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městská část

zpravodaj

osobnost měsíce
Dagmar Patrasová se narodila 27. dubna 1956
ve znamení Býka. Ikona mnoha dětí, ale přiznejme, že i jejich rodičů a prarodičů, populární
Dáda, nám slíbila, že bude porovnávat a odpovídat pravdivě.Tak tedy úvodem: vlastnosti Býků
vytváří jejich planeta Venuše. Právě ona podporuje veselou povahu a harmonii k vytvoření
pokojného domova. Lidé tohoto znamení jsou
totiž známí svojí touhou bavit okolí, a proto se
stávají vyhledávanými společníky. Přestože býci
dovedou vychutnávat život plnými doušky, jsou
při tom dobrosrdeční a snaží se pomáhat slabším. Největším nebezpečím pro ně samé může
být jejich svéhlavost. Neradi naslouchají varování a mohou na to doplatit.
Pokračování na str. 7

Vánoce u začaly
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Vážení občané…

Vánoce na Středu: „Zelňák“ a „Moravák“
Hned dvoje vánoční trhy současně letos
pořádá městská část Brno-střed: Vánoce
na Zelňáku a Vánoce na Moraváku.
„Každá z akcí má svoji originální dominantu
– na Zelném trhu monumentální betlém Jiřího Halouzky, řezbáře z Jiříkova na Rýmařovsku, v parku na Moravském náměstí umělou ledovou plochu k bruslení,“ uvedl starosta
městské části Mgr. Libor Šťástka.

Vánoce na Zelňáku
Vánoce na Zelňáku přinášejí nový přístup ke
konání podobných akcí v Brně. Neotřelá atmosféra první republiky, příjemná melancholie
starých časů a kouzlo Vánoc jsou směsicí,
která jistě zavoní každému návštěvníkovi.
Cílem akce je vrátit ducha Vánoc a vánočních tradic do středu města Brna tak, aby obyvatelé města cítili onu neopakovatelnou a jediZveme občany na
19. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu dne

16. prosince 2009
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

nečnou vánoční atmosféru a pohodu. Detaily programu jsou zveřejněny na webových
stránkách www.vanocenazelnaku.cz.

Vánoce na Moraváku
Vánoce na Moraváku návštěvníkům slibují
bruslení, zážitky, dobroty a dárky pro malé
i velké. K bruslení poslouží umělá ledová plocha o rozměrech 20 x 10 metrů, a to denně
od 9.30 do 21.30 hod. Časový prostor bude
rozdělen do bloků kvůli úpravě povrchu kluziště, předpokládaná kapacita je 40 osob.
Pokud jde o vánoční trhy, plánovaná kapacita je až 48 prodejních míst. Mezi nabízeným
sortimentem by mělo převažovat občerstvení pro návštěvníky i bruslaře a vánoční a dárkové zboží drobných prodejců a výrobců.
Doprovodný program je připraven především
na víkendy. Zčásti proběhne na zpevněných
plochách uvnitř tržiště, zčásti na umělé ledové ploše. Děti se budou moci zúčastnit různých
soutěží a dalších radovánek, zhlédnout kulturní pořady či sportovní exhibice a počkat
i na netradiční překvapení. Průběžně aktualizované informace o akci je možné najít na
www.vanocenamoravaku.cz
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Poslední listopadový pátek
jsme zahájili historicky
první vánoční řemeslný jarmark na Zelném trhu,
v první prosincový den pak
bruslení a trhy na Moravském náměstí. Obě akce,
které pořádá radnice městské části Brnostřed, potrvají až do 23. prosince a doufám,
že přivítají co nejvíce spokojených návštěvníků. Nejen vánočními trhy však žije centrum města. V první prosincový čtvrtek přivítal bazén na Kraví hoře již tradiční
„Svratecký pohár“, plavecké závody dětí
ze základních škol Brna-středu, Bystrce,
Komína, Žabovřesk a Jundrova, doplněné
o zápolení dospělých, a to v nejrůznějších
kategoriích. A hned o den později startuje
zimní bruslařská sezóna na námi provozovaném kluzišti na Nových sadech. Na příští rok pro vás připravujeme řadu novinek,
které snad přispějí k většímu oživení centra Brna. Od větších akcí – Velikonočních
slavností, Slavností regionů či Brněnského vinobraní – po akce menšího formátu,
komornější, ale neméně zajímavé. Příjemný advent, krásné Vánoce a důstojné rozloučení s tímto rokem vám přeje
I

10
Rozhovor se
spisovatelem
Martinem Reinerem

Mgr. Libor Šťástka, starosta
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Informace o zápisu
prvňáčků
do našich škol

Nové představení
v Polárce
– Čarodějův učen

Akce radnice
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Akce radnice
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Akce radnice
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Stalo se v naší městské části

Lampiony na radnici – úterý 17. listopadu 2009

Akce začala vlastnoruční výrobou lampionů.

Zájem byl veliký.

Tvorbu lampionů zpříjemňovala kapela.

A pak už průvod vyrazil z radnice do večerního Brna.

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Změna pokladních hodin a provozu
pokladen Úřadu městské části Brno-střed
v období od 28. 12. 2009 do 4. 1. 2010
Pokladna
Dominikánská 2

Pokladna
Měnínská 4

Pondělí
28. 12. 2009

8.00–12.00 hod.
12.30–16.30 hod.

9.15–12.00 hod.
13.00–15.00 hod.

Úterý
29. 12. 2009

zavřeno

9.15–11.00 hod.
11.30–13.00 hod.

Středa
30. 12. 2009

8.00–12.00 hod.
12.30–16.30 hod.

9.15–12.00 hod.
13.00–15.00 hod.

Čtvrtek
31. 12. 2009

zavřeno

9.15–11.00 hod.
11.30–13.00 hod.

11.00–17.00 hod.

11.00–12.00 hod.
13.00–15.00 hod.

Pondělí
4. 1. 2010

V období od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude v provozu pouze
příjmová pokladna.
Výdajová pokladna bude v provozu do 23. 12. 2009.

Zastávka u Ústředního hřbitova má přístřešek
Problém absence přístřešku na
zastávce MHD u Ústředního hřbitova se táhne od roku 2002, kdy
si občané začali stěžovat, že se
nemají při čekání na spoj kam
schovat před nepřízní počasí.
„Vzhledem k problémům s úzkou
refýží bylo nutné navrhnout
a nechat vyrobit atypický tvar
přístřešku a vyřešit i další komplikace spojené s nedávnou cel-

kovou rekonstrukcí celé této
oblasti, vlastnictvím pozemků či
se souhlasem památkové péče,“
uvedl místostarosta Brna-střed
Ivan Kinzel. Všechny překážky se
podařilo zdolat a v současné době
už přístřešek stojí. Občané, kteří
mají na Ústředním hřbitově své
blízké, mohou být konečně spokojeni a před nepřízni počasí se
mají kam ukrýt.
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Martin Reiner
rozhovor
Martinu Reinerovi nyní
vychází nová kniha Lucka,
Maceška a já.

srozumitelné i to, co říká Eva
Syřišťová: „Kreativita není normální“.

Děj Vaší poslední knihy
Lucka, Maceška a já se
částečně odehrává v Brně.
Jaký je Váš vztah k Brnu –
kupříkladu v porovnání
s hlavním hrdinou?

Revoluční rok 1989 vnímá
hlavní hrdina knihy velmi
zpovzdálí, nezúčastněně,
neboť jeho hlavní starostí
je výchova malé holčičky –
Lucky; jak Vy sám jste rok
1989 prožíval?

Na rozdíl od hrdiny románu jsem
se v Brně narodil a od doby, kdy
jsem o svém životě začal rozhodovat sám, jsem Brno ani nikdy neopustil. Nejsem primitivní
patriot, ale také nehledám na
svém městě mouchy. Žiju tady
už dlouho a pořád moc rád.

