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Pokud to epidemiologická situace dovolí, zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed,
které se koná ve Společenském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Součástí programu jsou
hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE

ťovna Riunione Adriatica di Sicurtà. Nyní je
nemovitou kulturní památkou.

městské části Brno-střed
Sledujte aktuální informace
Vážení občané, vzhledem ke zhoršující
se epidemiologické situaci během přípravy
tohoto čísla zpravodaje si prosím ověřte,
zda se zde uváděné kulturní a společenské
akce budou v avizovaných termínech
konat.
Pro získání důležitých aktuálních informací sledujte veřejnoprávní média, například Českou televizi a Český rozhlas.
Základní informace a kontakty najdete také
na straně 6 v příspěvku Poradna odboru
zdravotního a sociálního.
Pokud budete chtít navštívit Úřad městské části Brno-střed, zvažte prosím, zda je
nutná osobní návštěva a nedá se vaše záležitost vyřídit telefonicky, e-mailem či
poštou. Je to pro nás všechny jistě bezpečnější. Děkujeme za pochopení.

Darujte krev jako úředníci
Díky výzvě nemocnice u sv. Anny, která měla
na konci prázdnin kritický nedostatek krve, se
k dárcovství připojilo i 27 pracovníků radnice
městské části Brno-střed. Ti na konci srpna
hromadně darovali krev a po dohodě s nemocnicí plánují další dárcovskou akci na leden 2021.
Pokud zvažujete, že byste se také zapojili, bližší
informace získáte na stránkách www.fnusa.cz
nebo telefonním čísle 543 182 190.

Na základní škole Antonínská letošní prvňáčky přivítal starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl a na
základní škole Úvoz žáčky pozdravila 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská. Všem
dětem ve školkách i žákům základních škol
přejeme klidný úspěšný školní rok.

Odbor zdravotní
a sociální najdete v Paláci
Morava
Rádi bychom upozornili občany, kteří si
potřebují vyřídit své záležitosti u odboru
sociálního a zdravotního Úřadu městské části
Brno-střed, že ho najdou na adrese Malinovského 4, v takzvaném Paláci Morava. Je to
budova přímo naproti Mahenova divadla,
nikoliv budova Magistrátu města Brna, která
se nachází hned vedle na Malinovského
náměstí 3 naproti Domu umění. (kad) ■

Dům na Nádražní 4 se bude
rekonstruovat
Městská část Brno-střed na podzim zahájí
rozsáhlou rekonstrukci domu na Nádražní 4.
Budou opraveny fasády a střecha objektu,
dále vyměněny páteřní rozvody a opraveny
společné prostory v domě. V rámci rekon-

První školní den
1. září otevřelo své brány všech 11 základních
a 24 mateřských škol, které zřizuje městská
část Brno-střed.

strukce proběhne úprava dispozic v prvních
dvou podlažích a dojde i ke kompletní výměně výtahů. Vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu technickému stavu zmíněných opravovaných částí jsou opravy domu v tomto
rozsahu nevyhnutelné. Během rekonstrukce
bude dům částečně obydlený, radnice proto
bude klást důraz na projednání harmonogramu prací s jeho obyvateli. Například o Vánocích budou práce přerušeny. Dům byl postaven podle projektu architekta Karla Kotase
v roce 1938 jako obchodní, administrativní
a obytný dům. Sídlila v něm původně pojišZpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2020 | 3
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Po kompletní rekonstrukci se 1. září vrátily
děti do Mateřské školy Kamenná 21. Školní
budova měla narušenou statiku, byla vlhká,
měla nevyhovující dispozice, malé a tmavé
třídy s orientací do ulice a nedostatečné
zázemí.
Během rekonstrukce zůstaly zachovány
pouze obvodové zdi budovy a již dříve rekonstruovaná střecha. Přístavbou do zahrady
vznikla nová třída s pochozí střechou, která
slouží jako velká terasa pro děti, a kompletní
změnou dispozic se nově všechny třídy
mateřské školy otevírají do slunné části vnitrobloku se zahradou. Kapacita školky byla

navýšena z původních 36 na 66 dětí.
„Investice do školky na Kamenné je jednou
z největších investic do školských zařízení
Brna-střed za posledních 10 let. Stáli jsme
před rozhodnutím, zda školku zrušit nebo se
pustit do nejisté rekonstrukce velmi starého
domu s narušenou statikou. Investovali jsme
35 milionů korun a dnes můžu říct, že jsme
se rozhodli správně, a to i vzhledem k její
dlouholeté tradici, vždyť mateřská škola je
v této budově prokazatelně provozována
od roku 1950,“ uvedla JUDr. Michaela Dumbrovská, 2. místostarostka městské části
Brno-střed.

Rekonstrukce budovy, která trvala dva roky,
s sebou nesla také kompletní výměnu vybavení tříd nábytkem, doplnění hraček a výukových prvků pro děti a také nové koupelny
a toalety. Novotou září i školková kuchyně
a zázemí pro personál.
Mateřská škola rekonstrukcí získala krásnou
dřevěnou terasu, která bude sloužit dětem
jako další herní prostor na čerstvém vzduchu,
děti si můžou hrát v rámci jedné třídy venku
i uvnitř díky velkým francouzským oknům. Na
terasu i dvůr navazuje velká zahrada.
„Věřím, že děti budou v nové slunné školce
moc spokojené, paní učitelky také, a že naši
snahu ocení i rodiče. Přeji všem klidný a pohodový školní rok,“ doplnila JUDr. Dumbrovská.
Městská část Brno-střed v roce 2020 do
školských zařízení zatím investovala dalších
zhruba 15 milionů korun. Další velkou investicí,
kterou městská část připravuje, je přístavba
základní školy Antonínská za zhruba 60 milionů korun. Ve dvorním traktu školy vyroste
další školní objekt, ve kterém vznikne minimálně šest nových tříd a tělocvična. Pochozí
střecha bude sloužit jako školní hřiště, část
z ní bude určená také k trávení volného času
a odpočinku.
(kad)

■

VIZE ŽLUTÉHO KOPCE NA MAPÁCH
V minulém čísle zpravodaje jste se mohli
dozvědět řadu informací k možnostem rozvoje Starého Brna. Jednou z rozvojových
lokalit je také Žlutý kopec.
Jedním z argumentů, které zaznívají proti
rozvoji této plochy, je její celé zastavění pro
bydlení, a tím pádem ztráta významných
ploch zeleně, které ochlazují naši lokalitu
a jsou proto velmi důležité.
Základem celé lokality však má být hlavně
veřejný park přístupný pro všechny obyvatele. Jako důkaz, že na Žlutém kopci zůstane
dostatek zeleně, lze použít jednoduché výřezy z www.mapy.cz stejného měřítka a poří-

zené ve stejném období. Na obrázku
A najdete výřez leteckého snímku nad
zahrádkářskou kolonií Žlutý kopec. Obrázek
B ukazuje výřez leteckého snímku zástavby
v Masarykově čtvrti v blízkosti Vaňkova
náměstí, a obrázek C je výřez leteckého snímku parku na svahu Špilberku.
Po zhlédnutí těchto snímků je zjevné, že
zahrádkářské kolonie rozhodně nejsou
oázou zeleně, jak se o nich obecně traduje,
navíc jsou velmi často neudržované a plné
skládek a lidí bez domova. Volná zástavba
rodinných domů v Masarykově čtvrti zase
dokazuje, že zástavba tohoto typu obsahuje
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zeleně minimálně tolik, co zahrádkářská kolonie, dokonce jsem přesvědčen, že více,
a navíc udržované. A nakonec park, to je jediná skutečně zelená oáza. A právě taková
oáza snad jednou vznikne jako propojka
Mendlova a Vaňkova náměstí. Dá se tedy
předpokládat, že po realizaci záměru revitalizace Žlutého kopce zde bude dvojnásobek
zeleně, než je stávající stav, a to stojí za to.
Věřím, že to jednou obyvatelé Starého Brna
ocení.
Ing. arch. Petr Bořecký

