komise dislokaãní.

– Na základû návrhu vedení Mâ BS byly Radû Mâ BS pﬁedloÏeny návrhy zmûn Organizaãního ﬁádu ÚMâ Brno-stﬁed.
Jedná se zejména o zmûny, které jsou motivovány zlep‰ením
práce úﬁadu, jeho vût‰í flexibilitou a operativností. Rada tyto
návrhy projednala a schválila odvolání vedoucího odboru
správ budov a zru‰ení funkce, odvolání vedoucího odboru
obchodu, dopravy a sluÏeb a zru‰ení funkce, zru‰ila funkãní
místo vedoucího oddûlení stánkového prodeje, zru‰ila funkãní místo odborného referenta bytového odboru, zru‰ila
funkãní místo tiskového mluvãího Mâ BS. Schválila odvolání
ﬁeditele KVS „U tﬁí kohoutÛ“ Mgr. Josefa Malacha. Schválila
zﬁízení funkãního místa samostatného odborného referenta
kanceláﬁe tajemníka ÚMâ Brno-stﬁed. Dále schválila zmûny
organizaãního ﬁádu, spoãívající v pﬁevedení agendy odboru
správy budov do ãinnosti jin˘ch odborÛ ãi útvarÛ : podatelna
– pﬁevedení do odboru „Informatika“, vrátní – pﬁevedeni do
kanceláﬁe tajemníka, evidence hmotného investiãního majetku, protichemická individuální ochrana, a bezpeãnostní
ochrana pﬁi práci do odboru majetkového, pracovníci údrÏby
– pﬁevedeni do investiãního odboru, telefonní ústﬁedna – pﬁevedena do odboru „Informatika“, pﬁevedení 1 funkãního
místa z odboru investiãního do odboru bytového, pﬁevedení
oddûlení ãistoty komunikací do odboru Ïivotního prostﬁedí
a pﬁevedení oddûlení dopravy a stánkového prodeje do
funkãních útvarÛ tajemníka.

– Rada schválila zabezpeãení zimní údrÏby v Kamenné
kolonii s vyuÏitím pracovníkÛ pro veﬁejnû prospû‰né práce
prozatím do termínu 13. 12. 2006 a uloÏila tajemníkovi zabezpeãit organizaãnû technické náleÏitosti.
– Spoleãenství vlastníkÛ jednotek (dále jen SVJ) je právnická osoba, vzniklá ze zákona ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. RMâ sv˘m usnesením ã. 174.05
ze dne 31. 10. 2001 schválila Ing. ZdeÀka ·trobla k zastupování Mâ BS v právnick˘ch osobách SVJ. Na základû ustanovení odst. 3 ãlánku 13 ãásti II. Statutu mûsta Brna vydaného
vyhlá‰kou SmB ã. 20/2001 ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ rada Mâ BS povûﬁila pana starostu Mgr. Bortela a statutární zástupkyni MUDr. Hrubou podepsat plnou moc pro Ing.
ZdeÀka ·trobla k zastupování Mâ BS v právnick˘ch osobách
SVJ, vãetnû zapracování právních úkonÛ podle pﬁílohy.
RNDr. Zdenka Balcarová

Rada povûﬁila tajemníka vedením KVS „U tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvkové organizace a uloÏila tajemníkovi pﬁedloÏit do RMâ
BS návrh optimalizaãních krokÛ za úãelem zefektivnûní ãinnosti KVS „U tﬁí kohoutÛ“, pﬁíspûvkové organizace. Rada uloÏila tajemníkovi zabezpeãení organizaãnû-technick˘ch náleÏitostí vãetnû zapracování uveden˘ch zmûn a závûrÛ 1. zasedání Zastupitelstva Mâ BS, konaného 3. 11. 2006, do organizaãního ﬁádu ÚMâ BS a toto aktualizované znûní pﬁedloÏit ke

4

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Přípravu na zimu nelze podceňovat – 2. část
ProtoÏe v dÛsledku zimních klimatick˘ch podmínek – pﬁedev‰ím namrzajícího snûhu nebo náledí – mÛÏe dojít k úrazÛm ãi ke ztíÏen˘m podmínkám pro schÛdnost ãi sjízdnost chodníkÛ a vozovek, rádi bychom
vás upozornili na nûkteré skuteãnosti a navázali tak na informace
o zimní údrÏbû uveﬁejnûné v pﬁedchozím ﬁíjnovém vydání na‰eho zpravodaje. âlánek upozorÀoval mimo jiné na odpovûdnost za
pﬁípadné ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla závada ve schÛdnosti chodníku,
která vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem. Jsme rádi, Ïe uveﬁejnûné informace vyvolaly telefonickou odezvu vás, obyvatel na‰eho
mûsta, a tû‰í nás, Ïe jsme va‰e problémy pomohli alespoÀ ãásteãnû
ﬁe‰it. Pro ty z vás, kteﬁí nemûli moÏnost seznámit se s obsahem ﬁíjnového vydání na‰eho mûsíãníku, nûkteré podstatné body zopakujeme.
Provádûní zimní údrÏby vozovek a chodníkÛ je v na‰í mûstské ãásti
(dále jen Mâ) rozdûleno následovnû. Zimní údrÏba vozovek vût‰ího
dopravního v˘znamu s MHD je v kompetenci Brnûnsk˘ch komunikací, a. s., ostatní vozovky jsou pak v tomto smyslu v kompetenci na‰í
Mâ. Tato skuteãnost je uvedena jednak v Plánu zimní údrÏby
komunikaãního systému na území mûsta Brna, kde jsou ﬁe‰eny
v‰echny mûstské ãásti. Dále pak má na‰e mûstská ãást pro svÛj úãel
kaÏdoroãnû aktualizovan˘ plán zimní údrÏby. Co se t˘ká chodníkÛ,
zde platí zásada odpovûdnosti vlastníka ãi správce pﬁilehlé nemovitosti. Vlastník nemovitosti, která v zastavûném území obce hraniãí s místní komunikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pﬁíãinou byla závada ve
schÛdnosti na pﬁilehlém chodníku, která vznikla zneãi‰tûním, náledím
nebo snûhem, pokud neprokáÏe, Ïe nebylo v mezích jeho moÏností
tuto závadu odstranit. U závady zpÛsobené povûtrnostními situacemi
a jejich dÛsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni pﬁedepsan˘m zpÛsobem upozornit.
Jin˘mi slovy to znamená, Ïe vlastník nebo povûﬁen˘ správce domu
ãi jiné nemovitosti, napﬁ. zahrada atp., má odpovûdnost za úraz
osoby, která spadne a utrpí díky této nehodû úraz na chodníku, kter˘
vede podél tohoto domu ãi jiné nemovitosti. Tato osoba pak mÛÏe
vymáhat na vlastníku domu od‰kodnûní za úraz a následky úrazu, coÏ
se mÛÏe vy‰plhat aÏ do nûkolikatisícov˘ch hodnot.
O rozsahu, zpÛsobu a lhÛtách v odstraÀování závad ve schÛdnosti
místních komunikací informuje téÏ Vyhlá‰ka mûsta Brna ã. 16/1998
o schÛdnosti místních komunikací, ve které jsou rozsah a zpÛsob
odstraÀování závad ve schÛdnosti a lhÛty s tímto spojené rozebrány
do vût‰ího detailu, neÏ jak je tomu v jiÏ zmínûném Zákonu ã.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ a dále pak v provádûcí vyhlá‰ce ã. 104/1997 tohoto zákona.
Zvlá‰tû upozorÀujeme na následující pasáÏe citované vyhlá‰ky:
1. Závady ve schÛdnosti se odstraÀují u chodníkÛ ‰ir‰ích neÏ 1,5