V knize je netradiční
detektivní zápletka, čtete
detektivky? Kde jste
k zápletce čerpal inspiraci?
Detektivky nečtu prakticky vůbec
a v knize mi šlo o zápletku obecně, protože jsem četl, že správná próza se bez ní neobejde.
Jinými slovy, zápletka v tomto
románu není nijak zvlášť inspirovaná, je to prostě průmět věcí
a příběhů, které jsem měl na
mysli a o kterých jsem chtěl psát.

Jedním z motivů knihy je
i duševní nevyrovnanost,
bláznovství. Jak Vy definujete blázna, šílence?
Zatím jsem se o takovou definici nepokoušel, nikdo ji po mně
nechtěl. A teď si říkám, že se
tomu asi vyhnu, protože ta věc
je po čertech složitá. Pojetí normality a tudíž i bláznovství se
mění v čase (o tom více Foucault
v Dějinách šílenství) a rozhodující pro to, kdo skončí v blázinci
a kdo ne, bývá dobový úzus,
pominu-li tradiční účelové „odklízení“ nepohodlných lidí. Obecně „normální“ je to, co odpovídá
„normě“ a norma se, jak známo,
prvořadě odvozuje z toho, co
převažuje. V tomto světle je pak

To je úplně jiný román... a věru,
že by to byl román. Stručně řečeno: hodně jsem se angažoval, ale
z toho, co mohlo skončit kandidaturou do nově tvořené České
národní rady, jsem brzy vycouval
a vrátil se ke kulturnímu činovnictví, s nímž jsem ostatně započal už před Listopadem. Konkrétně jsem se stal redaktorem
časopisu Proglas, jehož první číslo vyšlo už v lednu 1990 a který
předtím vycházel v samizdatové
podobě jako Střední Evropa –
moravská verze.

Byl jste aktivní v disentu
před rokem 89?
S ohledem na věk i na to, že jsem
vyrůstal ve zcela apolitické rodině, jsem se v druhé polovině 80.
let pohyboval přirozeně spíše
v tzv. šedé zóně, která ovšem
postupem času s částí disentu
leckde prorůstala. Takže poslední dva roky před Listopadem
jsem se už věnoval aktivitám,
kvůli kterým jsem pak byl zván
na výslechy.

Profil
v Bath) jste doporučoval
číst se sklenicí vína. Co za
pití naopak doporučíte čtenářům ke své románové
novince?
Totéž. Mám zkušenost, že dvě
až čtyři deci dobrého vína uvolní i povznesou mysl do stavu,
kdy člověk čte nějak lépe a kvalitněji. Ale možná že v mém případě šlo hlavně o to, že jsem se
tak jako dost zaneprázdněný člověk rychleji a snáz odpoutal od
„všedních“ starostí a nechal se
bez zbytečného odporu zavléct
do světa té které knihy.

Pravidelně jezdíte na „turné“ spojené s autorským
čtením společně se spisovatelem Michalem Vieweghem. Jak tahle spolupráce
funguje? Nežárlíte na sebe
jako konkurenční autoři?
V čem si myslíte, že už Michalu
Vieweghovi jako autor konkuruji? To by mě opravdu zajímalo.
Až na něco přijdete, dejte, prosím, vědět, ať to můžeme otestovat (smích).

Byl byste ochoten angažovat se v politice nyní?
Dostáváte nějaké
nabídky?

Co píšete nyní? Bude se
kniha opět nějakým způsobem dotýkat Brna?

Politika ve smyslu res publica mě
zajímala vždycky, ale „angažovat se v politice nyní“ bych ochoten nebyl. Nevyhovuje mi ani
politický systém, ani politická kultura většiny potenciálních spolu- i protihráčů. Nabídky jsem
měl – a odmítnul je.

Právě se po pětileté pauze vracím k rozpracovanému „dokumentárnímu románu“ o brněnském básníkovi Ivanu Blatném.
Budu ho sice zgruntu předělávat, ale jsem přesvědčen, že
nebude trvat dalších devět let,
než kniha spatří světlo světa.

Vaši poslední básnickou
sbírku (Pohled z kavárny

I
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Tomáš Setnička
(noviny Bastila)

Martin Reiner (dříve také Pluháček), básník, prozaik a nakladatel,
se narodil 1. 8. 1964 v Brně, ale část
svého dětství prožil v Janovicích
nad Úhlavou. Šest let strávil na
vojenských školách a osm měsíců
ve vězení. Po návratu byl postupně referentem v taneční škole, prodavačem v antikvariátu, doručovatelem tisku, inspicientem v operetě,
po listopadu 1989 spoluzakladatelem a redaktorem politicko-kulturní revue Proglas, stipendistou
ČLF, tiskovým mluvčím na MK ČR,
šéfredaktorem nakladatelství Lidová demokracie-Petrov. Od podzimu 1992 do podzimu 2005 majitelem nakladatelství Petrov. Poté
spisovatel na volné noze. Další aktivity: Organizátor cyklu přednášek
Škola poezie (1990–91) a Lodí literátů (od roku 1993 do současnosti). V letech 1993–94 uvedl na Malé
scéně Mahenova divadla jako dramaturg, autor scénářů a režisér
cyklus inscenované poezie První
čtení (Brodskij, Blatný, Trakl,
Michaux, Bonnefoy). V letech
1996–2000 organizoval (spolu
s Jiřím Kuběnou) bítovská setkání
českých a moravskoslezských básníků. V letech 1999–2000 také pravidelně psal pro kulturní revue
Neon, kterou založil a vydával.
V letech 2001–2004 organizoval
mezinárodní básnický festival v Olomouci Poezie bez hranic. Jeho básně byly publikovány v angličtině,
němčině, francouzštině, polštině,
maďarštině a chorvatštině. Vydal
básnické sbírky Relata refero
(1991), Poslední rok (1995), Decimy (1997), Tání chůze (1998), Staré a jiné časy (2002), Pohled
z kavárny v Bath (2007), novelu
Lázně (1998) a výbor fejetonů Plachý milionář přichází (2008).
Zdroj: www.martinreiner.cz

Dáda Patrasová
rozhovor
Dáda Patrasová se narodila
v Praze. Její tatínek
doc. prof. Karel Patras hrál
v České filharmonii na harfu a učil na Akademii múzických umění. Maminka zpívala ve filharmonickém
sboru, a tak je celkem
pochopitelné, že nějaké ty
geny tady byly. Už jako
malinká se začala učit na
klavír a od první třídy
navštěvovala Kühnův dětský sbor. V rámci objektivity budiž řečeno, že do sboru se dostala jako jediná ze
třídy a bez protekce rodičů.
Chodila také do výtvarného
kroužku a dělala sportovní
gymnastiku.
Všude jste prý byla oblíbená pro svoji veselou a dobrosrdečnou povahu. To asi
proto, aby to sedělo s tím
naším horoskopem, že?!
Já jsem měla opravdu pěkné dětství a to mě určitě formovalo.
Jsem nejmladší ze tří sourozenců, mám starší sestru Věru a bratra Vladimíra, a byla jsem doma
benjamínek. Tatínek byl ale hodně pracovně vytížený a čas na mě
měla hlavně maminka. Ta mě přikrývala těmi maminkovskými křídly. To moje spokojené dětství se
na mně hodně podepsalo. Všechno, co jsem dělala mimo domov,
bylo mým domovem ovlivněno,
a proto se i jako manželka
a maminka teď snažím vytvářet
manželovi a dětem dobré zázemí pro jejich činnost. Já jsem pro
ten „spokojený domov“, jak se
píše v té charakteristice nás Býků.

Už jako malá holčička jste
prý účinkovala v několika
televizních pořadech…
To asi proto, abych vám naplnila to další tvrzení, že Býci jsou
známí svou touhou bavit svoje
okolí (směje se)! Ale je to prav-

da… Hodně mě to bavilo. Později jsem chodila do dramatického kroužku k Jiřině Stránské
a Jiřině Steinmarové. Ty mě také
připravovaly ke zkouškám na
Státní konzervatoř, kde jsem
absolvovala v roce 1976. No
a vidíte, se synem paní Steinmarové Jirkou Kodetem jsem se
pak po letech setkala ve filmu
Vrchní, prchni!