■

člen rady MČ Brno-střed pro oblast
výstavby a územního plánování
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ROZŠÍŘENÍ PAMÁTKOVÝCH ZÓN V BRNĚ
Národní památkový ústav od roku 2017 připravuje rozšíření Městské památkové
rezervace v Brně o novou městskou památkovou zónu, do které by spadala více než
polovina městské části Brno-střed. Památková ochrana mimořádných kulturních
hodnot území je bezesporu potřebná. Musí
mít ale jasná pravidla.
Sdělovací prostředky v minulých dnech
přinesly informace o záměru zřízení nových
památkových zón v Brně. Nejrozsáhlejší
z nich s názvem Brno širší centrum má být
vyhlášena na území městské části Brno-střed,
chceme vás proto seznámit s detaily a celou
věc uvést do souvislostí.
Navržené opatření je odůvodňováno
ochranou urbanistických, architektonických,
výtvarných a kulturně-historických hodnot.
Skutečným důvodem navrženého opatření
je však náprava pochybení orgánů památkové péče v osmdesátých letech minulého
století, kdy byla díky administrativním chybám
řada brněnských památek nesprávně zapsána do seznamu památek a v současnosti
dochází v důsledku špatného zápisu ke zrušení památkové ochrany mnoha historicky
cenných objektů.
V případě vyhlášení takto široce pojaté
památkové zóny bude více než polovina území městské části Brno-střed podléhat z hlediska rozvoje rozhodování orgánů památko-

vé péče, k tomu však tyto orgány nemají
potřebnou kvaliﬁkaci ani kompetence. I když
je navržená památková zóna dále členěna
do dalších podoblastí, podmínky ochrany
jsou formulovány velmi vágně. Máme za to,
že jejich uplatňování orgány památkové
péče, které při svém rozhodování nebudou
vázány žádnými konkrétními pravidly, kritérii
a podmínkami, způsobí řadu problémů
a nedorozumění.
Rada městské části Brno-střed si je plně
vědoma významu, reprezentativnosti a potřeby ochrany kulturního dědictví města Brna.
Zachování kulturního dědictví je jednou
z našich priorit. Navržený rozsah a způsob
památkové péče státu o velkou část území
městské části Brno-střed však pokládáme za
nepřiměřený. Každá obec, tedy i městská
část Brno-střed, je vázána povinnostmi vyplývajícími mimo jiné ze zákona o obcích, a to
že pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů.
Vyhlášení památkové zóny s názvem Brno
širší centrum rada městské části považuje za
nepřijatelný zásah do správy a rozvoje města
Brna. Za správné řešení považuje a také podporuje znovuzařazení konkrétních hodnotných objektů hodných památkové ochrany
do Ústředního seznamu kulturních památek.
Jednoznačně zde s kolegy z rady vidíme
neopodstatněný zásah do vlastnických práv.

Z ustálené judikatury vyplývá, že zásahy do
vlastnického práva musejí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny na
základě zákona, z ústavně legitimních důvodů, jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším
ze způsobů, vedoucích ještě rozumně
k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle. Návrh prohlášení památkové zóny však nenaplňuje
žádné z uvedených kritérií.
I když jsme bohužel nebyli přizvaní k jednání o rozšíření památkových zón, uděláme
vše proto, abychom docílili co nejrozumnějšího výsledku pro městskou část Brno-střed
a její občany. Je potřeba najít vyvážený kompromis mezi ochranou památek a současnými potřebami rozvoje města. Na webu radnice www.brno-stred.cz v sekci Aktuality se
můžete seznámit se závaznými podmínkami pro památkovou zónu Brno širší centrum, aktuálně navrženými regulativy a najdete zde také mapu navržené památkové
zóny.
Budeme rádi, pokud nám napíšete svůj
názor na e-mail: mencl@brno-stred.cz nebo
poštou: Radnice Brno-střed, V. Mencl, Dominikánská 2, 602 00 Brno.
za Radu městské části Brno-střed ■
Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed
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POHODLNĚ SE POSAĎTE

PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Dobrý den, v médiích se stále objevují
zprávy, že se situace kolem nemoci
Covid-19 zhoršuje a nemocných přibývá.
Máme nějakou možnost, kde můžeme
konzultovat naše dotazy, zdravotní obtíže, výsledky testů a podobně?
Denisa Majerová

Dětské divadlo Polárka, které zřizuje městská část Brno-střed, má nové sedačky.
Během divadelních prázdnin prošlo kompletní rekonstrukcí hlediště ve velkém sále
divadla.
Rozložení hlediště a jeho barevnou skladbu navrhla architektka Markéta Petrová. Malí
i velcí diváci se nyní mohou v Polárce pohodlně usadit v modrých, červených a žlutých
sedačkách. Míst na sezení je 150, v hledišti
jsou nově umístěna i dvousedadla, která jsou
80 centimetrů široká, což je ideální sezení

pro jednoho rodiče a dítě, popřípadě komfortní sezení pro jednoho dospělého. Bourací
práce starého hlediště, položení nového
koberce a instalace nových sedaček trvaly
dva měsíce. Městská část Brno-střed investovala do rekonstrukce zhruba 1,3 milionu
korun.
Říjnový program divadla Polárka najdete
na straně 28. Další informace o divadle, repertoáru a lidech, kteří v něm hrají a pracují,
najdete na www.divadlopolarka.cz.
(kad)

■

BEZPLATNÝ KURZ
PODNIKÁNÍ PRO ŽENY
Městská část Brno-střed společně s iniciativou Podnikni to! připravila pro všechny
podnikavé ženy a maminky speciální kurz
podnikání. Série praktických a motivačních
workshopů Podnikni to! odstartuje ve čtvrtek
8. října v 9.30 hodin v prostorách radnice
městské části Brno-střed a poběží do listopadu.
Kurz se uskuteční už potřetí a je určen všem
ženám, zapojit se ovšem mohou i tatínci na
rodičovské dovolené. Vloni se kurzů zúčastnilo
přes sto zapálených žen a maminek. Některé,
v návaznosti na získané postřehy a zkušenosti,
už teď rozjíždějí vlastní podniky.
Desítky absolventek praktických kurzů Podnikni to! už mají za sebou zkušenost s rozjezdem vlastního podnikání během zaměstnání
nebo péče o dítě na rodičovské dovolené.
„V začátcích podnikání mi velmi pomohlo,
že jsem měla k dispozici zkušenější podnikatelku, která mi pomohla ujasnit si základy, minimalizovat riziko a najít skutečný nápad s potenciálem,“ popsala své začátky podnikání Alena
Peterková, jedna z prvních absolventek.
Během kurzu se účastníci seznámí s tím, jak
hledat podnikatelské nápady, jak systematicky

otestovat jejich potenciál a ﬁnanční udržitelnost
nebo jak rozvinout nápad ve fungující podnikatelský projekt.
„Ještě před samotným začátkem podnikání
si mohou ženy a maminky vše prakticky
vyzkoušet na vlastním projektu, doplnit si
potřebné znalosti, získat názor zkušených podnikatelů a až poté se rozhodnout, zda se
budou vlastnímu podnikání naplno věnovat,“
doplnila lektorka kurzu a spoluzakladatelka
Reshoperu Eva Knirschová.
Úvodní workshop s názvem Podnikni to!
pro ženy a maminky odstartuje ve čtvrtek 8. října v 9.30 hodin v prostorách radnice městské
části Brno-střed.
Maximální počet účastníků není kapacitně
omezen. Celkem je připraveno osm tematických setkání, která se uskuteční jednou týdně
vždy ve čtvrtek dopoledne od 9.30 do
12.00 hodin.
Kurz je zdarma a v případě změny situace
organizátoři zajistí, aby proběhl v online formátu. Na kurz se můžete přihlásit na facebookové události Podnikni to! pro ženy a maminky
nebo e-mailem: ocko@podniknito.cz.
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Martin Očko

■

Od 1. září byla oﬁciálně spuštěna celorepubliková informační linka 1221,
která funguje pod záštitou Ministerstva
zdravotnictví ČR. Vznikla s cílem ulehčit
přetíženým krajským hygienickým stanicím. Linka je v provozu v pracovní dny
od 8.00 do 19.00, o víkendech od 9.00
do 16.30 hodin. Střídá se zde více jak
stovka operátorů z řad pracovníků Ministerstva zdravotnictví ČR, vyškolených
zdravotníků, studentů medicíny a dobrovolníků.
Operátoři informují občany o všem, co
potřebují vědět v souvislosti s epidemií
koronaviru. Na lince máte možnost konzultovat jednotlivé příznaky onemocnění, tedy zvýšenou teplotu, ztrátu chuti,
čichu, kašel, dušnost, bolest hlavy, únavu, zda je nutné zajít k lékaři, případně
jestli je vhodné se stýkat se svými blízkými.
Na lince se můžete doptat na omezení
v rámci cestování, aktuální platná mimořádná opatření: nošení roušek na veřejnosti, úřadech, vnitřních prostorách
budov a další, případně jak řešit situaci,
kdy byla někomu ve vašem okolí nařízena karanténa.
Vzhledem k nejistému vývoji epidemie
doporučujeme mít doma dezinfekci
a zásobu roušek. Pokud byste měli obtíže si roušku zajistit, pak se prosím telefonicky obraťte na náš Miniúřad na telefonní čísla: 542 526 379, 542 526 378
a roušku si nechte poslat.
Dále doporučujeme dodržovat pravidlo
3 R, tedy nosit Roušky, mýt si Ruce
a dodržovat dostatečné Rozestupy.
Aktuality týkající se koronaviru a případných dopadů na provoz úřadu městské
části Brno-střed najdete vždy na webových stránkách, případně vám je sdělí
pracovníci Miniúřadu.
Bc. Lenka Markéta Holasová, DiS.

■

Informace z radnice

PORTÁL OBČANA A DALŠÍ NOVINKY
Online poradce Radim

Nevíte si přesně rady, co a jak na Úřadu
městské části Brno-střed vyřídit? Jaké
budete potřebovat doklady? Máme pro vás
tři možnosti, jak získat potřebné informace
rychle a přehledně. Portál občana, on-line
poradce Radima a pracoviště Miniúřad.

Pokud chcete rychlou odpověď na jednoduchou otázku, může vám posloužit náš
automatický odpovídač Radim. Aktuálně umí
zodpovědět několik tisíc otázek, které se
týkají úřadu, a další neustále doplňujeme.
Najdete jej také na úvodní straně webu:
www.brno-stred v sekci Potřebuji si vyřídit
v Portálu občana.