m nejménû v ‰íﬁi 1,5 m a u chodníkÛ uÏ‰ích v max. moÏné ‰íﬁi.
2. Závady ve schÛdnosti chodníkÛ, které slouÏí chÛzi a zároveÀ jako
zastávka veﬁejné linkové dopravy, se odstraÀují v celé ‰íﬁi a délce
minimálnû 22 m.
3. Závady ve schÛdnosti chodníkÛ, pokud vznikly náledím nebo
snûhem, se odstraÀují odmetením nebo odhrnutím snûhu, o‰krábáním
zmrazkÛ a posypem / z vlastních nákladÛ – pozn. autora/zdrsÀujícími
materiály.
4. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku, pﬁiãemÏ je
zakázáno ukládat sníh
– do vozovky,
– na zastávku MHD,
– ke stromÛm a keﬁÛm, pokud sníh obsahuje chem. rozmrazovací
materiály (jedná se o respektování ekologického hlediska – pozn.
autora)
– ke stanovi‰tím nádob na komunální odpad,
– k místÛm odtoku povrchov˘ch vod pﬁi oblevách a tání,
– na mﬁíÏe kanalizaãních vpustí,
– na hrany chodníkÛ v kﬁiÏovatkách tam, kde by sníh znemoÏÀoval
bezpeãné pﬁecházení vozovek,
– ke vstupÛm a vjezdÛm do objektÛ,
– ke sloupkÛm veﬁejného osvûtlení,
– k poklopÛm slouÏícím jako pﬁístupy k sítím a zaﬁízením uloÏen˘m
pod povrchem chodníkÛ,
5. Závada ve schÛdnosti musí b˘t odstranûna co nejdﬁíve, nejpozdûji
v 7, 00 hodin kaÏd˘ den.
6. Nastane-li závada ve schÛdnosti v dobû od 7 do 20 hodin, nesmí
b˘t doba od zji‰tûní vzniku závady do doby zahájení odstraÀování této
závady del‰í neÏ 2 hodiny.
7. SchÛdnost chodníkÛ a schÛdnost vozovek v místech pﬁechodÛ
musí b˘t obnovena do 6 hod. od zji‰tûní závady ve schÛdnosti.
O odpovûdnosti se jiÏ tato vyhlá‰ka, zmûnûná a doplnûná
Naﬁízením ã. 29/2005, nezmiÀuje, protoÏe tyto skuteãnosti ﬁe‰í v tomto
ãlánku citovan˘ zákon.
Zabezpeãování provádûní zimní údrÏby ploch ostatních komunikací, stejnû tak jako stanovení období zimní údrÏby od 1. 11. do 31. 3.
a stanovení poﬁadí v plánu zimní údrÏby je v souladu s v˘‰e uvedenou legislativou. Plán zimní údrÏby pro správní území mûstské
ãásti Brno-stﬁed je k dispozici na Úﬁadu mûstské ãásti Brno-stﬁed,
odd. ãistoty komunikací odboru Ïivotního prostﬁedí.
Tû‰í nás vá‰ zájem o tuto problematiku a vûﬁíme, Ïe ná‰ pﬁíspûvek
k zimní údrÏbû pﬁispûje k vy‰‰í bezpeãnosti na‰ich spoluobãanÛ
v zimním období.
Mgr. Libor ·Èástka,
místostarosta

3. ročník plaveckých závodů „O pohár Svrateckého údolí 2006“
Ve ãtvrtek 14. prosince 2006 se v krytém bazénu Sportovního
a rekreaãního areálu Kraví hora uskuteãní 3. roãník plaveck˘ch
závodÛ „O pohár Svrateckého údolí“ pod patronací Mgr. Michala
Bortela, starosty Mâ Brno-stﬁed, Mgr. Ale‰e Kvapila, starosty Mâ
Brno-Îabovﬁesky, Ing. Svatopluka Bene‰e, starosty Mâ BrnoBystrc, a Mgr. Jindﬁicha Svobody, starosty Mâ Brno-Komín, kteﬁí
zároveÀ tvoﬁí organizaãní v˘bor. ¤editelem plaveck˘ch závodÛ je
Michael Svoboda.
Stejnû tak jako v loÀském roce jsou na tyto plavecké závody
pozváni nejlep‰í star‰í Ïákynû a star‰í Ïáci z osloven˘ch základních ‰kol 4 mûstsk˘ch ãástí Brno-stﬁed, Brno-Îabovﬁesky, BrnoBystrc a Brno-Komín. Pro obû kategorie jsou vypsány plavecké
disciplíny 50 m voln˘ zpÛsob, 50 m prsa, 50 m znak a ‰tafeta
4x50 m voln˘ zpÛsob. Plaveck˘ch závodÛ se opût zúãastní také
postiÏené dûti, které budou závodit v disciplínû 50 m voln˘ zpÛsob. KaÏd˘ úãastník dostane pamûtní kartiãku a mal˘ dárek.