Vaše filmová databáze je
poměrně bohatá, ale to
přeskakujete celé vaše
semaforské období…
Ale kdepak. Pan Jiří Suchý si mě
vybral do Semaforu na základě
konkurzu ještě jako studentku
konzervatoře. Hrála jsem v Kytici, Smutku bláznivých panen,
Kdyby tisíc klarinetů, Sladký život
blázna Vincka, Vetešník, Hospoda u zeleného klimpru a v dalších
úspěšných hrách. No a mým
prvním filmem bylo Třicet panen
a Pythagoras už v roce 1973.
Ráda vzpomínám na Malou mořskou vílu, Šestapadesát neomluvených hodin, ale třeba i na
Smrt stopařek, kde jsem se
poprvé setkala s Janou Nagyovou. Díky úspěchu té naší ústřední dívčí dvojice, i když to v tom filmu s náma vůbec nedopadlo
dobře (směje se), vznikla vlastně dvojice princezen Arabely
a Xenie.

V polovině osmdesátých
let jste měla na vybranou,
zda se stanete sexy symbolem, nebo se budete
věnovat tvorbě pro děti …
Je fakt, že už jsem měla za sebou
role daleko erotičtější než tu
v Trháku, kde mě pan Ladislav
Smoljak v roli režiséra poplácával po zadku. Ve zmíněném
Vrchní, prchni! už to bylo na tu
dobu dosti odvážné a v seriálu
Návštěvníci jsem se objevila
dokonce téměř nahá a bez vlasů
(směje se)! Točila jsem i ve Francii, Německu, Holansku, v Itálii
i na Kubě.

Profil
Prý si vás všiml
i Hollywood?

Dagmar Patrasová se narodila
27. dubna 1956 v Praze v umělecké rodině. Jako studentka na státní konzervatoři navštěvovala hodiny hry na klavír a kytaru. Během
studia ve III. ročníku na konzervatoři byla na základě konkurzu přijata Jiřím Suchým do divadla
Semafor, kde působila 17 let. Začátkem osmdesátých let se začala prosazovat jako zpěvačka a objevila
se v televizním pořadu Sejdeme se
na výsluní, kde si zazpívala duet
s Felixem Slováčkem, špičkovým
klarinetistou. A právě toho napadlo, aby natočila album dětských písniček. To první se jmenovalo Pasu,
pasu písničky a prodalo se ho více
než půl milionu kusů. Toto album
udělalo z herečky zpěvačku písniček pro děti a tímto směrem se
začala ubírat celá její další umělecká cesta. Dáda natočila 20 sólových alb, která jsou v prodejnosti
vždy zlatá nebo platinová. Koncem
devadesátých let začíná vydávat
časopis, který se jmenuje jako ona,
DÁDA. Současně vycházejí knížky
pro děti od Ondřeje Suchého, které na její hudební počiny navazují.
Je patronkou Dětského domova
Dagmar v Brně a zúčastňuje se
charitativních koncertů.V současné době moderuje svůj vlastní
pořad v ČT s názvem Raníček
s Dádou a hraje svá autorská představení pro děti po celé ČR.

Dostala jsem skutečně nabídku
točit seriály v USA. Italský manažer, který to zprostředkoval, ale
chtěl, abych se stala jeho milenkou. Když jsem to odmítla, začal
nadávat, že to je v branži běžné,
že to tak dělají všechny a že jsem
mohla udělat velkou kariéru. Zní
to jako z nějakých skutečných hollywoodských slaďáků, ale já ho
odmítla. Takže Hollywood se
nekonal, ale konal se Felix Slováček a písničky pro děti…

Povídáme si v čase
adventním, který pro vás
tradičně znamená velké
nasazení. Téměř celý
měsíc máte jedno až dvě
představení denně po celé
České republice, ale nikdy
neopomenete přijet do
Brna za „svými“ dětmi
z Dětského domova Dagmar v Žabovřeskách.
Letos slaví tento domov, jehož jsem
již více než deset let patronkou,
osmdesáté výročí založení a slaví
se, jak se sluší, po celý tento rok.
Už tradičně jsem se s dětmi potkala při Brněnských Velikonocích na
ledě (partnerem projektu je i naše
městská část, pozn. red.), při zahradní slavnosti v červnu přímo
v domově dětem zahrál adárky předal můj manžel a věřím, že teď
v prosinci předáme dětem a paní
ředitelce i něco navíc. Není to ale,
jak se říká, jen o těch penězích
a dárcích pro děti. Tento vztah velmi obdarovává i mě. Člověk nežije
tolik z lásky, kterou přijímá, jako
mnohem více z té, kterou daruje.

Takže naplňuje se i to, že
Býci jsou dobrosrdeční

a snaží se pomáhat slabším a potřebným. A jak je
to s tím, že „největším
nebezpečím pro ně samé
může být jejich
svéhlavost, že neradi
naslouchají varování
a mohou na to doplatit“?
Tak na to se zeptejte mého manžela!
I

Vladimír Koudelka
Foto Igor Zehl
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Inzerce

LEVNĚ, PROFESIONÁLNĚ,
S POJIŠTĚNÍM
Lékárna na Josefské

RENAX BRNO, s.r.o.
A+A RENAX, s.r.o.

Josefská 16, 602 00 Brno
Tel. 542 213 793, 542 213 804

Přízová 3
602 00 BRNO

Lékárna SFINX

Hrnčířská 6, 602 00 Brno
Tel. 541 233 538

STĚHOVÁNÍ

domácností, kanceláří,
těžkých břemen
(trezory, klavíry, stroje)

Navštivte naši novou internetovou lékárnu www.zdravialeky.cz

VYKLÍZENÍ

Akce na prosinec 2009:
14.12. (pro Sfinx) a 15.12. (pro Josefskou)
12–17 hod.
prezentace švýcarské kosmetiky Botoceutical
- bezbolestná náhrada plastické chirurgie

prostor a likvidace
pozůstalosti

Geriavit Pharmaton 100 cps . . . . . . . . . . . . . . . .739,- Kč
GS Condro Forte 120 tbl. vánoce . . . . . . . . . . . .759,- Kč
Diamandceutical 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1099,- Kč
Clavin strong 28 tbl. + alkoholtester zdarma . . . .999,- Kč
Gingimax 90 tbl. + Lecithin 90 tbl. . . . . . . . . . . . .219,- Kč
Tonometr Tensoval comfort . . . . . . . . . . . . . . . . .1290,- Kč

AUTODOPRAVA
skříňovými vozy

tel.: 543 254 140
mob: 602 755 628
www.stehovani-renax.cz

kvalitní profily
1x bezpečnostní prvek u všech oken
šedé bezúdržbové těsnění
pojistka proti chybné manipulaci okna
přizvedávač okenních křídel
plastová okna nevyrábíme z recyklovaných profilů
sklo s tepelnou izolací k 1,1 W/m2
s teplým nerezovým rámečkem

Husova 6, Brno
Po – Pá 900 –1800
Sobota 900 –1200

Brno-Žabovřesky – obchodní kancelář
Královopolská 41, 621 00 Brno
telefon: +420 541 247 892, +420 515 533 806, +420 541 240 678
mobil: +420 776 710 245
fax:
+420 541 240 464
e-mail: brno@sedma.cz

Naše vánoční
nabídka pro Vás:
Brýle HUMPHREY´S s pouzdrem za vánoční cenu 2900,- Kč
a jako dárek sluneční brýle HUMPHREY´S dle vlastního výběru.
Široká nabídka brýlí z kolekce ZIMA 09/10
Nabízíme odborné měření zraku na moderně vybaveném pracovišti
a doporučení optimálních skel do Vašich nových brýlí.
Týmová práce odborníků a příjemné jednání se zákazníkem
je zárukou Vaší spokojenosti.
Tel.: 607 26 25 56