Portál občana
Jednou z možností je Portál občana, který
najdete na www.brno-stred.cz v sekci Potřebuji si vyřídit. Je to elektronický interaktivní
průvodce, jehož cílem je zjednodušit vám
komunikaci s úřadem a zpřehlednit řešení
různých životních situací. Přes vyhledávání
nebo jednoduše proklikáním se přes návodné obrázky, připomínající životní situace, které se na úřadu řeší, rychle dostanete k informacím, které hledáte. Každá životní situace,
například manželství, je rozdělena podle
variant, které mohou nastat. A každá varianta,
například civilní manželství nebo jubilejní
svatby, obsahuje jednoduchý popis, kde
a jak je možné ji zajistit, kdo je kontaktní osobou a jaké formuláře jsou k vyřízení potřeba.

GlobaLeaks
Miniúřad
Pokud si ani tak nebudete vědět rady, vždy
se u každé životní situace dostanete také ke
kontaktům na Miniúřad, což je naše poradenské pracoviště na Dominikánské 2. Slouží
občanům jako první pomoc při zodpovídání
dotazů, vyplňování formulářů, ověřování listin
a podpisů a také jako CzechPoint. Otevřený
je v pondělí a ve středu od 8.00 do
18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do
18.00 hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Od září jsme začali využívat platformu
GlobaLeaks, která slouží k podání oznámení
o korupci či diskriminaci, o šikaně na pracovišti či o jiném protiprávním nebo neetickém jednání, a to takovým způsobem, aby
bylo možné zaručit anonymitu oznamovatele a ochránit obsah jeho sdělení za použití
moderních kryptografických nástrojů.
Nahlásit své podezření nebo sdělit konkrétní fakta můžete anonymně na adrese:
https://brnostred.disclosers.eu.
(kad)

■

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Volby se konají v pátek 2. října 2020 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od
8.00 do 14.00 hodin.

Potřebujete poradit?
Volební štáb městské části Brno-střed
pro volby do zastupitelstev krajů je umístěn
v budově ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
v přízemí, od vrátnice vlevo, kancelář č. 15. Případné dotazy a informace, které jste zde nenalezli, rádi poskytneme telefonicky nebo písemně:
G Kafková Petra tel.: 542 526 375,
e-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz,
G Ing. Linha Alois tel.: 542 526 339,
e-mail: alois.linha@brno-stred.cz,
G Linhová Libuše tel.:542 526 377,
e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz.
Více najdete na stránkách ministertva vnitra
www.mvcr.cz v sekci volby a na stránkách úřadu
(kad) ■
www.brno-stred.cz v sekci Volby.

Seznam volebních místností
ve volebním okrsku č. 23001 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová; náměstí Svobody
15–19; Panenská 2 do konce; Panská; Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova; Ve-

selá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9
do konce
ve volebním okrsku č. 23002 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Besední; Brandlova 6;
Česká 1–33; Hlídka; Husova 4 do konce sudá;
Husova 15 do konce lichá; Jakubská; Joštova;
Komenského nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55 do konce; Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní 1–11 lichá
ve volebním okrsku č. 23003 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Jánská 1–17 lichá;
Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá; Minoritská; náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b;
Poštovská
ve volebním okrsku č. 23004 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuitská; Kobližná; Kozí;
Moravské nám. 1–10; Mozartova; náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20 do konce; Rašínova; Rooseveltova
ve volebním okrsku č. 23005 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bašty; Benešova 7; Biskupská; Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova

sudá; Masarykova 19–23 lichá; Muzejní; Nádražní; Petrov; Petrská; Průchodní; Radnická; Šilingrovo nám.; Zelný trh 8
ve volebním okrsku č. 23006 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Benešova 1–5 lichá; Benešova
9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní; Františkánská; Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19 do
konce lichá; Josefská; Malinovského nám.; Masarykova 25 do konce lichá; Měnínská; Novobranská; Orlí 19 do konce; Pohořelec; Sukova;
Vachova; Za divadlem
ve volebním okrsku č. 23007 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38 do konce sudá; Lužánecká;
Milady Horákové 21 do konce lichá; náměstí 28.
října 1–12; náměstí 28. října 20 do konce; Pionýrská 4; Traubova lichá; Vrchlického sad
ve volebním okrsku č. 23008 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36 sudá; třída Kpt. Jaroše
ve volebním okrsku č. 23009 je volební
místnost v ZŠ nám. 28. října 22
Upozorňujeme na změnu umístění volebních okrsků 23005 a 23006, které se
z Jánské 2 přesouvají na Měnínskou 4.
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pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové 1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop
ve volebním okrsku č. 23010 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bratislavská 1–11a lichá;
Bratislavská 2–34 sudá; Cejl 1–63 lichá; Koliště
37–49 lichá; Ponávka
ve volebním okrsku č. 23011 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bratislavská 13–35a lichá;
Körnerova; Příční lichá; Stará
ve volebním okrsku č. 23012 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Barvířská; Bratislavská 36–
62; Cejl 52–64 sudá; Cejl 65–69 lichá; Hvězdová lichá; Plynárenská lichá; Soudní 1–11 lichá;
Špitálka 13; Tkalcovská sudá
ve volebním okrsku č. 23013 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Francouzská 2–62 sudá;
Milady Horákové 30 do konce sudá; Příční sudá
ve volebním okrsku č. 23014 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Cejl 2–50a sudá; Koliště
4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11 lichá; Špitálka 15; Špitálka 2–
6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá; Vlhká 2–26
sudá
ve volebním okrsku č. 23015 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Koliště 69 do konce; Křenová 19 do konce lichá; Podnásepní; Skořepka;
Stavební; Špitálka 8 do konce sudá; Špitálka 17
do konce lichá; Vlhká 21 do konce lichá; Vlhká
28 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23016 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Cyrilská; Čechyňská; Kolískova; Koželužská; Křenová 48 do konce sudá;
Masná 1–5a lichá; Masná 2–20 sudá; Mlýnská
25 do konce; Řeznická; Štěpánská; Šujanovo
nám.; Zderadova
ve volebním okrsku č. 23017 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dornych 1–45 lichá;
Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17 lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná;
Plotní 1–37 lichá; Plotní 2–6a sudá; Přízova;
Rosická; Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná;
Úzká; Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční
2–16 sudá
ve volebním okrsku č. 23018 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Husova 5
ve volebním okrsku č. 23019 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Křídlovická 1–3; Křížová
lichá; Poříčí 5 do konce lichá; Ypsilantiho
ve volebním okrsku č. 23020 je volební

místnost v Klub seniorských aktivit, Václavská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická 5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická
ve volebním okrsku č. 23021 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hybešova 2 do konce;
Leitnerova 1; Leitnerova 2–18 sudá; Soukenická
ve volebním okrsku č. 23022 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bezručova; Křídlovická 19–
47 lichá; Křídlovická 30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
ve volebním okrsku č. 23023 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hybešova 11a; Křídlovická
49 do konce lichá; Křídlovická 54 do konce
sudá; Nové sady
ve volebním okrsku č. 23024 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Celní; Jílová 26 do konce
sudá; Jílová 31 do konce lichá; Vídeňská 54–88
ve volebním okrsku č. 23025 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bakalovo nábř.; Grmelova;
Polní 1–35 lichá; Polní 2–88 sudá; Renneská tř.
2–12 sudá; Sobotkova; Vojtova
ve volebním okrsku č. 23026 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bidláky; Heršpická; Holandská; Polní 37 do konce lichá; Polní 90 do
konce sudá; Pražákova 53 do konce; Renneská
tř. lichá
ve volebním okrsku č. 23027 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Gallašova; Havlenova 12
do konce sudá; Havlenova 27 do konce lichá;
Renneská tř. 14 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23028 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Havlenova 1–25 lichá;
Havlenova 2–10 sudá; Vídeňská 1–53
ve volebním okrsku č. 23029 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Dvorského; Londýnské náměstí; Opavská; Strážní; Vídeňská 89–101 lichá;
Vsetínská
ve volebním okrsku č. 23030 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hluboká; Jihlavská 1;
Pšeník; Sovinec; Vídeňská 90–96 sudá; Vysoká
ve volebním okrsku č. 23031 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Červený kopec;
Horní; Jaroslava Foglara; Jílová 1–29b lichá;
Jílová 2–24 sudá; Rovná; Stráň; Strž; Vino-
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hrady; k.ú. Pisárky č.ev. 180,589,639,645,648;
k.ú. Štýřice č.ev. 152, 221
ve volebním okrsku č. 23032 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Kamenná; Kamenná čtvrť;
Ludmily Konečné; Pod Červenou skálou; Táborského nábřeží
ve volebním okrsku č. 23033 je volební
místnost v Klubu seniorských aktivit, Václavská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bělidla; Křížová sudá;
Mendlovo nám. 1–15; Úvoz 1; Václavská 7 do
konce; Veletržní 1–7 lichá
ve volebním okrsku č. 23034 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bauerova; Křížkovského 1–
19 lichá; Mendlovo nám. 16 do konce; Poříčí 1–
3a; Rybářská; Veletržní 2; Veletržní 9–13;
Výstavní lichá; Výstavní 2–12 sudá
ve volebním okrsku č. 23035 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hlinky 1–149 lichá; Hlinky
94–140 sudá; Křížkovského sudá; Křížkovského
21 do konce lichá; Veletržní 15 do konce lichá;
Výstaviště; Výstavní 14 do konce sudá; Zedníkova
ve volebním okrsku č. 23036 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hlinky 2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz 3–5 lichá; Úvoz
2–46 sudá
ve volebním okrsku č. 23037 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Anenská sudá; Anenská 13
do konce lichá; Kopečná 23 do konce lichá; Kopečná 38 do konce sudá; Leitnerova 7–9 lichá;
Leitnerova 30–34 sudá; Pekařská 9 do konce
lichá; Pekařská 18 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23038 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Anenská 3–11 lichá; Husova
1–3; Husova 7–13 lichá; Jircháře; Kopečná 1–21
lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova 22–26
sudá; Pekařská 1–7 lichá; Pekařská 2–16 sudá;
Pellicova 1–53a; Studánka; Vodní
ve volebním okrsku č. 23039 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hlinky 142 do konce sudá;
Hlinky 151 do konce lichá; Hroznová; Kalvodova;
Kamenomlýnská; Květná; Lipová 1a do konce
lichá; Lipová 14 do konce sudá; Ludvíka Podéště; Marie Pujmanové; Neumannova 1–16; Pisárecká lichá; Preslova 89 do konce lichá;
Vinařská; Žabovřeská 1; Žabovřeská 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23040 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Neumannova 17 do konce;
Preslova 1–87 lichá; Preslova sudá
ve volebním okrsku č. 23041 je volební
místnost v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ,
Barvičova 85