Máme pﬁipraveno mnoho hodnotn˘ch cen a odmûn pro nejlep‰í
star‰í Ïákynû a star‰í Ïáky v soutûÏích jednotlivcÛ a také ve ‰tafetách, vãetnû medailí, diplomÛ a pohárÛ.
V loÀském roce se tyto plavecké závody setkaly s velk˘m ohlasem. Byla to skvûle zorganizovaná akce a osobní úãast nejvy‰‰ích
pﬁedstavitelÛ v‰ech 4 mûstsk˘ch ãástí pﬁi slavnostním vyhlá‰ení
v˘sledkÛ jen podtrhlo kvalitu a v˘znam plaveck˘ch závodÛ
„O pohár svrateckého údolí“. Celé plavecké závody budou uvádûny a komentovány do mikrofonu s pﬁedstavením kaÏdého
závodníka ve v‰ech disciplínách a spoustou rozhovorÛ, také
bude pouÏita elektroãasomíra pro pﬁesné mûﬁení v‰ech ãasÛ.
Srdeãnû vás v‰echny zveme a tû‰íme se na vás pﬁi tûchto
parádních plaveck˘ch závodech.
Pﬁijìte si zaplavat, zazávodit si a pobavit se.
Michael Svoboda,
ﬁeditel plaveck˘ch závodÛ
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75. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ OSLAVÍ
AKADEMICKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVAN
KONCERTEM 3. PROSINCE 2006 V BESEDNÍM DOMĚ
Zeptala jsem se místopředsedy Moravana, ing.
Zdeňka Smělíka, na snímku v první řadě druhý
zprava, na historii tohoto významného brněnského pěveckého sboru.
Pane inženýre, jste členem sboru více než 20
let. Co považujete za jeho specifika?
Akademický pěvecký sbor Moravan vznikl jako
studentský sbor v r. 1931. Jeho zakladatelem
a prvním dirigentem byl Josef Veselka. Zpočátku
hrála roli společenská stránka, ale nadšení
a radost ze zpěvu vedly členy sboru i dirigenta od
jeho vzniku k pečlivé a náročné práci.
Již v r. 1935, po rozhlasovém vystoupení
Moravana, napsal časopis Tempo: „Ačkoliv si
Moravan klade velké reprodukční úkoly, které
často přesahují rámec jeho reprodukčních možností, přece pozoruhodnou kázní a nevšední kultivovaností podán výkon, jenž koncepčně i technicky svědomitě vypracoval nadaný dirigent Josef
Veselka, zařadil se tento sbor mezi naše vyspělá
sborová tělesa.“
Mnoho členů sboru zpívalo dál, i když jejich
působiště již nebyla v Brně, takže typickým
rysem se stala pěvecká soustředění každý měsíc
od pátečního večera do nedělního poledne.
Soustředění mívali často v Brně, ale i ve
Sněžném, v Mělníku, v Praze, Šitbořicích
u Opavy a jinde. Kromě toho se jednou týdně
scházeli ke zkouškám brněnští členové. Dnes má
sbor přes 40 aktivních členů, ale bývaly doby, kdy
nás bývalo i 80.
Jaké skladby má sbor v repertoáru?
Původně to byly úpravy lidových písní a klasický repertoár pro mužské sbory z 19. století, jako
jsou skladby Pavla Křížkovského, Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka
i J. B. Foerstra. V současné době je to hodně přes
100 nastudovaných skladeb. Profesor Veselka Akademické pěvecké sdružení Moravan s dirigentem Tomášem Ibrmajerem.
zařadil do stálého repertoáru řadu skladeb renesanční polyfonie, kupříkladu Palestrina, Orlando di Lasso, ve stoje – to vyznělo jako gesto proti věčnému omezování náboale i další neznámá díla, která vyhledával v hudebních archi- ženských námětů na koncertech i v občanském životě.
vech zámků a klášterů Moravy, Rakouska, Itálie i Vatikánu,
a s Moravanem je přivedl na pódia v moderním pojetí.
Jaký byl profesor Josef Veselka ?
Zejména za totality, v minulém režimu lidé rádi chodili na
Již za dob gymnaziálních studií v Kroměříži měl zájem
koncerty s duchovními skladbami, rádi poslouchali velká orato- u hudbu, jako fundatista u sv. Mořice i člen studentského
ria, v sále Stadionu na Kounicově ulici bývalo až 1 100 poslu- orchestru. V Brně studoval klasickou filologii, filosofii
chačů. Když se v roce 1988 dával vánoční koncert, bylo vypro- a hudební vědu. Po promoci působil na brněnských gymnádáno, kromě latinských skladeb se zpívaly i koledy. Na konci ziích jako profesor. Po školské reformě a zrušení hudební
koncertu zpěváci i celé publikum zpívali Narodil se Kristus Pán výchovy na středních školách v roce 1952 mu bylo nabídnu-
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to, aby se stal profesorem sborového zpěvu a intonace na
brněnské konzervatoři a byl pověřen také oborem pro řízení
sboru na JAMU. Veselka jako pedagog byl přesvědčivá autorita, učitel pečlivý, přísný, přitom však srdečně otevřený muž,
který rád upřímně poradil a s trpělivostí pomohl. Před každého svého posluchače či žáka stavěl stále náročnější úkoly.
Pod jeho vedením šel Moravan strmě vzhůru. Bylo příznačné
pro padesátá léta, že hudební skvosty renesanční polyfonie
hodnotil režim téměř jako ideologickou diverzi. Důsledná
aplikace estetických zásad, vyplývající ze studia děl klasické
polyfonie, na reprodukci moderních sborů vedla například
k novému, citově umocněnějšímu a působivějšímu provedení
děl Leoše Janáčka. Hudební kritik dr. Rudolf Pečman hodnotil Moravan po koncertě v roce 1958 takto: „Vrcholná díla
Janáčkovy sborové tvorby zazněla v interpretaci, která má
přímo světovou úroveň.“ Prof. Veselka při zkouškách vypracovával sbory do nejmenších podrobností, do všech technických a uměleckých fines. Na koncertním pódiu dovedl
vystihnout „atmosféru okamžiku“, jedinečné, neopakovatelné momenty uměleckého projevu, které zůstaly posluchačům
v paměti na dlouhou dobu.
V roce 1959 byl povolán jako hlavní sbormistr do Českého
pěveckého sboru České filharmonie. V Praze působil až do
roku 1981, kdy odešel do důchodu. Zároveň působil jako
profesor na pražské Akademii múzických umění. Jeho padesátiletou sbormistrovskou činnost lze doložit čísly, která již
sama vzbuzují údiv: 1 400 celovečerních koncertů a představení, z nichž třetinu sám dirigoval, přes 150 titulů na gramodeskách, stovky hodin rozhlasového natáčení, spolupráce
s 36 našimi a 97 zahraničními dirigenty, z nichž mnoho bylo
jeho žáky. V Brně na JAMU působil jako profesor a vytvořil
moderně orientovanou sbormistrovskou třídu, jejíž absolventi dnes výrazně působí v uměleckém a pedagogickém světě.
Na Moravan nezapomněl, kdykoliv byl v Brně, rád si zadirigoval, naposledy na koncertě v Brně na oslavu svých
80. narozenin. Profesor Veselka získal čestný doktorát
Masarykovy univerzity v Brně v oblasti hudby v roce 1992,
což před ním obdrželi jen L. Janáček a světově proslulý klavírní virtuos R. Firkušný.

ní vytíženost a přepracovanost Jana Řezníčka způsobily, že
mozkové mrtvice ukončily náhle jeho život v roce 1993.
Moravan na jeho působení nezapomněl. Poslední lednovou
neděli roku 2007 bude k jeho nedožitým 75. narozeninám
uspořádán koncert v Duchovním centru v Brně na Lesné, ve
které dlouhá léta bydlel. Po nenadálém odchodu dirigenta
Jana Řezníčka se činnost sboru dočasně zastavila. Až v roce
1996 přišel nadšený mladý dirigent PaeDr. Oldřich Severa
z pedagogické fakulty. Kolem něho se opět sdružují staří
i noví přátelé Moravana. Moravan začíná znovu pracovat
a navazovat na své tradice uspořádáním koncertů na Moravě
i v Brně (sv. Augustin, Petrov, kostel sv. Jakuba i bazilika na
Starém Brně), až po významnou soutěž sborů v Litomyšli
a skvělou reprezentací při mezinárodní pěvecké soutěži sborů
v Římě 1998. K hlubokému smutku svého sboru mladý dirigent těžce onemocněl a jeho nadějný život skončil v roce
2000.
To jsou hodně smutné události. Jaký je dnešek?
Od roku 2000 pracuje s Moravanem mladý nadaný muzikant, zpěvák, varhaník a především dirigent PhDr. Tomáš
Ibrmajer, absolvent JAMU v Brně, žák doc. Josefa Pančíka.
Dirigování studoval rovněž v Rakousku na Musikschule
Graz, je dvojnásobným laureátem mezinárodní kompoziční
soutěže v belgickém Gentu. Pod jeho vedením Moravan využívá nesmírně bohatou pokladnici české sborové literatury
(Dvořák, Smetana, Janáček, Křížkovský, Martinů, Novák,
Křička atd.), ale i významných zahraničních autorů. Pro
Moravan píší sbory mnozí novodobější a současní skladatelé.
Moravan se zúčastňuje řady pěveckých soutěží a přehlídek na
Moravě, v Čechách i v Praze, před rokem koncertoval ve
Stuttgartu. Připravuje cca 16–20 koncertních akcí za rok.
V období církevních svátků uvádí duchovní hudbu v prostředí chrámů, pro které byla komponována. O Vánocích 2005
byla provedena Mše D dur W. A. Mozarta, o Velikonocích
2006 Haydnova Nelson Messe. Nedávno se Moravan vrátil
z Prahy, kde na koncertě v kostele Šimona a Judy byly mimo
jiné nadšeně přijaty kantáty Otčenáš od Janáčka a Hora tří
světel od B. Martinů. V návaznosti na to vystoupili na slavnostní připomínce svatořečení Anežky České v Římě v r.
1989, v klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova.
Moravan navázal užší spolupráci s Magistrátem města Brna,
s opatstvím na Starém Brně a také s farním sborem u sv.
Jakuba, se kterým často uvádí o Vánocích Rybovu mši Hej
mistře.
V současnosti se Moravan připravuje na festival mužských
sborů v Prostějově a na Slavnostní koncert 3. prosince
v Besedním domě, kde bude uvedena Polní mše B. Martinů
s orchestrem členů Filharmonie Brno, Foerstrovy sbory včetně kantáty Píseň bratra Slunce, v upomínku velkého příznivce a obdivovatele Moravy a prvního čestného člena
Moravana. Dále zazní skladby Janáčkovy, Mozartovy
a Palestriniho.