Brno-střed – obchodní kancelář
Úvoz 31, 602 00 Brno
telefon: +420 543 216 094, +420 515 533 814
mobil: +420 774 710 709
fax:
+420 543 216 094
e-mail: brnouvoz@sedma.cz

Hledáme nové obchodní zástupce
Obchodní zástupce pro oblast Brno
774 525 637

KRÁSNÉ VÁNOCE V NOVÝCH BRÝLÍCH
8
k03-000974-09_SMP_95x40_cmyk2.indd 1
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NABÍDNĚTE NÁM K PRODEJI VAŠI NEMOVITOST
a získáte od nás dárkový šek
v hodnotě 2000,-Kč
na nákup dřevěného nábytku
firmy Domestav, s.r.o.
L-Kontakt s.r.o., Nám. Svobody 9, obchodní centrum OMEGA - 6. poschodí (výtah k bytům)

ÚVĚROVÉ A REALITNÍ CENTRUM S TRADICÍ

2 777 75 72 74

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY

Po celý rok
dobře se mějte
a v teple domova
spolu se smějte.
Pohodu, zdraví
a štěstí plno,
přejí Vám ze srdce
Teplárny Brno.

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

www.nzg.cz/zs

ZástupkynĒ Ģeditelky: Lucie Stejskalová
e-mail: anglickazs@skolskykomplex.cz
tel.: 737 375 892

Extra silné složení: 30 % Methyl Salicylate, 15 % Menthol.

MEDISTIK™ - VÍC NEŽ KOŇSKÁ SÍLA
Objednejte ve své lékárně nebo na tel.: 545 241 303
1 ks 350 Kč, 2 ks bez poštovného
Body Centrum s.r.o., Cejl 7, www.medisk.eu

Úspěšný rok prožitý ve zdraví,
pracovní a rodinné pohodě Vám přeje

kolektiv lékárny

Eva

výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem
výměny s dluhem na nájmu
výměny bytů určených do privatizace s doplatky

LÉKÁRNA EVA

Kvalita, Respekt, Serióznost,
Partnerství, Pružnost.

Nevyhovuje Vám termín? Zavolejte nám kdykoliv.
Jsme tu pro Vás!

svalů, kloubů, zatuhlos krční páteře a zad.
Pohodlná aplikace bez nutnos nanášet rukama.
Vhodný na cesty a sport, bezpečný pro seniory.

reality

Široké porolio pojistných produktů
pokrývající všechny segmenty českého
trhu pojištění osob a majetku,
fyzických i právnických osob.

ENERGIE NAŠICH SÍTÍ
HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ

DÁREK PROTI BOLESTI

VOLEJTE 774606584

GENERÁLNÍ AGENTURA
Kotlářská 32, 602 00 BRNO

Zápis do naší 1. tĢídy ve dnech 15. 1. a 18. 1. 2010
od 14 hod. do 18 hod. na ZŠ Pastviny 70 v BrnĒ.

nízký poĀet dĒtí ve tĢídĒ
n
individuální pĢístup
h
é a pĢíjemné prostĢedí
hravé

U ZÁBAVNÝCH H
MO
ER
R
FO

SOUKROMÁ ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Inzerce

Královopolská 48

Nabízíme Vám:
- dárkové poukázky v různých hodnotách
- dárkové balíčky sestavené dle Vašeho přání,
vhodné pro Vaše blízké, ale i pro zaměstnance
Vašich organizací
- slevové věrnostní karty
- zdarma dovoz inkontinentních pomůcek
a ostatního sortimentu k vám domů
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Naše školy

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol, zřizovaných městskou
částí Brno-střed, se blíží, stejně jako jejich dny otevřených dveří
Vážení rodiče,
vzhledem k blížícím se lednovým zápisům do 1. tříd základních škol pro školní rok 2010/2011 vám představujeme jednotlivé základní školy v městské části Brno-střed.
Dle školského zákona začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 15. ledna
do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Při zápisu ve škole získáte i případné informace o možnostech a podmínkách odkladu školní docházky. Konkrétní dobu zápisu do
každé základní školy stanoví ředitel této školy, termíny naleznete v tomto přehledu. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který je sice povinen přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu, avšak
při dostatečném počtu volných míst záleží na rodičích, jakou základní školu pro své dítě zvolí. Všechny naše základní školy pracují
na základě svých vlastních školních vzdělávacích programů a nabízejí širokou škálu profilací, mezi kterými si mohou rodiče vybrat.

Kontakty: tel. 541 213 142
e-mail: zs.antoninska@bm.orgman.cz / www.zsantoninska.cz
Dny otevřených dveří: 17. 12. 2009 (8.00–12.00 hod.) a 8. 1. 2010
(8.00–12.00, 14.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00 –12.00 hod.)
Školní vzdělávací program – Výhra pro naše děti – navazuje na dlouholetou tradici výuky cizích jazyků. Výuka angličtiny nebo němčiny je
zahájena již v 1. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Od 3. ročníku je výuka jazyka rozšířena na 3 hodiny týdně. Od 5. ročníku mají
žáci povinně přiřazen druhý cizí jazyk. Své znalosti v německém jazyce si žáci mohou ověřovat pobyty v Německu či Rakousku (Stuttgart,
Vídeň). Dovednosti získané ve výuce anglického jazyka si mohou žáci
rovněž otestovat při jazykově poznávacích zájezdech do Velké Británie nebo účastí v mezinárodních projektech, jejichž komunikativním
jazykem je angličtina. Vedle rozšířené výuky cizích jazyků nabízí škola žákům v rámci povinně volitelných předmětů semináře (přírodovědný, zeměpisný…), environmentální výchovu, etickou výchovu. Žáci
s výtvarným nebo hudebním nadáním mohou svůj talent rozvíjet pod
vedením zkušených pedagogů. V oblasti zájmové činnosti každoročně zahájí svou práci téměř dvě desítky kroužků – jazykové, hudební,
výtvarné či sportovní.

podporu a rozvoj jazykového vzdělávání nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit, např. kroužky anglické konverzace, francouzské konverzace, kroužek španělského jazyka, kroužek německého jazyka,
kroužek ruského jazyka, kroužek informatiky, kroužek tvorby webových stránek, výuku náboženství, fungující knihovnu českých i cizojazyčných titulů, výuku hry na flétnu, pěvecký sbor aj. K ověřování
komunikačních dovedností v cizích jazycích a za účelem poznávání škola každoročně pořádá kulturně poznávací zájezdy do evropských zemí. Stejnému účelu slouží také mezinárodní projekty, do
nichž je škola zapojena a v jejichž rámci žáci komunikují se svými
vrstevníky v cizím jazyce. Žáci mají také možnost prezentovat nabyté znalosti a dovednosti na veřejných vystoupeních. Dlouhodobě
nadprůměrná kvalita učitelského sboru byla hlavním kritériem, na
základě kterého byla škola vybrána Pedagogickou fakultou MU
k výchově a výcviku budoucích pedagogů, a má statut fakultní školy. Škola disponuje velmi kultivovaným pracovním prostředím. Ke
zvýšení efektivity výuky slouží řada odborných učeben vybavených
nejmodernější výukovou technikou. V posledních letech budova školy prošla generální rekonstrukcí, škola tak ve všech ohledech vyhovuje nejvyšším nárokům na materiální podmínky vzdělávání a optimální pracovní klima. Žáci školy se pravidelně zapojují do testování
firmy SCIO Stonožka a národního testování PISA a mezinárodního
testování úrovně anglického jazyka Cefla.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8