Informace z radnice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bohuslava Martinů
ve volebním okrsku č. 23042 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Foustkova 11–35 lichá; Havlíčkova 38 do konce sudá; Havlíčkova 45 do
konce lichá; Krondlova 1–9 lichá; Rudišova;
Sedlákova 30 do konce sudá; Sedlákova 33 do
konce lichá; Wurmova
ve volebním okrsku č. 23043 je volební
místnost v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ,
Barvičova 85
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Barvičova 11 do konce
lichá; Barvičova 72 do konce sudá; Dostálova;
Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova; Rezkova; Wanklova; Wolkrova
ve volebním okrsku č. 23044 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Barvičova 1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá; Bílého; Františky Stránecké;
Lerchova 1–11 lichá; Lerchova 2–10 sudá; Lipová
2–12 sudá; Mahenova 13 do konce lichá; Mahenova 16 do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá;
Sedlákova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo
nám.
ve volebním okrsku č. 23045 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36 sudá; Heinrichova 21 do konce;
Helceletova; Kampelíkova; Klácelova; Lerchova
12 do konce; náměstí Míru; Roubalova 11 do
konce lichá; Roubalova 24 do konce sudá;
Údolní 72a do konce sudá; Údolní 75 do konce
lichá
ve volebním okrsku č. 23046 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Heinrichova 1–19 lichá;
Heinrichova 2–20 sudá; Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1; Mahenova 1–11 lichá; Mahenova 2–14 sudá; Roubalova 1–9 lichá;
Roubalova 2–22 sudá; Tvrdého sudá; Údolní
53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý kopec
ve volebním okrsku č. 23047 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá; Údolní 13–39 lichá; Úvoz
48–56 sudá; Úvoz 7–31 lichá
ve volebním okrsku č. 23048 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: bratří Čapků; Gorkého 37
do konce lichá; Gorkého 56 do konce sudá;
Grohova 43 do konce lichá; Grohova 46 do
konce sudá; Kraví hora; Rybkova 17 do konce;
Stojanova lichá; Údolní 56–72 sudá
ve volebním okrsku č. 23049 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Gorazdova lichá; Gorkého
25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá; Údolní 41–51
lichá; Úvoz 33–39 lichá; Úvoz 58–76 sudá
ve volebním okrsku č. 23050 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Gorkého 42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá; Stojanova sudá; Úvoz 41–53
lichá; Úvoz 78–88 sudá
ve volebním okrsku č. 23051 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Čápkova 1–11; Gorkého 16–
40 sudá; Grohova 13–29 lichá; Jiráskova 1–11
lichá; Jiráskova 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23052 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Čápkova 13–29 lichá; Grohova 36–40 sudá; Jana Uhra 23 do konce
lichá; Úvoz 90–116 sudá
ve volebním okrsku č. 23053 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Čápkova 31 do konce lichá;
Jana Uhra 22 do konce sudá; Úvoz 55 do
konce lichá; Úvoz 118 do konce sudá; Žižkova
1–15 lichá
ve volebním okrsku č. 23054 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Jana Uhra 1–21 lichá; Jana
Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36 do konce; Konečného nám. 1–3; Veveří 51–71 lichá
ve volebním okrsku č. 23055 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Čápkova 30 do konce sudá;
Jana Uhra 12–20 sudá; Konečného nám. 4 do
konce; Resslova; Rybkova 1–15; Veveří 79–109
lichá; 2–22 sudá; Žižkova 17–55 lichá
ve volebním okrsku č. 23056 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Hrnčířská 51,60; Kotlářská
1–9 lichá; Nerudova; Šumavská 31–35 lichá; Veveří 52–72 sudá; Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8 sudá
ve volebním okrsku č. 23057 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Kotlářská 2–16 sudá; Kotlářská 11–19 lichá; Kounicova 30–44 sudá; Kounicova 57–67 lichá; Tučkova 13 do konce lichá;
Zahradníkova 1–7 lichá; Zahradníkova 10–18
sudá
ve volebním okrsku č. 23058 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bayerova 39 do konce
lichá; Botanická 39–45a lichá; Botanická 40–
56 sudá; Botanická 66–68 sudá; Dřevařská
24–30 sudá; Hrnčířská 23–33 lichá
ve volebním okrsku č. 23059 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bayerova 2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá; Dřevařská 29 do konce;
Kotlářská 27 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23060 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bayerova 32 do konce
sudá; Dřevařská 1–27 lichá; Dřevařská 2–22

sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21 lichá; Štefánikova 1–23 lichá
ve volebním okrsku č. 23061 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Bayerova 1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá; Botanická 20–38 sudá; Kotlářská 18–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23062 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Botanická 21–37 lichá; Hrnčířská 37–43 lichá; Kotlářská 21–25 lichá; Tučkova 20 do konce sudá; Zahradníkova 20–28
sudá; Zahradníkova 9–15 lichá
ve volebním okrsku č. 23063 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova; Kotlářská 28 do
konce sudá; Lidická 61 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23064 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Cihlářská; Smetanova 20
do konce
ve volebním okrsku č. 23065 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Antonínská; Janáčkovo
nám.; Lidická 33–59 lichá; Mezírka
ve volebním okrsku č. 23066 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášova; Moravské nám. 11 do
konce
ve volebním okrsku č. 23067 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Kounicova 16–28 sudá;
Kounicova 45–55 lichá; Pekárenská 1; Sokolská; Sušilova; Tučkova 1–11 lichá; Tučkova 2–18
sudá; Veveří 40–50 sudá; Závodní
ve volebním okrsku č. 23068 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Kounicova 1–43 lichá; Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2 do konce; Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří 2–38 sudá;
Žerotínovo náměstí 1–5
ve volebním okrsku č. 23069 je volební
místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská
7/9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Čápkova 12–28 sudá; Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35 lichá; Jiráskova 16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
ve volebním okrsku č. 23070 je volební
místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: Arne Nováka; Gorkého 1–23 lichá; Gorkého 2–14 sudá; Grohova 1–11 lichá; Jaselská; Marešova; Obilní trh;
Údolní 2–28 sudá; Veveří 1–31 lichá; Žerotínovo
náměstí 6 do konce
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381 346 ÚZEMNÍCH
PLÁNOVAČŮ
Zeleň, cyklostezky, modrozelená infrastruktura, zahrádky nebo regulace výšek
budov, to jsou horká témata, která nejvíce
zajímala veřejnost při projednávání návrhu
nového územního plánu.
Od 8. října se mohou Brňané s těmito tématy detailně seznámit na výstavě, kterou pořádá kancelář městského architekta. Součástí
výstavy bude i série přednášek a seminářů
pro odbornou a širokou veřejnost.
Co všechno řeší a má řešit územní plán?
A kdo o tom všem rozhoduje? Snahou tvůrců
nového územního plánu je představit a prodiskutovat s veřejností návrh územního plánu
i další kroky vedoucí k jeho dokončení
v roce 2022.
Výstava s názvem 381 346 územních plánovačů bude otevřena v brněnském Urban
centru vedle Staré radnice do 27. listopadu,
každý všední den od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 18.00 hodin.
Vernisáž výstavy pro veřejnost je ve středu
7. října v 18.00 hodin. Vstup je zdarma, program seminářů najdete na kambrno.cz.
Mgr. Jana Běhalová