Kdo vedl Moravan po odchodu prof. Veselky do
Prahy?
Prof. Veselka se z počátku snažil neopouštět svůj Moravan,
ale tíha úkolů nového prostředí jej přiměla do dirigentské
práce stále více zapojovat svého žáka, absolventa řízení
sboru na JAMU prof. Jana Řezníčka, který úspěšně pokračoval v jeho šlépějích. Nedá se říci, že by umělecký vývoj
Moravana byl snadný a jednoduchý. Kdysi kompaktně mladý
Moravan také trochu zestárl a musel vyhledávat nové barevné hlasy muzikálně citlivých jedinců, kteří by dobře zapadli
do životního slohu kolektivu. Pod vedením Jana Řezníčka
zůstal Moravan stálicí na hudebním nebi co do kvality koncertů i jejich počtu. Moravan se nevyhýbal koncertovat
i v malých městech. I tam dovedli posluchači ocenit krásu,
kterou jim Moravan přinášel.
V roce 1989 nastudoval Moravan poslední velkou skladbu
Bohuslava Martinů, Proroctví Izaiášovo, která byla napsána
Přeji Moravanu do dalších let mnoho úspěchů a radosti
v hebrejštině, a Moravan s ní měl vyjet do Francie. Skladba
byla provedena v Brně na Stadioně a v Domě kultury ve z krásného zpěvu! Děkuji za rozhovor.
Vítkovicích, ale další osud uvádění tohoto díla ovlivnila hekRNDr. Zdenka Balcarová
tická doba po změně politické situace. Mnohostranná pracov-

7

12-2006.qxd

22.11.2006

17:57

Page 1

Inzerce
SIMPLY CLEVER

ŠKODA FABIA ZA 1 Kč
A MĚSÍČNĚ 3 500 Kč
S LEASINGEM OD
ŠKOFINU
Nabízíme Vám vůz Škoda Fabia
včetně ABS, airbagu řidiče, posilovače řízení a mnoha dalšího
za 1 Kč a m
˙ ěsíční splátky 3 500 Kč,
s leasingem od ŠkoFINu. V případě pojištění u České pojišťovny
získáte navíc ještě sadu zimních
pneumatik zdarma. Nebo přenosnou navigaci, pokud vůz pojistíte u Allianz. A to není zdaleka
všechno. Navštivte nás proto co
nejdříve, těšíme se na Vás.
RPSN od 4,15 %, doba leasingu
60 měsíců, cena vozu 265 900 Kč,
zůstatková hodnota 35 %.
Akce platí do 31. 12. 2006.

ŠkodaFabia

DĚLÍTE SE S NÁMI O VŠECHNO
TEĎ JE ČAS VÁM TO VRÁTIT

Komb. spotřeba a emise CO2
modelu Fabia: 4,6–7,7 l/100 km,
124-185 g/km

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

RK BÍLÝ REALITY

AHAVA

Pekařská 7, Brno

kosmetika z MRTVÉHO MOŘE

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

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.

OČNÍ OPTIKA

Novinka v Brně!
obruby Gerry WEBER a
Betty BARCLAY pro dámy
a pánské obruby CAMEL
za příznivé ceny
Podzimní kolekce Flair, Davidoff, Mexx, Reebok a obruby z titanu
Adidas, Puma, Hugo Boss, Jaguar, Eschenbach

STUDIOLENS – oční optika Brno, Husova 6
Otevřeno po – pá 8.30–18 hod., sobota 9–12 hod
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Dražby 12. 12. 2006
1. brněnská dražební síň, Masarykova 37
pozemky na území ÚMČ Brno−střed, navrhovatel – SNmB, s.p. v likvidaci
10.15 h. – poz. p.č.1622/2 – 39 m2, k.ú. St. Brno (bez obj.)

nejniž. podání – dle ZP
64000,− Kč (příhoz 10000,−)

10.30 h. až 14.15 h. − jednotlivě pozemky p.č.655/2,
655/3,660,656,657,658,659,663,666,667,668,669,
670,671,672,673: 6–30 m2, k.ú. St. Brno (bez objektů)

nejniž. podání − dle ZP
od 4000,− Kč do 22000,−Kč
(min. příhoz 1000,− Kč)

Informace: www.centralni−adresa.cz, www.bytasen.cz, www.snmb.cz
úřední deska MMB, ÚMČ, vývěska Masarykova 37 – přízemí, tel.: 542 423 072−3
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Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin

XIV. VÁNOCE NA BRNùNSKÉ RADNICI
pátek 23. 12. 2006, 10.00–19.30 hodin
VÁNOâNÍ PROGRAM

Od 8. do 17. 12. 2006 se bude konat
v Brnû v˘stava pohádkov˘ch krajinek
ze sukulentÛ. Tato v˘stava se koná
v Kulturním centru Lí‰eÀ „Kotlanka“,
u zastávky tramvaje ã. 8 v sídli‰ti Lí‰eÀ,
kde je parkovi‰tû v blízkosti, dennû od
10 do 18 hod. Exponáty jsou pﬁirozená
spoleãenstva velice bizarních sukulentních rostlin z polopou‰tí celého svûta
v kamenn˘ch miskách a keramick˘ch
objektech roztodivn˘ch tvarÛ. Bude
vystaveno cca 150 exponátÛ, na kter˘ch
se vyskytuje kolem tisícovky druhÛ
sukulentÛ. Veﬁejnosti bude pﬁedstavena
„Pramáti tlustic“ (Crassula portulacea),
která kvete v prosinci, pravdûpodobnû
jeden z nejvût‰ích exempláﬁÛ tohoto
druhu ve svûtû. Tato rostlina má 70 let, v˘‰ku 170 cm a váhu cca dva
metráky. Na rozdíl od nás lidí sukulentní kytiãky jsou tím hezãí, ãím jsou
star‰í a tûÏ‰í. Místo v˘stavy Kotlanka je vybráno proto, Ïe to jsou první
v˘stavní prostory, kam lze tuto „kytiãku“ fyzicky dostati, neb mezi
autem, které ji doveze, a místem, kde bude vystavena, je krátká vzdálenost a nejsou schody. Více informací poskytneme na tel. 518 634 045,
nebo v dobû konání v˘stavy na mobilu 728 643 534. Mnoho informací
o sukulentech a obrázky najdete na www.sukulent.cz. Jaroslav Honc,
sukulentÛ krotitel (autor v˘stavy)