Základní škola Brno, Horní 16

Kontakty: tel. 543 212 725
e-mail: vedeni@bakalka.cz / www.bakalka.cz
Den otevřených dveří: 6. 1. 2010 (8.00–12.00 hod.)
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00–14.00 hod.)
Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“ se završily snahy o co nejkvalitnější výuku nejen
v cizích jazycích a využily také více než 40leté tradice školy jako školy s rozšířenou výukou jazyků. Součástí vzdělávacího programu je
výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka
druhého cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi
jazykem německým a francouzským. Ve škole se vyučují se schválením MŠMT již čtvrtým rokem v anglickém jazyce předměty pracovní činnosti a informatika – tímto krokem škola získala jedinečné
postavení. Dále jako jediná škola v Jihomoravském kraji nabízí žákům
již od 2. ročníku přípravný kurz ke Cambridge zkouškám. Nejen na

Kontakty: tel. 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz / www.zshorni.cz
Dny otevřených dveří: 11. 1.–14. 1. 2010
Zápis do prvního ročníku: 15. a 16. ledna 2010
Škola zabezpečuje výuku podle vlastního programu „Škola v pohybu“. Předškolákům škola nabízí kurz, v němž jsou nenásilnou formou připravováni na vstup do školy. Škola nabízí: zvýšenou hodinovou dotaci výuky AJ nebo NJ – 5 hodin týdně, maximální
pohybovou aktivitu žáků, soustavnou práci s výpočetní technikou,
výuku plavání již od 1. třídy (v našem bazénu se slanou technologií), širokou a pestrou nabídku zájmových kroužků a volitelných
předmětů, výuku pro žáky se speciálními potřebami. Škola se snaží o co nejkvalitnější výuku cizích jazyků, proto žáci již od 1. třídy
mají možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka. Zde zkušení učitelé hravou a nenásilnou formou vytvářejí u dětí základy pro
povinnou výuku AJ od 3. třídy. Vytváří podmínky nadaným žákům

Základní škola Brno, Antonínská 3
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Naše školy
nejen při individuální práci v rámci vyučování a výběru z nabídky
volitelných předmětů, ale častým zastoupením školy na nejrůznějších soutěžích – vědomostních, kulturních a sportovních. Škola se
intenzivně zabývá žáky se speciálními potřebami. A to nejen ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách s pomocí speciálního pedagoga, který podle integračního programu provádí reedukaci poruch. Druhou možností je
výuka ve speciální třídě s malým počtem žáků a pod vedením speciálních pedagogů. Nemalou pozornost věnuje žákům, kteří se chystají ke studiu na středních a odborných školách. Od 7. třídy si mohou
žáci vybrat z velké nabídky volitelných předmětů. Po celou dobu
školní docházky je žákům i rodičům k dispozici speciální pedagog,
výchovný poradce a preventista, kteří tvoří Školní poradenské pracoviště. Ke zkvalitnění výuky přispívá i skutečnost, že ZŠ je fakultní školou Masarykovy univerzity v Brně, spolupracuje s brněnskými i mimobrněnskými pedagogickými poradnami, s pražskou
společností Dyslexie a všichni vyučující se pravidelně účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola se zabývá ekologií. Klade důraz na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. V loňském školním roce získala škola grant MŠMT na projekt
„Trvale udržitelný rozvoj a naše škola“.

Základní škola Brno, Hroznová 1
Kontakty: tel. 543 211 912
e-mail: vedeni@zshroznova.cz / www.zshroznova.cz
Den otevřených dveří: 8. 1. 2010 (8.00–11.40 hod.)
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (14.00–17.00 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00–11.00 hod.)
V Základní škole Brno, Hroznová 1 budou prvňáčci již pátý rok vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího plánu. Žákům prvního
ročníku je věnována maximální péče. Jejich třídy jsou umístěny
v samostatné budově uprostřed zahrady, kde je zaručeno klidné,
nestresující prostředí bez zvonění, s možností časového dělení výuky
podle potřeb dětí a uvážení učitelky. K žákům je přistupováno individuálně, pro mimořádně nadané existuje možnost rozšíření vzdělávání prostřednictvím výukových programů a individuálních plánů.
Žákům s vývojovými poruchami učení je nabízena náprava v lekcích
vedených speciální pedagožkou. Vyučující i rodiče mají již více než
desetiletou zkušenost se slovním hodnocením žáků první třídy, ve
kterém budou i v příštím roce pokračovat. Exkluzivitou je bezplatná
výuka angličtiny od první třídy. Jsme jednou z deseti pilotních škol
projektu Magistrátu města Brna „Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně“. Dále škola nabízí pro zájemce od třetí třídy přípravu k mezinárodní jazykové zkoušce. Anglický klub, výuku němčiny jako druhého jazyka poskytujeme od šestého ročníku. Informatiku
včetně využívání internetu vyučujeme formou povinné i zájmové činnosti. Obohacením výuky jsou lekce dramatické výchovy.Kvalita vzdělávání a přípravy žáků na střední školy se ověřuje dlouhodobě pomocí testů SCIO. V minulém školním roce se žáci našeho osmého ročníku
umístili v celostátním srovnání mezi deseti procenty nejúspěšnějších
škol (včetně víceletých gymnázií).

Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17
Kontakty: tel. 542 212 689
e-mail: reditel@zshusovabrno.cz / www.zshusovabrno.cz
Den otevřených dveří: 14. 1. 2010 (8.00–10.00 hod.)
Zápis do prvního ročníku (v budově školy I. stupně, Rašínova 3):
15. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.) a 16. 1. 2010 (9.00–12.00 hod.)
Na škole, která se nachází v centru města Brna, probíhá ve všech
třídách výuka s využitím daltonských prvků. V loňském roce obdržela certifikát „Mezinárodní daltonská škola“ (International Dalton
School). Žáci jsou vedeni k samostatné práci a zodpovědnosti za
výsledky své práce. Podle školního vzdělávacího programu „Na Husovu chodíme rádi“ se vyučuje angličtina od 1. ročníku. Od 7. ročníku
si žáci mají možnost zvolit druhý cizí jazyk (němčinu nebo fran-

couzštinu). Školní rok zpestřují různé projektové dny, například Den
světových náboženství, Den plný kultury, Husovská noc, Veletrh
Evropy, Den zdravého životního stylu atd. Výstupem devítileté práce žáků je tvorba vlastní ročníkové práce v posledním ročníku a její
prezentace na školní konferenci. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně. Spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí (Anglie, Slovensko). Škola dále nabízí:
školní družinu; širokou paletu nepovinných předmětů a zájmových
kroužků (sportovní hry, házenou, stolní tenis, gymnastiku, konverzaci v anglickém jazyce, keramiku, dramatickou výchovu, náboženství aj.); odbornou práci s dyslektiky, práci s mimořádně nadanými
žáky; výuku plávání (2. a 3. ročníky) a výuku bruslení (3. a 4. ročníky); dopravní výchovu na prvním stupni; mediální výchovu jako povinný předmět v 8. ročníku aj.