DÁME NA VÁS: UŽ
JDEME DO FINÁLE
Čtvrtý ročník Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna, vrcholí.
Na jaře jste přicházeli s nápady a do
konce září posuzovaly jejich proveditelnost příslušné odbory a městské části.
V říjnu už jsou ﬁnalisté známí. Seznámit
se s nimi můžete v galerii na webu:
damenavas.brno.cz. Od 19. října se na
ﬁnálové projekty můžete podívat také
na náměstí Svobody, kde budou výstaveny. V Dáme na vás nezahálíme. Zrealizovali jsme už 13 vašich projektů a téměř
tři desítky jsou v realizaci. Během letošního podzimu otevřeme třeba knihovnu
na Křižovatce, kavárnu na hřišti Bzzzukot,
industriální naučnou stezku u řeky Svitavy, pověsíme tabule v podchodu hlavního nádraží. Začne také fungovat rekonvalescenční program pro onkologicky
léčené děti, vítězný projekt z roku 2019,
který získal historicky nejvíce hlasů. Záleží jen na vás, kterým projektům pomůžete, aby se staly skutečností. Máte už
vytipované projekty pro Brno, kterým
dáte v listopadu svůj hlas?
Bc. Eva Čajková

■

■

NEJMODERNĚJŠÍ HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ V EVROPĚ

Startuje největší architektonická soutěž
v historii České republiky. Brno hledá autory
podoby nového hlavního nádraží. Hlásit se
mohou architekti z celého světa. Kancelář
architekta města Brna (KAM) v pondělí
31. srpna oﬁciálně zahájila mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž
o návrh. Společně ji pořádají město Brno
a státní organizace Správa železnic. KAM
do soutěže vyzve i autory hlavních nádraží
Vídně, Berlína a Amsterdamu.
„Nové hlavní nádraží svým významem zcela
zásadně ovlivní rozvoj města. Bude klíčovým
dopravním uzlem s možností rychlého přestupu mezi vlakovou, autobusovou a městskou
hromadnou dopravou. Na základě výsledků
studie proveditelnosti věřím, že bude i možnost
přestupu na severojižní kolejový diametr. Stane
se nejen novou vstupní branou do Brna, ale
i centrem nové čtvrti jižně od historického jádra,“ uvedl radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal.
„Rozsahem půjde o největší mezinárodní
soutěž, jaká se v Česku zatím pořádala. Chceme, aby Brno mělo nové hlavní nádraží, které
bude patřit k nejlepším v Evropě. Do soutěže
vyzveme přímo tři zahraniční architektonické
ateliéry, které mají zkušenosti s velkými
dopravními stavbami. Soutěžní porota vybere
ze zaslaných portfolií dalších devět soutěžících,“ řekl ředitel KAM Michal Sedláček.
Mezi třemi vyzvanými je architekt Albert Wimmer, spoluautor nového hlavního nádraží ve
Vídni, nizozemský ateliér Benthem Crouwel,
autoři hlavního nádraží v Amsterdamu, a gmp
Architekten z Hamburku, kteří stojí za projektem hlavního nádraží v Berlíně.
Mezinárodní soutěž je užší dvoufázová. Nejprve budou tři ateliéry vyzvány k účasti v soutěži
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napřímo, dalších devět účastníků vybere ze
zaslaných portfolií soutěžní porota. Portfolio
může zaslat každý architekt, který splňuje kvaliﬁkační předpoklady podle soutěžních podmínek. Termín pro zaslání byl do 25. září.
V první fázi dvanáct soutěžících rozpracuje
návrhy, čtyři z nich budou vybrány do druhé
fáze soutěže. V té fázi čtyři účastníci dopracují
návrhy do větších podrobností, porota vybere
vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém
místě. Hodnocení návrhů v první fázi proběhne
v únoru, ve druhé fázi v červnu 2021.
„Nové nádraží nabídne větší kapacitu, komfort pro cestující a modernizaci vlakové dopravy. Bude umístěno na mostě ve výšce sedm
metrů nad zemí. Bude průchozí a nebude tvořit
bariéru mezi severní a jižní částí nové čtvrti.
Součástí zadání soutěže je i celkové řešení
veřejných prostranství a budov přednádražního a zanádražního prostoru, včetně jejich propojení s nábřežím řeky Svratky. Jsou to veřejná
prostranství, která v Brně svým rozsahem
nemají obdoby, je proto zásadní najít kvalitní
řešení,“ upřesnil Sedláček.
Úkolem soutěžících bude navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby
nástupišť, podobu drážního tělesa a mostních
konstrukcí, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení
přiléhajících veřejných prostranství. Kromě vlakové dopravy je nutné vyřešit také podobu
a polohu autobusového nádraží, terminál hromadné dopravy, parkování, úschovnu kol nebo
propojení pro pěší.
O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na
místě dnešního dolního nádraží, rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.
Více informací na webu www.kambrno.cz.
Jana Běhalová

■
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LOUČENÍ S EVOU TÁLSKOU
Ve věku 76 let zemřela režisérka Eva Tálská, jedna ze zakládajících osobností
brněnského Divadla Husa na provázku.
Odešla v ní legendární režisérka, jeden
z největších talentů českého divadla vůbec,
kouzelnice, královna metafory a milovnice
nonsensu, nesmlouvavá tvůrkyně velkých
ženských hereckých výkonů, učitelka mladých talentů, složitá a inspirativní žena.
Její smrt tak symbolicky uzavřela velkou
éru tří režisérů, kteří stvořili Divadlo Husa na
provázku. Eva Tálská, Zdeněk Pospíšil a Peter
Scherhaufer, všichni studenti teatrologa Bořivoje Srby, vystavěli na konci šedesátých let
jedinečný experiment, který si díky „nepravidelné“ dramaturgii, improvizaci a variabilitě
inscenovaných textů mohl udržet velkou míru
svobody. Eva Tálská byla jedním ze zásadních
tvůrců tváře tohoto alternativního divadla.
Její režijní rukopis se vyvíjel v několika koncepcích. Od počátku převáděla na jeviště
montáže poezie a nonsensovou literaturu
jako byly Morgensternovy Šibeniční písně
nebo Alenka Lewise Carrolla či Příběhy dlouhého nosu, které vycházely z limericků
Edwarda Leara. Vedle toho ji zajímal i folklorní
rituál, ke kterému se ve své tvorbě vrátila

několikrát. Inscenovala jak domácí klasiku,
jako byl Máchův Máj nebo Seifertova Píseň
o Viktorce, tak klasický repertoár světový:
Krále Leara, Katynku z Heilbronnu nebo Ghelderodova Sira Halewyna. Nevyhýbala se ani
divadelním adaptacím románových předloh,
často s výraznými ženskými hrdinkami. Takové byly Bouřlivé výšiny, Markéta Lazarová
nebo Božská komedie.
Dalším podstatným odstínem její tvorby
byly pohádky. Duším svých dětských diváků
Eva Tálská rozuměla jako málokdo. Na legendární inscenaci Svolávám všechny skřítky!
Královna, kde se malé publikum měnilo ve
skřítky, kteří během dobrodružné cesty
zachraňují princeznu, vyrostlo několik generací Brňanů. S dětskými a dospívajícími herci
pracovala také ve Studiu Dům, ve kterém
vychovala řadu výrazných osobností českého
divadla.
Jejím vrcholným obdobím tvorby byla 90.
léta, kdy mimo jiné režírovala pohybově cirkusovou inscenaci Cirkus aneb Se mnou smrt
a kůň, která předjímala novocirkusové tendence dnešního divadla. Svým zkoumáním
možností nepravidelného inscenačního prostoru, který zásadním způsobem ovlivňoval

VZPOMÍNKA NA
LUBOMÍRA MÁTLA

POCTA HERALDIKOVI

Po boji s Alzheimerovou chorobou zemřel
9. srpna sbormistr, dirigent a vysokoškolský
pedagog profesor Lubomír Mátl. Bylo mu
79 let.
Lubomír Mátl se narodil 6. března 1941
v Brně. Nejprve byl členem Brněnského dětského sboru, potom studoval Konzervatoř
a JAMU v Brně. Byl sbormistrem Brněnského
akademického sboru, působil jako hlavní
sbormistr Ostravského ﬁlharmonického sboru, Filharmonického sboru Slovenské ﬁlharmonie v Bratislavě, Pražského ﬁlharmonického sboru, Moravského komorního sboru,
spolupracoval s Pražským komorním sborem
a orchestrem Virtuosi Pragenses a byl rovněž
uměleckým vedoucím a sbormistrem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Setkával se s významnými dirigenty na světových pódiích a byl často hlavním sbormistrem operního festivalu v irském Wexfordu
a hostem pěveckých těles operních festivalů.
Byl nejenom geniální hudebník, známý
u nás i v cizině, ale i výborný pedagog, jenž
vychoval mnoho svých následovníků. Čest
jeho nehynoucí památce!

V letošním roce oslavíme sté výročí heraldika
plk. v. v. Jiřího Loudy, dr. h. c.
K nadcházejícímu 100. výročí narození J. Loudy připravila Univerzita Palackého v Olomouci
publikaci s názvem Erby rytířů podvazkového
řádu, ke které předmluvu napsal následník britského trůnu princ Charles.
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně si výročí narození J. Loudy připomene na XIV. ročníku Mezinárodního
Genealogického a heraldického matiné, které
se bude konat 14. listopadu v Králově Poli na
ulici Božetěchova 2 v bývalém kartuziánském
klášteře.
Jiří Louda se narodil dne 3. října 1920 v Kutné
Hoře v rodině profesora kreslení. Většinu života
tvořil na Moravě v Olomouci. Plk. v. v. Jiří Louda, dr. h. c. mimo tvorbu našich státních a obecních symbolů (znaků), byl od roku 1996 také
Čestným předsedou Brněnské společnosti.
V roce 1938 po maturitě na místním gymnáziu byl jako dobrovolník odveden v Čáslavi
a v březnu 1939 narukoval k dělostřeleckému
pluku číslo 1 do Prahy. Po propuštění z armády
ihned odjíždí přes Polsko a Francii do Velké
Británie, kde se zapojil do odboje.