NOVÁ RADNICE – sněmovní sál • Dominikánské nám. 1 • do 18 hod.
moderuje: Marcela Vandrová
10.00 SKORONICE U KYJOVA – koncert dětského národopisného
souboru
10.45 ILUZE KLUB BRNO – KUCHTÍK BEN A KOUZLENÍ
11.30 DIVADLO RADOST o Vánocích
12.00 KAMARÁDI s večerníčky
12.30 SK GiTy Moravská Slávia – „Křehká krása“ – gymnastické
vystoupení
12.35 ZEMANOVO DŘEVĚNÉ DIVADLO
13.15 SVÍTÁNÍ – folkový koncert
14.00 SLAVNOSTNÍ POZDRAVENÍ
Primátor a představitelé Statutárního města Brna s hosty
Vyhodnocení výtvarné soutěže „Jak vidí město Brno“ děti dětských
domovů
14.30 DIVADLO PARAVÁNEK – pohádka dětem
14.50 ZOO Brno – návštěva zvířátek
15.00 STELINKY – vokální soubor
15.40 PÚČIK – dětský folklorní soubor – vánoční pořad
16.20 KUK a CUK – hudební divadlo pro děti
17.00 GAJDOŠI – vánoční zpívání
18.00 závěr programu
NOVÁ RADNICE – Křížová chodba • Dominikánské nám. 1 • do 18.00 hod.
10.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů
v Křížové chodbě
IGNIS BRUNENSIS 2006 – výstava fotografií
VÝSTAVA – kreseb výtvarné soutěže dětských domovů „Jak vidí
město Brno“
JAMBOREE – výstava z evropského skautského setkání Brno
2006
GALERIE ARNIE – výstava obrazů

VÁNOCE NA VALAŠSKÉ DĚDINĚ

NOVÁ RADNICE – prostranství • Dominikánské náměstí
10.00 FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 hod.)
18.00 Rádio KISS HÁDY 88,3/104,1 FM – v disco rytmu
19.00 VANOČNÍ SEN – THEATRUM PYROBOLY – ohňostroj s hudbou
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ • Kobližná 4 • do 13.00 hod.
10.00 VÁNOČNÍČEK v podání divadla Paravánek
10.30–13.00 – voňavé soutěže a tvůrčí dílna pro děti
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM – ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV
• Kobližná 1 • do 17.00 hod.
9.00 VÝSTAVA „Svět pod sklem. Příběhy vosku. Voskové betlémy“ –
vstup volný
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA – DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
• Dominikánská 9 • do 18.00 hod.
10.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – vstup volný
MORAVSKÁ GALERIE – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ
MUZEUM • Husova 14 • do 15.00 hod.
10.00 VOŇAVÁ PŘÁNÍ – VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – dětský
ateliér
Změna programu vyhrazena!

VÁNOČNÍ LIPKA
Od pondûlí 11. prosince do stﬁedy 13. prosince 2006 zveme
v‰echny dûti a jejich rodiãe od 15 do 18 hodin do pﬁedvánoãní
dílniãky v útulném prostﬁedí Lipky. Vyrobíte si ozdoby na stromeãek, drobné dárky, pﬁáníãka i nûco dobrého. Pﬁijìte pﬁivonût k
VánocÛm, pﬁipomenout si tradiãní zvyky a proÏít pﬁíjemn˘
adventní ãas. Vezmûte si s sebou pﬁezÛvky a vstupné 60 Kã.
Srdeãnû zvou pracovníci Lipky, ‰kolského zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání, Brno, Lipová 20.

je tradiãní pÛvabná pﬁedvánoãní akce Vala‰ského muzea v pﬁírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Pﬁipomíná náv‰tûvníkÛm atmosféru
minul˘ch ãasÛ vánoãních, dobu, na niÏ se soustﬁedilo nejvíc lidov˘ch
tradic, zvykÛ a obﬁadÛ, vrcholících Vánocemi.
Náv‰tûvníci, kteﬁí vstoupí do Dﬁevûného mûsteãka, si mohou prohlíÏet staré vala‰ské chalupy s tradiãním vybavením a s prostﬁen˘mi
‰tûdroveãerními stoly, zavû‰en˘mi stromeãky, betlémy s figurkami...
Kdo se chce zaposlouchat do velebn˘ch tónÛ duchovní hudby
a koled, mÛÏe nav‰tívit dﬁevûn˘ kostelík sv. Anny nebo kulturní dÛm
Janíkova stodola, kde se stﬁídají soubory s vystoupeními koled a lidov˘mi hrami vánoãními. Mezi jednotliv˘mi chalupami jsou jarmareãní
stánky s bohat˘m sortimentem v˘robkÛ ze dﬁeva, slámy, keramiky,
kÛÏe, textilu, proutí a dal‰ích pﬁírodních materiálÛ.
Vala‰ská dûdina na Petﬁekovû stráni pﬁedstavuje typy objektÛ, jako
je chalupa, fojtství, ‰kola, zemûdûlská usedlost, zvonice, kovárna, stodola ãi su‰árna na ovoce, kde se pﬁedvádûjí tradiãní domácké ãinnosti tohoto období. Tak napﬁíklad uvidíte star‰í Ïeny v krojích, pﬁi draní
peﬁí, jiné uvidíte pﬁipravovat nadílku pro chudé dûti. Tichounce zní
koledy. AÏ se dech tají pﬁi sledování pﬁípravy medov˘ch perníãkÛ
s cukrovou polevou nebo odlévání oplatkÛ do tradiãních forem,
které se po upeãení polévají medem. V jin˘ch chalupách uvidíte
ukázky typick˘ch zimních prací, jako je tkaní hadrov˘ch kobercÛ
nebo vázání vlnûn˘ch rukavic pro dﬁevaﬁe. Mladá dûvãata odlévají
olovo a snaÏí se uhodnout, co je ãeká pﬁí‰tí rok. V jiném objektu
mÛÏeme uvidût práci hospodáﬁe pﬁi strouhání ‰indelÛ nebo opravû
domácího náﬁadí. V malé chaloupce nás uchvátí práce ﬁezbáﬁe, kter˘
pﬁi blikotavé svíãce vyﬁezává so‰ky svat˘ch. Kdo bude mít ‰tûstí
a nav‰tíví starou ‰kolu ve správnou chvíli, uvidí nejen vybavení venkovské tﬁídy pﬁed více neÏ 100 lety, ale i pana uãitele v tehdej‰ím
odûvu a se skﬁipkami a jeho Ïáãky pﬁi v˘uce koled.
Snad nejvût‰í atrakcí vánoãního programu jsou obchÛzky
Mikulá‰sk˘ch druÏin s prav˘mi Mikulá‰i, nebesk˘mi andûly a pekeln˘mi ãerty, provázen˘mi Ïidem a past˘ﬁi, i skupiny Lucií v bílém s o‰atkami a moukou, a skupiny Tﬁí králÛ a koledniãek. Ti v‰ichni vytváﬁejí
jedineãnou atmosféru pﬁedvánoãního ãasu. A kdo uÏ bude hodnû prokﬁehl˘, nav‰tíví past˘ﬁsk˘ dÛm, kde b˘vá poskytováno na ochutnávku
nûkolik tradiãních pokrmÛ, jako je vala‰ské zelí, kvaãka, nebo kyselica
s krajíãkem v peci upeãeného domácího chleba. K ochutnávkám vala‰sk˘ch specialit nemohou chybût vala‰ské frgále, ‰tramberské u‰i, ãi
pochoutky vala‰ské zabijaãky.
Magda Tomsová
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T R A D I Č N Í VÁ N O C E V B R N Ě 2 0 0 6
PROGRAM VYSTOUPENÍ
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
1. prosince
16.30 Proslovy zastupitelstva
17.00 Hudební skupina Rej
3. prosince
10.00 Iskerka Brno
4. prosince
10.00 Z· nám. 28. ﬁíjna
10.30 Z· Ochoz u Brna
5. prosince
10.30 M· Nezvalova
6. prosince
10.00 M· Bulharská
10.30 M· Puch˘ﬁova 13a
13.00 Gymnázium tﬁ. Kpt. Jaro‰e
17.00 Ilona Reidlová
7. prosince
14.00 Gymnázium Intergra
16.00 pûveck˘ sbor pí Halíﬁové
17.00 Spanktrue Znojmo
8. prosince
09.15 Z· Labská
10.00 folklórní soubor Ratí‰kovice
11.00 Z· Kanice
11.30 Z· Jana Babáka
14.00 Obãanské sdruÏení Ratolest
16.00 Demairt
9. prosince
13.30 KR Kun‰tát
14.00 Loutkové divadlo
15.00 dûtsk˘ folk. soubor Nová Ves
16.00 Loutkové divadlo