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4
Kontakty: tel. 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz / www.kotlarska.cz
Den otevřených dveří: 7. 1. 2010 (8.00–16.00 hodin)
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00–12.00 hod.)
Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem „Škola 21. století“. V rámci tohoto vzdělávacího programu nabízí rozšířenou výuku anglického jazyka, matematiky a hudební výchovy, na I.stupni dále pak rozšíření výuky výtvarné nebo tělesné výchovy. Anglický
jazyk škola vyučuje od 1. třídy a v různých stupních zařazuje i výuku
rodilým mluvčím (5. ročník a 9. ročník), který se s dětmi zaměřuje
především na konverzační témata. Škola je dobře vybavena moderní audiovizuální technikou a má velké množství odborných učeben
(chemie, fyzika, multimediální učebna, počítačová učebna, učebna
výtvarné a hudební výchovy, jazyková učebna, keramická dílna, dvě
tělocvičny a ve vnitrobloku hřiště s parkem), žáci 1. stupně využívají
novou knihovnu se studovnou. Na škole funguje školní poradenské
pracoviště, které koordinuje úspěšnou reedukaci žáků s poruchami
učení a poskytuje radu a pomoc žákům i rodičům. V odpoledních hodinách nabízí širokou škálu kroužků, které uspokojí rozmanité zájmy
žáků v oblasti sportovní, hudební, pěvecké, taneční, výtvarné, dramatické, jazykové atd. Pedagogičtí pracovníci mají zájem se stále
vzdělávat, navštěvují různé semináře a kurzy, kde se seznamují s novinkami ve vzdělávání. Škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou, s Pedagogickou fakultou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21
Kontakty: tel. 543 212 587
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz / www.zskrenova.cz
Den otevřených dveří: 15. 1. 2010
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. a 16. 1. 2010
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 nabízí multikulturní prostředí s individuálním přístupem ve třídách se sníženým počtem žáků a ve třídách speciálních výuku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S přípravou dětí na vzdělávací proces se začíná již v přípravném ročníku.
Na obou stupních školy učitelům vypomáhají asistenti pedagoga. Na
škole působí školní poradenské pracoviště. V rámci první výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj, byl schválen druhý evropský projekt s názvem
Amen sikhľuvas pre dživipen! (Učíme se pro život!). Tento projekt byl
zahájen 1. dubna 2009 a bude probíhat do 31. března 2012 a umožní dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dosáhnout lepších výsledků ve škole. Jeho hlavní náplní je rozšíření včasné péče
pro předškolní děti a nejmladší žáky, posílení výuky druhým pedagogem a asistentem na prvním i druhém stupni školy a další rozšíření
kvalitního zázemí pro výuku. Ze sportovních aktivit je nutné zmínit fotbalový kroužek a možnost sportovního vyžití žáků v posilovně. K dispozici je také moderní víceúčelové hřiště pro žáky i pro veřejnost. Zvlášt-
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Naše školy
ní pozornost věnuje škola hudební výchově. Ve speciálně vybavené
pracovně se žáci 6. a 7. tříd učí hrát na kytary, klávesy a bicí v zájmovém kroužku.

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b
Kontakty: tel. 543 212 716
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz / www.zskridlovicka.cz
Den otevřených dveří: 12. 1. 2010, po domluvě kdykoliv
Zápisy do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.), 16. 1.
2010 (9.00–12.00 hod.) a 18. 1. 2010 (14.00–18.00 hod.). Přijímací
pohovory do „matematických tříd“: 27. 5. 2010
Škola se nachází v blízkosti centra města Brna, její dostupnost prostředky MHD je velmi dobrá. Od 1. září 2006 se začalo vyučovat
podle vlastního školního vzdělávacího programu Heuréka. Díky
vysoké kvalitě pedagogické práce již řadu let působí Křídlovická
jako fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Škola patří k zakládajícím členům Asociace českých daltonských
škol a jako pilotní škola je také členem světové organizace Dalton
International. Prvky daltonského přístupu prolínají výuku ve všech
ročnících. Práce v daltonských blocích je zařazena 2–3x týdně. Na
2. stupni jsou dílny samostatné práce organizovány pro žáky jednoho ročníku vždy ve stejný den v týdnu v délce tří vyučovacích
hodin. Základní daltonské principy – volnost, samostatnost a spolupráce – přinášejí větší zodpovědnost žáků za individuální učební
výsledky. Bohatou tradici mají naše třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky pro žáky 6.–9. ročníku. Učební plán je rozšířen o hodiny matematiky, fyziky a chemie,
navíc je zařazena výuka informatiky. Na ZŠ Křídlovická je také zajištěna nadstandardní péče pro žáky se specifickými poruchami učení pod vedením odborných učitelů. Na prvním stupni probíhá výuka
souběžně s vyučováním, na druhém stupni v odpoledních hodinách.
Přijímány jsou také nadané děti, které jsou integrovány do běžných
tříd 1. i 2. stupně a budou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Péče o tyto nadané děti je zajišťována ve spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou a českou Mensou. O kvalitě výuky svědčí nejen četné úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách, ale i výsledky přijímacího řízení žáků 9. ročníku v minulých
letech.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22
Kontakty: tel. 545 212 165 / e-mail: info@osmec.cz / www.osmec.cz
Zápis do prvního ročníku (v budově 1. stupně na ulici Stará 13/15):
15. 1. a 16. 1. 2010
Škola se specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami – se sociálním znevýhodněním. Podařilo se vytvořit a uvést
do života komplexní výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem. Ve škole jsou nabízeny kroužky hudební, taneční Jagori, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní a kroužky informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále
kroužky pro nadané žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro Jilo a posilovna. Škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ,
kurz pro získání základního vzdělání). Ve škole pracuje šest asistentů pedagoga a školní poradenské pracoviště. Škola se cíleně věnuje
rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících se o IT technologie.
Ve škole jsou kromě tří počítačových učeben i dvě učebny s interaktivní tabulí (1. i 2. stupeň), které jsou využívány i v odpoledních hodinách. Práce školy v oblasti IT byla v roce 2006 oceněna udělením
čestného názvu Informační centrum SIPVZ. Škola se účastní výstav,
filmových a divadelních představení, projektů a soutěží, pořádá besedy s osobnostmi, organizuje zájezdy, školy v přírodě.

Základní škola Brno, nám. Míru 3
Kontakty: tel. 543 211 805
e-mail: zsnmiru3@ipa.anet.cz / www.zsmirubrno.cz
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Den otevřených dveří: 7. 1. 2010 (8.00–12.00 hod.)
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (15.00–18.00 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00–11.30 hod.)
Škola vyučuje v 1. až 3. ročníku a 6. až 8. ročníku podle školního
vzdělávacího programu ŠKOLA NA MÍRU. Školní vzdělávací program ŠKOLA NA MÍRU je zpracován přímo na míru této ZŠ, která je
umístěna v klidném prostředí pod Kraví horou. Děti se ve škole cítí
příjemně, zažívají radost z učení. Škola připravuje žáky samostatně
jednat a zodpovědně se rozhodovat. V ostatních ročnících se vyučuje podle dobíhajícího vzdělávacího programu Obecná škola. Školní
vyučování je doplněno výukou v Moravské galerii, Lipce, Planetáriu M. Koperníka, Moravském zemském muzeu. Estetická výchova
je rozvíjena návštěvami divadel, výstav a koncertů. Prvňáčkům škola nabízí: výuku dětí zkušenými pedagogy v prostředí, které patří
k nejzdravějším v městě Brně, individuální přístup k dětem podle
jejich zdravotního a psychického stavu, výuku výtvarné výchovy i ve
školní keramické dílně, výuku anglického jazyka v 1. a 2.ročníku jako
nepovinného předmětu, ozdravný pobyt dětí na školách v přírodě
a výletech. Žáci se účastní celostátních soutěží a olympiád podle
svého zaměření. Od 3. ročníku mají žáci anglický jazyk povinný. Další jazyk je vyučován od 7. ročníku a děti si vybraly francouzský a ruský jazyk. Pro žáky škola organizuje v rámci výuky angličtiny poznávací a konverzační týdenní zájezd do Velké Británie. Možnost
zájmového uplatnění dětí ve škole: v dětském pěveckém sboru Sluníčko, v oddílu moderní gymnastiky, výuku práce na počítači a v keramické dílně. V odpoledních hodinách volný přístup na internet, rozšiřování hudebního vzdělání a výuky hry na hudební nástroje
v soukromé hudební škole A.R.K. MUSIC v budově, sportovní vyžití v tělovýchovné organizaci Sport pro radost a oddílu moderní gymnastiky AŠSK v tělocvičně školy. Škola je zapojena do projektu EKOŠKOLA.