Miloslav Samek

■

konečný tvar jejích inscenací, zase předznamenala koncept imerzivního divadla.
Byla režisérkou neúprosnou, s jasnou vidinou, která nic neodpustila především sama
sobě. Od ostatních očekávala totéž. Divadlo
Husa na provázku na ni nikdy nezapomene.
Alžběta Nagyová

■

V Anglii se začal zajímat o historii heraldiky,
její zásady a anglickou tvorbu. V říjnu 1941 je
vybrán do výcviku parašutistů pro odboj v České republice. Zranění při výcviku zabránilo jeho
vysazení do protektorátu. Za službu během
války na druhé frontě obdržel v roce 1946 Československý válečný kříž 1939-1945 a Medaili
Za zásluhy druhého stupně.
Po osvobození byl jako nadporučík přidělen
k dělostřeleckému pluku v Dědicích u Vyškova.
Po únoru 1948 je z armády jako kapitán propuštěn, následně vězněn v Olomouci a na
Mírově. Od roku 1953 až do roku 1976 pracoval
ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde se dále
věnoval studiu heraldiky, vytvořil řadu publikací
a navrhl znaky pro 150 obcí a měst. V roce 1991
byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti
plukovníka dělostřelectva.
Byl členem Britské heraldické společnosti
v Londýně, Francouzské heraldické společnosti v Paříži a jako první Čech se stal v roce
2000 Akademikem Heraldické akademie
v Ženevě.
Ing. Rudolf Vondráček

■
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CHODNÍKY MAJÍ PATŘIT LIDEM
Znáte to určitě také. Opravuje se dům, a šup, už máte
v cestě zavřený chodník.
Chodče, poraď si, jak umíš.
Dříve se okolo vymezil pěší
koridor.
Dodnes se to tak mimochodem dělá i v Rusku. Vrcholem ironie (nebo
něčí blbosti) pak jsou cedule „Přejděte na
protější chodník“ v místech, kde na opačné
straně ulice žádné chodníky nejsou. Dobře
to znají lidé například na Lidické naproti Lužánkám. Lidé pak obcházejí zavřený chodník bez
jakékoliv ochrany silnicí. To loni stálo život
mladého, teprve 23letého muže na Cejlu. Jak
si pak s takovou situací mají poradit děti,
maminky s kočárky nebo lidé pohybově znevýhodnění?
Potřeby pěších jsou ignorovány i při opravách či rekonstrukcích ulic. V létě tak lidé bez
varování narazili například na zavřený přechod
mezi Tescem a Vaňkovkou, nebezpečné situace zažívali chodci na Nových sadech i jinde.
Velkým zklamáním je Veveří, protože oprava

za více jak 100 milionů nevedla k žádnému
zlepšení podmínek pro chodce. Ty zhoršuje
i chystaná rekonstrukce spodní části Údolní,
kde na úkor pěších a cyklistů vzniká oboustranné parkování. Chodcům se ubírá na obou
stranách přes metr z chodníku a lidé jezdící na
kole nedostanou dostatečně bezpečný prostor
v podobě vyhrazeného cyklopruhu. Na křižovatce s Úvozem pak nevznikne slíbený přechod, přestože řešení se podařilo nalézt.
Velkou brněnskou ostudou pak jsou tisíce
lidí přebíhajících denně kolejiště mezi Let-

mem a nádražím. Podchod je těžko zdolatelnou překážkou pro spoustu pohybově znevýhodněných lidí včetně maminek s kočárky.
I proto komise dopravy přijala můj návrh na
zřízení přechodů, který komise a následně
i vedení radnice a město přijalo. Pokud souhlasíte s tím, že podmínky pro chodce je
v Brně potřeba zlepšovat, připojte se k naší
výzvě www.uliceprolidi.cz.
Mgr. Jasna Flamiková ■
zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených

JÁ NIC, TO SOUTĚŽ…
V minulém zpravodaji jsme
byli informováni o připravované soutěži na podobu
náměstí Míru.
Článek hodnotím jako tendenční a manipulativní ve
prospěch developerů. Již v r.
2005 zde urbanisticko-architektonická soutěž
byla. Vzešlo z ní 5 návrhů a nechvalně proslulá
kauza „Wilson“, končící neúspěchem u soudu.
Po právní stránce byla ukončena až v r. 2016,
kdy byly všechny kroky prohlášeny za neplatné. Ty roky nevyužitého majetku a devastace
pod pronájmem developera už ale nikdo
nevrátí. Pokuta 10 mil. Kč, kterou město Brno
muselo zaplatit Ministerstvu obrany ČR byla
vrácena. Podle soudu se skutek nenaplnil. Je
ale z čeho se poučit. A navíc, po „Wilsonu“
zůstal tendenčně upravený Územní plán.
Už vícekrát jsem k tomu psal ve Zpravodaji,
naposled v čísle 03-2016, „Co bude dál se
zahradou Sušilových kolejí?“. Nejde totiž jen
o podobu tzv. náměstí, které není, nebylo,
ani není potřeba. Otázkou je, zdali je rozumné
v sedle mezi kopci, v průsmyku Údolní-Březinova o nějakém opravdovém náměstí uvažovat. Jedná se o centrum zahradní čtvrti

a předpolí Kraví hory, které by mělo být podřízeno přírodě a krajině. Péče o „náměstí“ je
tedy pouze zástěrkou pro manipulaci s onou
zahradou, ve které v padesátých letech minulého století byly postaveny vojenské autoopravny, stojící dodnes.
Bývalý vojenský majetek Lerchova 62 je
dar pro občany, bezúplatně převedený na
město Brno pod příslibem neziskového využití
pro občanskou vybavenost. V roce 2001 se
totiž o občanské využití nepotřebného vojenského majetku začala zajímat skupina místních obyvatel ve spolupráci s radnicí Brno-střed. V roce 2002 se Ministerstvo obrany
ČR rozhodlo směnit majetek s developerem
Lordship. Občané však zareagovali dopisy
na dotčená ministerstva a na orgány města.
Díky občanské iniciativě a slibům Magistrátu
pro nekomerční občanské využití se tak podařilo získat majetek bezúplatným převodem.
Následovaly však jen samé podrazy a zklamání. Naděje svitla v letech 2016 až 2018,
kdy se po řadě brigád a kulturně-sportovních
akcí v areálu podařilo vyprojektovat Komunitní centrum s využitím jednoho z vojenských
objektů. Podařilo se však obnovit jen plot
z Lerchovy ul. Další dva úspěšné projekty, na

které již byly alokovány peníze v městském
rozpočtu, zastavilo ZMB v září 2019. Místo
toho nachystala Rada města Brna další architektonicko-urbanistickou soutěž. A snaží se
do zadání dát i komerční využití, například
byty. Ty se však funkčně neslučují s občanskou vybaveností typu společenských a sportovních center.
Soutěž není nástroj obsahující v sobě
moudrost, spravedlnost, hájení práva, či
nekomerčního občanského využití. Je to
byznys. Boj o zakázky. A tak musíme předpokládat, co zvítězí, nebude-li rovnou zadáno, že se soutěží o nejlepší společenské
a sportovní centrum. Jinak bude následovat
jen další blamáž.
Na MČ už máme kauzy Mlýn, Stoka, Wilson.
Všechny za špatné hospodaření s majetkem.
Na jaře 2020 byla zazděna okna budovy, ve
které je vyprojektováno Komunitní centrum
se zázemím pro Kraví horu. Aby nevětrala
a zatuchla? Možná se brzy dozvíme, kdo zase
vztahuje ruku po účelově podmíněném daru
pro občany.
Ing. Bohumil Bílek ■
zastupitel MČ Brno-střed
za KDU-ČSL

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY DOMŮ:
BYT RICHARDA HERDANA

Dnešní vyprávění bude znít tak trošku jako
pohádka, aspoň mně to tak stále připadá.
Navíc se tato pohádka takřka s každým
novým dnem doplňuje o nové a překvapivé
kapitoly a její konec je stále v nedohlednu.
Bylo běžné červencové odpoledne, když
jsem šel po Slovákově ulici, abych si ve zdejší
jídelně Oáza objednal svůj oblíbený zákusek.
Zrovna když jsem ho jedl a pročítal si, co nového se děje na sociálních sítích, zaslechl jsem
svoji známou, která v této ulici provozuje vinotéku Vinná muška, jak na mě volá obvyklým
sokolským pozdravem: ,,Nazdar bratře!“ Jako
vždy jsme se dali do hovoru, během kterého
se jakoby nic zmínila o nějakém bytě, do kterého se nedávno dostala, a ve kterém je
dochovaný nějaký starý nábytek. ,,Hmmmm,“
říkal jsem si v duchu a u toho souhlasně zakýval hlavou. ,,Nejspíš půjde o několik kusů nějakého běžného starého nábytku, který občas
v prázdných bytech zůstane,“ pokračoval jsem
ve svých úvahách. Zvědavost mně ale přece
jen nedala, tak jsem se zeptal, jestli nemá fotograﬁe bytu. Odpověděla, že samozřejmě má
a hned začala listovat fotogalerií ve svém mobilu. Ukázala mi tři snímky, které v tomto bytě
pořídila, a mně okamžitě spadla čelist. Čekal
jsem totiž leccos, ale ani ta nejbujnější fantazie
by mi nikdy nedovolovala pomýšlet na něco
takového, co jsem právě uviděl.
Dozvěděl jsem se, že byt patří městu a spravuje ho městská část Brno-střed, proto jsem
požádal pana starostu Mencla, zda se do bytu

mohu podívat a vzít s sebou i kolegy z Národního památkového ústavu a Muzea města
Brna. Pan starosta souhlasil a my jsme si dali
ve smluvený čas sraz před domem na Hlinkách 46, abychom se na vlastní oči přesvědčili
o tom, co jsme doposud znali pouze ze tří fotograﬁí.