10. prosince
10.00 M· Îidlochovice
14.00 Loutkové divadlo
16.00 Loutkové divadlo

16.00 Demairt

11. prosince
10.00 Z· Zeiberlichova
11.00 Z· Jana Babáka
11.30 Z· Kﬁivánkovo nám. 11

18. prosince
09.00 M· Vranovská
10.00 Z· Mû‰Èanská 21
11.00 Hudební ‰kola Yamaha BrnoTuﬁany
13.00 Z· Hejskovská
16.00 Z· Sirotkova

12. prosince
10.00 M· Pelcova
10.30 Z· Lidická
11.00 M· Hnûvkovského
14.00 Gymnázium Seifertova Blansko
16.00 pûveck˘ sbor pí Halíﬁové
17.00 Muzikálov˘ sbor Milénium, J.
Frostová
13. prosince
10.00 M· Drobného
11.00 Z· Jasanová
13.00 hudební skupina stﬁední ‰koly
informatiky
14.00 Comenia
15.00 Z· Novolí‰eÀská
16.00 Z· Sirotkova
17.00 Ilona Reidlová
14. prosince
10.30 M· Chrlická
11.00 Z· Horácké nám.
15.00 Yamaha Mutûnická
16.00 Junior DDM fitnes
17.00 David ·kouloudík
15. prosince
10.00 M· Labská
10.30 Z· Pﬁemyslovo nám.

Těšíte se na Vánoce?
Atmosféra Vánoc je kouzelná. Hlavnû dûti milují pﬁedvánoãní
tû‰ení. ·tûdr˘ den je pro nû úÏasn˘ právû svou ‰tûdrostí, jsou
obdarovány spoustou dárkÛ, ale i úsmûvÛ a pohlazení. Co je ale
je‰tû lep‰í je máma s tátou a ãasto i babiãkou a dûdeãkem, v‰ichni na ·tûdr˘ veãer pohromadû doma. Nikdo nespûchá do práce,
nikdo nemusí vstávat brzy do ‰kolky nebo do ‰koly, mají pﬁed
sebou hodnû dnÛ volna, které uÏívají v zimních radovánkách.
âasto se ale bohuÏel pro nûkteré z nás stává pﬁedvánoãní doba
dny shonu, nervozity, nákupní horeãky... Je to ‰koda. Dûtem
pﬁece vÛbec nevadí, zda bude kapr na ·tûdr˘ veãer pﬁipálen˘,
salát pﬁesolen˘ nebo cukroví nedokonal˘ch tvarÛ, radují se ze

17. prosince
16.00 Studio Ilony Bránívej

19. prosince
10.00 Z· Bakalovo nábﬁeÏ.
11.00 Z· Hru‰ovany u Brna
13.00 Z· Horníkova
16.00 Z· Pavlovská
20. prosince
09.00 Z· Eli‰ky Pﬁemyslovny
10.00 Z· a M· Merhautova
11.00 Z· Masarykova
14.30 M· Tuãkova
15.00 Z· Lelekovice, Lelkováãek
16.00 ZU· Bystﬁice nad Pern‰tejnem
17.00 Ilona Reidlová
21. prosince
09.00 Z· Botanická
10.00 Z· Antonínská
15.00 Labyrint Brno
23. prosince
13.00 dûtsk˘ folklórní soubor Skoronice
u Kyjova
15.00 ZU· Slavkov
16.00 Kronek Band
17.00 Hudební skupina Rej

snûhu, z na‰í lásky, domácí pohody a spoleãnû stráven˘ch dnÛ
pﬁi hrách s mámou a s tátou.
Mne v té pﬁedvánoãní honiãce kaÏdoroãnû úspû‰nû zabrzdí
pohoda a klid, kterou proÏívají dûti v mateﬁské ‰kole.
KaÏdoroãnû se moc tû‰ím na jejich vánoãní besídku. Jiskﬁiãky,
které záﬁí na‰im dûtem pﬁi vystoupení z oãí, zahﬁejí na srdci urãitû kaÏdou mámu i kaÏdého tatínka.
Malí koledníci z mateﬁské ‰koly ze ·lapanic letos zahájí první pﬁedvánoãní koncert Brnûnského filharmonického sboru Beseda brnûnská
4. 12. v 18 hod. pod umûlou hvûzdnou oblohou Velkého planetária
na Hvûzdárnû a planetáriu Mikulá‰e Koperníka v Brnû. Pﬁijìte si
s námi uÏít pﬁíjemnou atmosféru klidu a pohody pﬁi poslechu perliVûra ·tiková,
ãek z na‰í i svûtové hudby s vánoãní tematikou.
místopﬁedsedkynû Bfs Bb

11

Vánoční příloha

12

12-2006.qxd

22.11.2006

17:57

Page 3

Inzerce

Vánoãní
trhy

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

• předvánoční nákupy
pod jednou střechou
• pravá adventní atmosféra
• vánoční řemeslnický jarmark
• bohatý kulturní doprovodný program
• návštěvnické soutěže o hodnotné ceny

Moravské gymnázium = škola, na které má smysl studovat

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

BRNO - VÝSTAVIŠTĚ

ČIŠTĚNÍ

8.-17.12.2006
správa inzertní plochy zpravodajů
www.bvv.cz/chrismar

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 168
Fax: +420 541 153 068
www.bvv.cz/chrismar
chrismar@bvv.cz

• ekonomickou
• uměleckou

Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice

inzerce@oranzovareklama.cz
tel./fax: 545 426 144,
gsm: 774 531 591

Koberců, sedaček a čalouněných povrchů
v bytech i kancelářích. Čistění je prováděno
moderními profesionálními extraktora s vysokým
sacím účinkem. Používáme kvalitní čistící
prostředky s aromatickou vůní.