Základní škola Brno, Úvoz 55
Kontakty: tel. 541 213 257
e-mail: skola@zsuvoz.cz / www.zsuvoz.cz
Den otevřených dveří: 11. 1. 2010
Zápis do prvního ročníku: 15. 1. 2010 (12.00–17.30 hod.) a 16. 1.
2010 (9.00–12.00 hod.)
V roce 1961 byla otevřena ZŠ Úvoz, která je situována v příjemném
prostředí na úpatí Kraví hory, téměř ve středu města. Veřejnosti se
zapsala do povědomí jako sportovní škola, ale v současnosti jde o školu s velmi širokým zaměřením. V roce 1993 byl vedle školy vybudován zimní stadion.
Od září 2006 ve škole začali pracovat podle nového školního vzdělávacího programu nazvaného ÚVOZ. Od 1. ročníku je do výuky zařazen anglický jazyk a informatika. V 6. ročníku si žáci mohou vybrat ze
širokého spektra volitelných předmětů, zaměřených jazykově, prakticky či přírodovědně. Ve školním roce 2007/2008 škola zahájila projekt skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků. Ve volném čase děti navštěvují kroužky nebo kluby. Mohou si vybrat ze široké
nabídky (např. sportovně zaměřené, dramatický, hra na flétnu, modelování). Žáci využívají ke své práci moderní odborné pracovny – jazykové a počítačové učebny, interaktivní učebnu, informační centrum,
hudebny vybavené AV technikou, fyzikální a chemickou laboratoř,
modelovnu s hrnčířským kruhem i vlastní vypalovací pecí, cvičnou
kuchyňku, školní divadélko. Speciální pedagogové a logoped pečují
o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Každoročně škola
nabízí žákům školy v přírodě, lyžařský výcvik, letní sportovní soustředění, vodácký kurz, výlety, exkurze, koncerty, divadelní představení, návštěvy knihoven, tvořivých dílen apod. Celoškolní akce pořádané v průběhu školního roku – řádění Debrujárů, předvánoční
čertoviny, velikonoční dílny, slet čarodějnic, barevný a sportovní den,
školní přebory v atletice, soutěže ve šplhu a další. Odchovanci školy
dosahují výborných výsledků v odborných olympiádách, sportovních
i výtvarných soutěžích.

Mohlo by se hodit

Dejte letos vánoční dárek i životnímu prostředí:
Nevyhazujte zářivky do komunálního odpadu!
Letošní vánoční strom v městské části Brno-střed má svého
ekologického partnera. Stala
se jím společnost EKOLAMP
(www.ekolamp.cz), která se již
od roku 2005 věnuje zpětnému
odběru a recyklaci vysloužilých
zářivek a dalších světelných
zdrojů.
Tato městská část tak chce podpořit informační kampaň zaměřenou na české domácnosti a zlepšení životního prostředí. Jejím
cílem je přesvědčit běžné spotřebitele, že nefunkční úsporné či lineární zářivky mají být odevzdávány k recyklaci, protože obsahují
malé množství rtuti.
Podle letošního průzkumu společnosti EKOLAMP, která v Česku
sběr a recyklaci použitých světelných zdrojů zajišťuje, obliba
úsporných zářivek v českých
domácnostech za poslední tři roky
výrazně vzrostla. Zatímco v roce
2006 je používalo 38 % domácností, v letošním roce je to již 60 %.
S narůstajícím množstvím úsporek pak úzce souvisí právě otázka
jejich budoucího zpětného odběru
a recyklace. Pozitivní je skutečnost,
že současné recyklační technologie umožňují ze světelných zdrojů
dále využívat až 90 % použitého
materiálu a že každým rokem stále více lidí odevzdá zářivku k recyklaci. Přesto ale celých 39 %
vysloužilých zářivek stále končí
v komunálním odpadu. Občané
v městské části Brno-střed mohou
zatím zářivky odevzdávat v obcho-

dech elektro při nákupu nového
zboží, nebo ve sběrných střediscích, která jsou uvedena v samostatné tabulce. Dejte tedy letos
dárek životnímu prostředí a věnujte se více zpětnému odběru a recy-

klaci nefunkčního osvětlení ve
svém okolí.

Hrajte s Ekolampem
o vánoční stromky
Po úspěšném loňském prvním roč-

Sběrná střediska na území
městské části Brno-střed
Plynárenská – na bývalém parkovišti za Mosilanou (p. Tománek,
tel.: 604 431 296)
Pondělí: 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze do 16.00 hod.)
Úterý – pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze
do 16.00 hod.)
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Jílová – vedle Kameny (p. Protivánek, tel.: 732 377 828)
Pondělí: 14.00–18.00 hod. (do 31. března pouze do 16.00 hod.)
Úterý – pátek: 8.00–12.00, 14.00–18.00 hod. (do 31. března pouze
do 16.00 hod.)
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Veveří – Šumavská (p. Kohler, tel.: 604 431 359)
Pondělí: 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze do 16.00 hod.)
Úterý – pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze
do 16.00 hod.)
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Vaňkovo náměstí (p. Balák, tel.: 728 917 099)
Pondělí: 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze do 16.00 hod.)
Úterý – pátek: 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod. (do 31. března pouze
do 16.00 hod.)
Sobota: 8.00–12.00 hod.
(Ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích najdete na
www.sako.cz. Občan má možnost uložit ve sběrném středisku
téměř všechny odpady zdarma; platí např. za suť 5 Kč za 10 kg,
za pneumatiku bez disku 30 Kč/1 kus, s diskem 55 Kč/1 kus.)

Prezentace partnera akce
Vánoce na Zelňáku
níku je tu opět vánoční vědomostní
soutěž „Rozsvítíme Vaše Vánoce“,
ve které můžete vyhrát vánoční
stromek v květináči s velkou sadou
krásných ozdob a moderním LED
diodovým osvětlením. Každý, kdo
od 16. listopadu do 13. prosince na
webu soutěže www.rozsvitimevasevanoce.cz správně vyplní krátký kvíz, má šanci vyhrát a svou
výhru – živý vánoční stromeček –
si navíc může pěstovat pro příští
vánoční svátky, anebo ji vysadit
do volné přírody.

Nová sběrná nádoba blíže
ke spotřebitelům
Od letošního září EKOLAMP
napříč Českou republikou zřizuje
nová sběrná místa, která jsou pro
spotřebitele ještě dostupnější.
Zcela zdarma dodává nový typ
malé interiérové sběrné nádoby,
která může být instalována na úřadě, v obchodě, zdravotním středisku či na jiném veřejně přístupném místě.
Kromě dobrého pocitu z ochrany
životního prostředí získají nová
sběrná místa za umístění sběrné
nádoby rovněž zajímavé finanční
bonusy – například roční paušální
odměnu za provozování této sběrné nádoby nebo odměny za množství sesbíraných zářivek. Zájemcům, kteří smlouvu o zřízení místa
zpětného odběru stihnou uzavřít
do 31. 12. 2009, bude navíc vyplacena jednorázová odměna ve výši
2000 Kč.
Více informací naleznete na
www.ekolamp.cz/msn.

Komfortnější navigace k úřední desce a k veřejnému internetu
Komfortnější a zřetelnější by
měla být po provedených úpravách plošná navigace k úřední desce a k veřejnému internetu městské části Brno-střed.
„Navigační panely v prostorách
domu Masarykova 25/27 v centru Brna, kde je úřední deska naší
městské části a kde také provozujeme pracoviště veřejného
internetu, byly již poměrně opotřebované a nevýrazné – z toho
důvodu došlo k jejich obnově, tak

abychom občanům zajistili lepší
orientaci.“ Těmi slovy zdůvodnil
starosta městské části Brno-střed drobnou, avšak významnou úpravu vzhledu naváděcích
panelů s tím, že součástí změn
bylo i zvýraznění informačních
ploch v pasáži domu, které by
měly být v budoucnosti intenzivněji využívány.

Úřední deska
Úřední desku zřídila radnice
městské části Brno-střed v pasá-

ži domu Masarykova 25/27
začátkem roku 2007. Vzhledem
k tomu, jak velkou agendu radnice Brna-středu zpracovává
a kolik dalších materiálů jí ke zveřejnění zasílají různé orgány státní správy a místních samospráv,
je úřední deska provozována prostřednictvím informačního elektronického terminálu. Toto řešení
striktně naplňuje legislativní
požadavky – vyvěšené dokumenty jsou k dispozici na jednom
místě a 24 hodin denně.