Herdan. Byli jsme si jistí, že právě toto jméno
patří někdejšímu majiteli bytu. Ale kdo to vlastně byl? Kdo mu vytvořil tak krásný byt? A jaký
je vůbec životní osud tohoto muže? Otázky
bez odpovědí se jen množily a v tu chvíli se
začalo odvíjet pátrání.

Rodinná historie
Stylový interiér
Když jsme do bytu vstoupili, byli jsme jím
všichni ihned ohromeni. Vestavěný dřevěný
nábytek pokrytý dýhou, která tvoří krásnou
a promyšlenou kresbu. Hlavní obytný salon,
v jehož středu se nachází dominantní prvek
„vítězného oblouku“ z chromu a mléčného
skla, které bylo původně podsvícené. Travertinový obklad ústředního topení imitující krb,
jehož součástí je ozdobná chromová mříž
s iniciály HR a další dochované prvky nás
okamžitě přesvědčily o tom, že jsme se ocitli
v bytě, jehož někdejší vlastník byl evidentně
movitým obyvatelem města a jehož interiér
byl zjevně vyráběn na míru podle návrhu
některého z meziválečných designérů nebo
architektů.
Martin Šolc z Národního památkového ústavu přišel na prohlídku bytu již připravený, se
seznamem osob, které Adresář města Brna
z roku 1934 uvádí jako přihlášené právě na
této adrese. Když začal číst jednotlivá jména,
jen jedno se shodovalo s monogramem
z ozdobné mříže, zakrývající radiátor. Richard

Richard Herdan se narodil v roce 1900 jako
nejstarší ze tří dětí doktora Maxe Herdana
a jeho ženy Berthy. Když bylo Herdanovi 24
let, přistěhoval se z Mikulova do Brna židovský
obchodník s vínem Eugen Teltscher spolu se
svojí ženou Elsou a třemi dětmi. Teltscherovi
patřili v Mikulově k velmi známým židovským
rodinám. Výrazným způsobem se starali o rozkvět města a Eugen Teltscher se dokonce
zasloužil o vznik zdejšího židovského muzea.
Když se rozhodl odejít do Brna, zakoupil v roce
1924 od Eugena Škardy dvojdům na prestižní
adrese v ulici Hlinky. Někdy v této době se
pak s jednou z jeho dcer, Johannou, narozenou v roce 1909, seznámil právě Richard Herdan.
Herdanova kariéra se v meziválečném
období neodvíjela vůbec špatně. Stal se vysoce postaveným manažerem jedné z ikonických československých ﬁrem a tahounem
tuzemské ekonomiky. Jako vedoucí exportního oddělení Škodových závodů měl na starosti trh v Jižní Americe. Sňatek Richarda
Pokračování na straně 14

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2020 | 13

Historie
Pokračování ze strany 13

s Johannou se uskutečnil v roce 1933, a překvapivě nikoliv v židovské synagoze, jak tomu
bývalo, ale patrně přímo v domě nebo v zahradě za domem na Hlinkách. Manželský pár
poté od rodičů nevěsty byt na Hlinkách dostal
a společně zde žili až do roku 1938.
Zatím nevíme, zda si manželský pár vybral
svého architekta, aby mu vytvořil moderní byt,
nebo zda jej takto vybavený už dostali. Jisté
však je, že se v roce 1933 narodil Richardovi
a Johanně syn Leo a v roce 1937 ještě dcera
Felicitas. Když jsme se dozvěděli, že v roce
1938 Herdanovi opustili Československo
a odešli do Johannesburgu v jižní Africe,
domnívali jsme se, že tomu bylo díky jistě
čilým kontaktům Richarda Herdana se zahraničím a dobrou informovaností o tom, co se
židovským obyvatelům děje v sousedním
Německu, a tedy co může jednoho dne nastat
také u nás.

Leo a Felicitas
Další pátrání o historii bytu a jeho původních
majitelích nás ale přivedlo ještě dále. Díky
brněnskému restaurátorovi Dominiku Matusovi se podařilo prostřednictvím databáze
Geni zkontaktovat v zahraničí potomky Richarda Herdana. Ba co víc. Po několika dnech nás
dokonce kontaktovali sami Leo a Felicitas,
dosud žijící děti Herdanových.
Od té doby jsme s oběma v kontaktu a oni
nás stále informují o životních příbězích svých
rodičů, prarodičů a dalších příbuzných. Také
jsme díky nim zjistili, že autorem jejich bytu
na Hlinkách byl architekt židovského původu
Emerich Horvath, který v Brně v meziválečné
době působil. Tato jeho realizace byla doposud zcela neznámá. Také díky nim jsme zjistili,
že rodiče v roce 1938 neodešli z Československa kvůli sílícímu antisemitismu, ale protože Richard Herdan dostal pracovní příležitost právě v jižní Africe. Svým odchodem
z Československa si ale Herdanovi paradoxně a nevědomky zachránili život. Jejich pra-

rodiče, Eugen a Elsa Teltscherovi, jejich tety
a strýcové, jejich sestřenice a bratranci,
a všichni ostatní členové rozvětvené rodiny
skončili v nacistických koncentračních táborech.
Dům na Hlinkách byl v roce 1940 arizován
a nastěhovali se do něj noví majitelé. Byt ale
válku přečkal v naprosto nezměněné podobě
a prakticky beze změny vydržel až do roku
2007.

Pováleční pronájemci
Mediální ohlas, který objev bytu způsobil,
měl mimo jiné za následek, že na jeden z článků reagovala paní Podhradská, která se svojí
rodinou v bytě žila od roku 1957 do roku 2007.
Právě její zásluhou vybavení bytu přečkalo
až do dnešních dnů. Paní Podhradská si byla
velmi dobře vědoma kvality prvorepublikového vybavení, a tak ho téměř pietně zachovávala celých 50 let. Teprve od roku 2007,
kdy byl byt pronajat novým nájemníkům, došlo
bohužel k odstranění několika původních
kusů vybavení.

Příběh nekončí
Navzdory těmto zásahům z poslední doby
je objevený byt opravdovým unikátem. V současné době vytváří Národní památkový ústav
podrobnou pasportizaci, která bude nejen
popisovat stav dochovaného vybavení, ale
pokusí se nastínit i způsob jeho obnovy
a doplnění chybějících částí.
Nyní se snažím, aby rodné Brno a tento byt
opět navštívili ti, kterým kdysi patřil, Leo a Felicitas Herdanovi. Věřím proto, že tato pohádka
ještě zdaleka není ve svém závěru, a že vás
o pokračování příběhu budu moci ještě informovat.
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Michal Doležel

■

Rozhovor

OLGA JEŘÁBKOVÁ
V LUŽÁNKÁCH ZNÁM KAŽDOU LAVIČKU
Hlas brněnské rodačky a patriotky dobře
znají posluchači Českého rozhlasu, čtenáři
díky jejím vzpomínkovým knihám objevují
pozoruhodné osobnosti kulturního světa,
studenti žurnalistiky na ni vzpomínají jako
na svoji profesorku. Od letošního roku se
nově podílí také na vzniku zpravodaje městské části jako členka redakční rady. Přestože je v penzi, stále překypuje aktivitou.

Jak trávíte dny babího léta?
Několik zářijových dnů jsme prochodili
po Berlíně a po Rujaně, odkud jsem se
vrátila k práci nad textem další vzpomínkové knihy, která bude, alespoň doufám,
pro čtenáře zajímavá.

Věnujete se i nadále
rozhlasové publicistice?
Ano. V poslední době jsem vysílala na
Vltavě deset půlhodinových vzpomínek
režiséra Ivo Krobota, k těm dalším relativně
nedávným rozsáhlejším rozhlasovým projektům patří také desetidílné vzpomínky
současného rektora JAMU profesora Petra
Oslzlého. Další natáčení plánuji na podzim,
ale jméno zpovídaného zatím neprozradím.