Ceny od – koberec = 10 Kč/m2
Sed. souprava – jedno sed. = 80 Kč/m2
Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění

Doprava zdarma !!!
Tel: 775 242 041, E-mail: jmcisteni@seznam.cz

Již druhá filiálka v Brně!
Veveří 102, 616 00 Brno je další brněnská adresa banky známé svým individuálním přístupem ke klientům.
Z nabídky OBERBANK v rámci akční nabídky do 31. 3. 2007:
• Spořící účet SPECIÁL ... atraktivní úročení 2 % p.a.
• ŽIROKONTO ... bez poplatku za vedení účtu do konce roku 2007
• Hypotéka STANDARD ... financujeme až 100% hodnoty zastavované nemovitosti, poloviční poplatek za zpracování
• Hypotéka FLEXI ... hypotéka na libovolný účel ("americká"), financujeme až 80 % hodnoty zastavované nemovitosti
• E-banking, homebanking, platební karty, fondy, devizové účty, spotřebitelské úvěry, kontokorentní účty, zahraniční
platební styk, depozitní služby, firemní účty
V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace jsme připraveni se Vám věnovat i mimo prostory naší banky. Naši
mobilní privátní poradci zajedou i za Vámi, stačí jen zavolat či napsat!
Veveří 102, 616 00 Brno
Tel. 549 127 711, Fax 549 127 739
E-mail: brno.veveri@oberbank.cz

Lidická 20, 602 00 Brno
Tel. 545 559 211, Fax 545 559 270
E-mail: viktor.bila@oberbank.at

www.oberbank.cz

Volný čas
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Volný čas

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
PROSINEC 2006
sobota 2. prosince, 15.30 hod.
Vánoãní hra + Mikulá‰ská nadílka

KVS „U Tří kohoutů“
PROSINEC 2006
úter˘ 5. prosince v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
O. Zahradníãek: „Advent v dutinû ústní.“

nedûle 3. prosince, 15.30 hod.
Vánoãní hra + Mikulá‰ská nadílka
pondûlí 4. prosince, 8.30, 10.15 a 14.15 hod.
Vánoãní hra

stﬁeda 6. prosince v 19.30 hod.
RUSTY NAIL
Power blues.

úter˘ 5. prosince, 8.30, 10.15 a 17.30 hod.
Vánoãní hra + Mikulá‰ská nadílka
stﬁeda 6. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra

ãtvrtek 7. prosince v 19.30 hod.
214. veãer písní táborov˘ch ohÀÛ
OZVùNA a hosté – Sekvoj (Praha).

ãtvrtek 7. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra

úter˘ 12. prosince v 19.30 hod.
ALMARA
Brnûnsk˘ folkrock.

ãtvrtek 7. prosince, 19.00 hod.
Jáno‰ík – abonentní skupina B
pátek 8. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra

stﬁeda 13. prosince v 19.30 hod.
Ivo VIKTORIN (ex AG Flek) + Michael VA·ÍâEK (ex KDJ)
Hosté: Lucka Falt˘nková + VíÈa Buriánek
Veãer melodického folkrocku.

sobota 9. prosince, 15.30 hod.
Mauglí
pondûlí 11. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Mauglí

ãtvrtek 14. prosince v 19.30 hod.
POZDNÍ SBùR + QUANTI MINORIS
Rock + stﬁedovûk˘ pouliãní bigbít.

úter˘ 12. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Mauglí
stﬁeda 13. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Lovci mamutÛ

KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech programov˘ch akcí od 17 hod.

ãtvrtek 14. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Lovci mamutÛ

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Bûhounská 17
INDIES – Po‰tovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraÏí âD

ãtvrtek 14. prosince, 19.00 hod.
Kytice – abonentní skupina A
pátek 15. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Kytice
sobota 16. prosince, 15.30 hod.
Vánoãní hra

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

pondûlí 18. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra
úter˘ 19. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra
stﬁeda 20. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra

ČINNOST KULTURNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO
STŘEDISKA „U TŘÍ KOHOUTŮ“ PODPORUJÍ:

ãtvrtek 21. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra
pátek 22. prosince, 8.30, 10.15 hod.
Vánoãní hra

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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Informujeme
SETKÁNÍ S HUDBOU
17. a 18. prosince se koná v sále Josefa Dobrovského, VídeÀská
ul., dal‰í koncert cyklu âeského filharmonického sboru Brno.
Bude provedeno Vánoãní oratorium J. S. Bacha (kantáty 1, 2, 3,
4) se sólisty âeského filharmonického sboru a s orchestrem âesk˘ch
komorních sólistÛ za ﬁízení Petra Fialy.
Br nûnské kulturní centrum poﬁádá XIV. roãník cyklu
Pohádeãky pro drobeãky – v Ernovû sále na Staré radnici,
Radnická 10, ve ãtvrtek 9. 12. v 10.30 hod. NESEM VÁM NOVINY
– pásmo písniãek, ﬁíkadel, hádanek a zvykÛ kolem Vánoc a Nového
roku. Ve ãtvrtek 14. 12. v 19.00 hod. v Ernovû sále Staré radnice
se koná tradiãní pﬁedvánoãní koncert HUDBA NA GYMNÁZIU
MATYÁ·E LERCHA, uãinkují pûvecké sbory Labutí píseÀ, Skﬁivánãí
píseÀ, Musiciana, Petr Kovaã, Onen svût... V pátek 15.12. v 19 hod
v sále Bﬁetislava Bakaly (Bíl˘ dÛm), Îerotínovo nám.6 bude
Vánoãní trojkoncert skupin P¤ÍSTAV, IVO CICVÁREK a OKO,
DRIVE. V sobotu 16.12. v 19 hod. ve velkém zasedacím sále
Nové radnice v Brnû se koná Pﬁedvánoãní koncert, Koledy
evropsk˘ch národÛ – Eurokoledy . Úãinkují pûvecké sbory
Technik Akademik (Trnava) a Vox Iuvenalis (Brno). Vstupenky
v pﬁedprodeji na Bûhounské a na místû.
Základní umûlecká ‰kola Jaroslava Kvapila poﬁádá 15. 12.
v 18 hodin Adventní koncert dûtského sboru Primavera na
Mendelovû zemûdûlské a lesnické univerzitû, Zemûdûlská 1,
a 20. 12. v 18 hod. Vánoãní koncert v Sále Kanceláﬁe veﬁejného
ochránce práv, Údolní 39.
DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
Stﬁední prÛmyslová ‰kola chemická v Brnû, Vranovská ã. 65,
zve na dny otevﬁen˘ch dveﬁí 12. 12. a 19. 12. 2006 vÏdy v úter˘
od 15 do 18 hod., a 16. 1. a 20. 2. 2007. Kontakt: RNDr. Jarmila
Pospí‰ilová, tel. 545 544 419. Pokud jde o nabídku studijních oborÛ,
otevíráme Aplikovanou chemii se zamûﬁením na analytickou chemii
a na farmaceutické substance a jednu tﬁídu Pﬁírodovûdeckého lycea.
SP·CH byla vybrána mezi 30 ‰kolami v âR do projektu PILOT S,
kter˘ je realizován za podpory Evropského sociálního fondu v rámci
zkvalitnûní vzdûlávání, tak abychom pﬁispûli k co nejlep‰í uplatnitelnosti absolventÛ. Pﬁijìte se podívat, jste zváni!
Integrovaná stﬁední ‰kola, Centrum odborné pﬁípravy, Brno,
Olomoucká 61, zve na DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í v soboty 2.
12., 9. 12., 6. 1. a 20. 1. v dobû od 8–12 hod. Pro mimobrnûnské
zájemce, na základû telefonické domluvy, i mimo tuto dobu.
Kontakt: tel.: 548 515 123, fax: 548 216 381, mail: nabor@iss-copbrno.cz, http://www.iss-copbrno.cz. ·kola je státní, z nejvût‰ích
a nejmodernûj‰ích stﬁedních ‰kol nejen v Brnû. Jazyková vybavenost,
znalost práce s v˘poãetní technikou, maturitní obory – informaãní
technologie, mechanik elektronik, mechanik elektronick˘ch zaﬁízení,
strojírenství, management 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·.
P¤ÍRODA
Na ·tûdr˘ den v Bystrci v zoologické zahradû se koná
v 10 hodin ·tûdrodopolední krmení zvíﬁátek. Náv‰tûvníci obdrÏí
mapku s vyznaãen˘mi stanovi‰ti, na kter˘ch bude probíhat komentované krmení zvíﬁat. Na nûkolika vybran˘ch stanovi‰tích dostanou
náv‰tûvníci pﬁipravené dávky krmiva, kter˘m nakrmí vybrané druhy
zvíﬁat.
Tradiãní v˘stava ve spolupráci s Orchidea klubem Brno, v Ústa-