Veřejný internet
Veřejný internet městské části
Brno-střed najdete na adrese Masarykova 25, otevřen je od pondělí do pátku v časech 9.00–12.00
a 12.30–17.00 hod. Jeho provoz
financuje radnice MČ Brno-střed,
která také financuje a umožňuje
bezplatné wi-fi připojení na nádvoří
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2 a ve vstupním
foyeru Sportovního a rekreačního
areálu na Kraví hoře.
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Volný čas
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Volný čas

prosinec 2009
čtvrtek 3. prosince, 8.30 a 10.15 hod. čtvrtek 17. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
Mrazík
pátek 4. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík + Mikulášská nadílka!

čtvrtek 17. prosince, 19.00 hod.
Čarodějův učeň

sobota 5. prosince, 11.00 a 15.30 hod.
Mrazík + Mikulášská nadílka!

pátek 18. prosince, 10.15 hod.
Čarodějův učeň

neděle 6. prosince, 15.30 hod.
Mrazík + Mikulášská nadílka!

pondělí 21. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

sobota 12. prosince, 15.30 hod.
Čarodějův učeň – PREMIÉRA!

pondělí 22. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Mrazík

pondělí 14. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Čarodějův učeň

Změna programu vyhrazena!

středa 16. prosince, 10.15 hod.
Broučci

Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

V Divadle Polárka má premiéru
magický Čarodějův učeň
Čarodějův učeň vypráví o chlapci
Krabatovi, jenž se na prahu své
dospělosti přiblíží temným silám,
které začnou postupně ovládat jeho
život. Je jimi fascinován, dokud
nepozná, že ho mohou i zahubit.
V poslední chvíli se pokusí vymanit
z moci černé magie, což se mu podaří pouze díky pevné vůli, pomoci
věrného přítele a hlavně díky zázraku lásky, která je silnější než všechno zlo a mámení temných sil.
Krabatův příběh se opírá o starou
lužickosrbskou legendu – prastaré
vyprávění o souboji čarodějnického
učně se samotným mistrem se však
objevuje již ve starověké Indii a později nesčetněkrát na nejrůznějších
místech v rozličných obměnách.
V Lužici však toto téma dosáhlo
obzvláštní obliby a postava Krabata se dokonce dočkala pomníku pro

úterý 15. prosince v 19.30 hod.
BIORCHESTR: Aleš PILGR a Jana
KOUKALOVÁ
+ HUSO: Tomáš HUBÁČEK
a Jakub SOLDÁN
Večer alternativního písničkaření

středa 2. prosince v 19.30 hod.
NebezTebe
Akustické pomezí etno, folku
a energické nervozity
Předkapela: LUKUBA – „hurá kytary“

středa 16. prosince v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
Pink Floyd revival

čtvrtek 3. prosince v 19.30 hod.
XYCHTY
Lyrická deprese s rockovou tváří

čtvrtek 17. prosince v 19.30 hod.
MEZITIM
Předvánoční folkové šou

Změna programu vyhrazena!

úterý 15. prosince, 8.30 a 10.15 hod.
Broučci
úterý 15. prosince, 19.00 hod.
2.večer z cyklu Kouzelná laboratoř
Hudba aneb atmosférotvorné frekvence

prosinec 2009
úterý 1. prosince v 19.30 hod.
Píšete do šuplíku ?
Setkání začínajících i pokročilejších literátů

národního hrdinu. V české kultuře
je tento pohádkový příběh dobře
známý zejména díky legendárnímu
zpracování v animovanému filmu.
Inscenační tým pro vás přenese na
jeviště podobu příběhu, jak ji zachytil svým perem liberecký rodák
Otfried Preußler.

Čarodějův učeň
Scénář: Bronislava Krchňáková,
Jakub Maceček
Režie: Jakub Maceček
Hudba: Mario Buzzi
Výprava: Kateřina Wewiorová
a Zuzana Přidalová
Dramaturgie a produkce: Bronislava Krchňáková
Inscenace je určena pro diváky od
dvanácti let
PREMIÉRA V SOBOTU 12. PROSINCE V 15.30 HOD.

úterý 8. prosince v 19.30 hod.
TROMBONE SUMMIT
Kvarteto vynikajících swingových
trombonistů z Brna s doprovodem
neméně fundovaného rytmického
tria – vše pod vedením Mojmíra
Bártka
středa 9. prosince v 19.30 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ CUKROVÁNÍ II.:
BEZOBRATŘI – téměř lidové pískání a vrzání,
soutěž o nejlepší vánoční cukroví příspěvky vítány!
čtvrtek 10. prosince v 19.30 hod.
226. Večer P.T.O.:
OZVĚNA a hosté

KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových
akcí od 18 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz

KALANETIKA
V KLUBU LEITNEROVA
NABÍZÍME zbývající místa na:

5-měsíční KURZ KALANETIKY
(cvičení na zformování postavy)
Každé pondělí nebo pátek od 17.00 do 18.30 hod.
(1. lekce 4. ledna 2010).
Přihlášky osobně: do 17. prosince v Klubu Leitnerova,
pondělí–čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod.
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693, www.leitnerka.cz
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Inzerce

„ TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI „
„ NÁKUP DÁRKŮ V ATRAKTIVNÍM PROSTŘEDÍ PAVILONŮ F + G1 „
„ ŘEMESLNICKÝ JARMARK „ PŘIJDE I MIKULÁŠ „
„ DĚTSKÝ KOUTEK SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM „ BETLÉM „

4.–13. 12. 2009
Brno – výstaviště, pavilony F a G1
DOPROVODNÝ PROGRAM V PAVILONU F
VÝBĚR Z DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Otevřeno denně
9.00–18.00
Neděle 13. 12. 2009
13.00–14.00
Čechomor v komorním složení Karel
Holas a František Černý

Pátek 4. 12. 2009
14.00–15.20
Eva a Vašek
Sobota 5. 12. 2009
11.00–14.15
Mosty mezi městy –
folklórní soubory ze 3 států
Neděle 6. 12. 2009
15.00–16.00
Vladimír Hron
Čtvrtek 10. 12. 2009
16.00–17.00
Peter Nagy – vystoupení

TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI

Vstupné 20 Kč

Sobota 5. 12. 2009
14.00–15.30
Dáda Patrasová
16.00–17.30
Rej Mikulášů, andílků, čertíků

Parkování pro veřejnost
přímo u pavilonu F a G1
ZDARMA

Pátek 11. 12. 2009
16.00–17.00
Michal Nesvadba

Sobota 12. 12. 2009
15.00–16.00
Ivan Mládek & Banjo Band
16.30–17.00
Jumping Drums Ivo Batouška –
velká bubenická show

Vstup hlavní branou
nebo ze zastávky výstaviště
vstup G2

Po celou dobu akce
Dětský koutek s programem
Betlém

Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 168, Fax: +420 541 153 068
E-mail: vanocnitrhy@bvv.cz

Vjezd branou č. 8, 9
Zdarma poukaz
na vstupenku
do Palace Cinemas

www.bvv.cz/vanocnitrhy
SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia Combi

VÍCE PROSTORU
JIŽ OD 234 900 Kč
S vozem Fabia Combi získáte nejen
dostatek místa pro posádku a zavazadla, ale i bohatou základní výbavu.
Mimo jiné k ní patří klimatizace, centrální zamykání, ABS včetně MSR, čelní
a boční airbagy řidiče i spolujezdce,
výškově nastavitelné sedadlo řidičec
a tónovaná skla. Při financování vozu
od ŠkoFINu navíc dostanete zimní
kola zdarma. Navštivte nás co
nejdříve, těšíme se na Vás.

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému avozu jako mimořádnou výbavu.

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia Combi: 4,1–7,5 l/100 km, 109–180 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz
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