vu sociální péãe na Kociánce probûhne od 1. 12. do 5. 12. 2006,
v dobû od 9 do 16 hodin. V˘stava je instalována ve sklenících, kde
se zdravotnû handicapovaní klienti uãí v uãebním oboru zahradník.
Náv‰tûvníci uvidí ‰irok˘ sortiment pokojov˘ch rostlin, citrusov˘ch
rostlin a velkou sbírku orchidejí. Rostlinn˘ sortiment bude doplnûn
expozicí cizokrajn˘ch zvíﬁátek. Pﬁíjezd autobusy MHD ã.44, 84, 81,
zastávka Ústav Kociánka.
Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady se koná 4. prosince v 17.30
hod. v ekologické poradnû Veronica na Panské ul. Poﬁádá Helena
Vla‰ínová, téma: Zamy‰lení nad uspoﬁádáním zahrady podle modelu
lesa a o vzájemném pﬁíznivém pÛsobení ve spoleãenství rostlin.
Od pondûlí 4. prosince bude v prodeji na 550 kusÛ asi pûtilet˘ch jedliãek v kvûtináãi (v˘‰ka asi 40 cm), za 80 Kã. Prodejní
místa jsou Ekologická poradna Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
(v dobû prodeje bude otevﬁeno i v sobotu), Lesní ‰kolka Jezírko, ã.
p. 97, Sobû‰ice, deta‰ované pracovi‰tû Lipky, Rozmar˘nek,
Rozmar˘nová 6, Jundrov, informaãní centrum YMCA Br no,
VaÀkovka, vchod slévárna VaÀkovka, v sídle YMCA Brno, Kounicova
3, na Rezekvítku, Kamenná 6 – vchod pﬁes Kamennou 4a, v pﬁírodní
zahradû u smrku, Královo Pole, Rame‰ova 10, pod stadionem na
Srbské. Nechceme, aby vánoãní stromky byly vnímány jako ﬁezané
kvûtiny, které se po pouÏití zahodí. Îivé jedliãky zÛstanou po
Vánocích v zahrádkách, nebo se vysazují do lesÛ v okolí Brna ve
spolupráci s ·LP Kﬁtiny (spoleãná akce bude vãas oznámena na jaﬁe).
SPOLEâENSKÉ AKCE
Ve ãtvrtek 7. prosince má Mikulá‰skou zábavu v 18.30 Slováck˘
krúÏek v Klubu Univerzity obrany na ·umavské ul. Ve stﬁedu
20. prosince se bude konat Vánoãní posezení. Zveme v‰echny
pﬁíznivce slováckého folklóru.
KLUB SENIORSK¯CH AKTIVIT, Václavská 3, 603 00 Brno, program na prosinec: Provozní doba klubu: pondûlí od 15 hod., úter˘
aÏ pátek od 14 hod. Vycházky: úter˘ a ãtvrtek, program skupiny
úter˘ je vyvû‰en ve v˘loze. Cviãení: úter˘ a pátek. Posezení s pﬁáteli:
pondûlí, stﬁeda, ãtvrtek. SluÏby na objednávku: Zájemci si sami zajistí
telefonicky po 19. hod.: stﬁeda – pedikúra: 541 249 172, ãtvrtek –
kadeﬁnice: 543 215 146, pátek – klasické masáÏe, záznam na tabuli, –
kosmetika: 724 787 625. UPOZORNùNÍ: Srdeãnû zveme vÏdy v pátek
v 15.00 na âínské meditaãní cviãení – FALUNG GONG, vedené paní
Alenou Lokosovou. Zveme na Mikulá‰ské setkání s dûtmi mateﬁské
‰kolky Vinaﬁská a to 7. prosince (ãtvrtek) ve 14 hod.
Hilda Adamová-Kopecká, vedoucí klubu
„Tﬁi králové“, celorepubliková sbírka poﬁádaná âeskou katolickou charitou, bude v Brnû ve dnech 2.–14. ledna 2007. KaÏdá
skupinka koledníkÛ musí mít svého vedoucího, kter˘ se mÛÏe prokázat obãansk˘m prÛkazem, plnou mocí a povolením o konání sbírky. Pokladniãky budou oznaãeny odznakem Charity a pﬁíslu‰ného
mûstského úﬁadu. Va‰e pﬁíspûvky do takto oznaãen˘ch pokladniãek
najdou cestu k potﬁebn˘m v charitních zaﬁízeních a humanitární
pomoci. Ve‰keré informace o Oblastní charitû Brno jsou na
www.charitabrno.cz. M. Cyprová, tel. 545 210 672, nebo 604 243 104,
mail: michaela.cyprovs@caritas.cz.
·tûdroveãerní veãer na Myslivnû v Brnû! ProÏijte leto‰ní ·tûdr˘
den v klidu a pohodû, zajistûte si rezervaci na tel. 547 107 555,
také spoleãné zakonãení roku 2006, k tanci a poslechu budou
hrát MIDNIGHT EXPRESS a MINI BAND, souãástí veãera je silvestrovská veãeﬁe a pÛlnoãní obãerstvení s ohÀostrojem. Informace
a rezervace na provozním odd., tel.: 547 107 555, mail: info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz.
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