Při práci v Českém rozhlase
jste potkala celou řadu
významných osobností,
zaujala nebo inspirovala vás
některá z nich více než
ostatní?
To je častá otázka a já na ni mám stále
stejnou odpověď. Na rozhlasové práci je
nejzajímavější právě setkávání s neobyčejnými lidmi. Některá jména už jsem
uvedla, ale dovolím si přece jen zmínit Jiřího Grušu, s nímž jsem se potkávala, a to
nejen u mikrofonu, vždycky moc ráda.
Ráda si připomenu rozhovory s Pavlem
Tigridem, Antonínem Přidalem, nemohu
nezmínit desítky rozhovorů s Milanem
Uhde, jehož přátelství si velmi vážím, ale
stejně tak moudré vyprávění poskytnou
i lidé, jejichž jména sice nejsou tak zvučná,
ale životní zkušenosti nejsou o nic méně
vzrušující. A vyhledávat, nacházet a pak
zaznamenat takové příběhy, to pro mne
je smysl rozhlasové práce.

Současná situace spojená
s koronavirovou nákazou je
pro mnoho lidí psychicky

náročná, jak se s ní
vyrovnáváte? Co myslíte, že
je důležité pro spokojený
život?
Bude to znít velmi banálně, ale prací.
Celé jaro jsem vnímala jako dobu, kdy mám
klid a nikdo mne nevyrušuje – pocit téměř
neznámý. Ano, chyběli nám kamarádi, přece jen povídání po telefonu není to stejné
jako posezení s nimi. Odpověď na druhou
otázku bude opět banální, ale je tomu tak.
Pro spokojený život potřebuji spokojené
rodinné zázemí, a v našem věku už musím
dodat: samozřejmě zdraví. A na řešení krizových situací mám doma už čtyřicet let
psychologa.

Jak vnímáte současnou
podobu a atmosféru centra
města, máte tu nějaký
oblíbený kout?
Taková otázka by u mne mohla skončit
hodně dlouhým povídáním! Jsem brněnský patriot, v Brně jsem se narodila, ráda
se – alespoň před sebou – chlubím tím,
že bydlím stále ve stejném bytě, v němž
jsem se narodila. Ve středu města, s úžasným pohledem do parku Lužánky, na
všechna podstatná místa dojdu pěšky.
V Lužánkách jsem prožila dětství, dospívání, dospělost, chodili jsme tam na procházky s kočárkem s naší dcerou, později
s našimi vnoučaty. Lužánky byly naší oázou
i v jarní koronavirové době, známe každou
lavičku. A to je jen ta nejviditelnější blízká
lokalita. Za rohem je krásně upravený Tyršův sad, o pár kroků dál nově vystavěná
ﬁlosoﬁcká fakulta, s níž jsem úzce svázána
od dětství až po dnešek.

Je něco, co byste si ve městě
přála změnit či vylepšit?
Zase nebudu nijak originální. Štve mě
nepořádek, neuklizená ulice, ničení nově
opravených míst, necitlivé bourání nebo
naopak necitlivé stavby. Možná je to
věkem, v mládí má člověk jiné starosti, než
sledovat čistotu ulic. Ale chci na závěr
objektivně dodat, že Brno za poslední léta
rozkvetlo do krásy, je to moderní město,
plné mladých lidí, díky nimž slyšíte v ulicích
cizí řeč, a jsem vždycky pyšná, když mi
moji mimobrněnští přátelé s obdivem řeknou: v Brně se musí krásně žít. Ano,
potvrzuji, Brno je krásné město nejen pro

PhDr. Olga Jeřábková
Oblíbená rozhlasová redaktorka se
narodila v Brně v rodině univerzitního profesora české literatury Dušana Jeřábka
a redaktorky Československého rozhlasu
Zdenky Jeřábkové. Vystudovala psychologii adivadelní vědu na Filosoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity. Od roku 1985 působila v literární redakci Českého rozhlasu
Brno, několik let jako vedoucí Tvůrčí skupiny. V komentářích, reportážích a rozhovorech reﬂektuje a propaguje aktuální kulturní život Brna i jeho historické kořeny.
Pro stanici Český rozhlas Vltava připravila
desítky autorských literárních pořadů;
v cyklu Osudy zaznamenávala vzpomínky
a paměti významných osobností Brna:
např. Bořivoje Srby, Milana Uhdeho, Miloše
Štědroně, Miloše Hynšta, Antonína Přidala,
Bohumila Smejkala, Jiřího Vorlíčka, Mileny
Flodrové, Eriky Bezdíčkové, Miroslava Plešáka a mnoha dalších osobností. Kromě
práce pro rozhlas připravila k vydání knižní
publikace: Divadlo – můj osud (paměti
Bořivoje Srby), Přijdu za poledne (vzpomínky Miloše Štědroně), S houslemi přes
pět světadílů (Bohumil Smejkal) nebo Lásky a lijavce (vzpomínky Antonína Přidala).
V roce 2010 obdržela Cenu města Brna.
Své bohaté zkušenosti v médiích předávala více než deset let studentům žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

žití. Je to také město plné báječných lidí,
kteří se podílejí na nepřeberné nabídce
kulturních, dobročinných a jiných, mnohdy
nedoceněných akcí. A když už jsem si
dovolila několikrát říct, že nebudu originální, udělám to, s omluvou, i na závěr
a vypůjčím si vzkaz: neptejte se, co může
vaše město udělat pro vás. Ptejte se, co
můžete vy udělat pro svoje město.
Marta Vojáčková

■
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Inzerce

VÝMLUVY,
NEBO
VÝSLEDKY.

A

#DOFORMYSFITINN

PRO FLEXI
DO KONCE ROKU

249 KČ

MĚSÍČNĚ

Akce platí pro nové členství PRO FLEXI sjednané v období od 10.9.2020 do
16.10.2020. Do 31.12.2020 činí poplatek za členství PRO FLEXI pouze 249,- Kč
měsíčně. Za aktivaci členství a členské karty se účtuje jednorázový poplatek ve výši
500,- Kč. Nejpozději do 31.12.2020 včetně je člen oprávněn si změnit (prostřednictvím
webu www.fitinn) svoji kategorii členství na BASIC, a platit tak nižší poplatek 499,- Kč
měsíčně. Pokud nedojde ke změně členství na BASIC, zůstává členovi od 1.1.2021
aktivní členství PRO za měsíční poplatek 749,- Kč. Platba je možná pouze měsíčně.
Zrušit členství je možné nejprve po 12 měsících a následně vždy po uplynutí každých 6
měsíců, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Nelze kombinovat s jinými akcemi. Chyby
tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou včetně DPH.

www.pohrby.cz
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Inzerce

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

1DJNMRSQTJBD
@QD@KHY@BDLQWHUL´UĒ
E\WĒDGRPĒ

-¨UQGX
LQWHUL´URYâFK
GHVLJQ´UĒ

5âQNA@
M¨AXSJT
QDP¸UX

!TADM´ČJNU@ !QMN

JKU@M@ HMSDQHDQ BY
MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈ²ODN
330.èP2Yè'3+

www.podlahyslezak.cz

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:

STOP NÁKAZE!
Chraňte sebe i své blízké včas

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU

» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2)
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.

Plaveme na Ponávce
ͲWůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϯůĞƚ
ͲĄŬůĂĚŶşĂǌĚŽŬŽŶĂůŽǀĂĐşƉůĂǀĄŶşƉƌŽĚĢƟŝĚŽƐƉĢůĠ
ͲsǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
WĄƚĞŬŽĚϭϴŚŽĚŝŶƉůĂǀĄŶşƉƌŽĚŽƐƉĢůĠŶĞƉůĂǀĐĞ
ĂƐůĂďƓşƉůĂǀĐĞ͘
WŽŶĚĢůşĚŽϭϴŚŽĚŝŶ
ŵŽǎŶŽƐƚƉůĂǀĄŶşďĢŚĞŵ
ǀǇƷŬǇǀůĂƐƚŶşŚŽĚşƚĢƚĞ͘

Najdete v Lékárně AGEL v OC Letmo
na ulici Nádražní v Brně
a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ

Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ
Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
V
ek,
záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!
roje.
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
medaile, vyznamenání, řády,
DÁLE VYKOUPÍME mince,
fotoaparáty, reklamní cedule a další
pudřenky,
ZLATO šperky
STŘÍBRO tabatěrky,
zlomky
příbory, šperky, zlomky

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED
IHN
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

4VʛGIZIWOPEHYZ6ENLVEHˏ
2_IFUT_PZॷJGSऑITGह0भ'43:8>0भ
// )JSSहITUWF[F_IFWRF_'WSFFZYTGZXJRYFRN_UहY
// NáWXYTRʧQ^HE/˃&3297E̪/˃
// 3अGTWT[ञU७ऑXUह[JPUT_PZॷJGSऑITGह0भ
// ;ञWTभSऑGTSZX0भ
&VMKʛHEWSHQˏRSYE̪0भMTI
+420 734 870 883 /\\\UWFHZOUWTSFXH_XPQFI
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NÁBOROVÝ
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Naše školy / Volný čas

ÁMOS – MATIKÁŘ UČÍ
ŽÁKY NA BAKALCE

I v době přerušení provozu škol proběhlo
tradiční vyhlašování celorepublikové prestižní ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího
učitele roku.
Byla by velká škoda, kdyby výsledky zapadly bez povšimnutí veřejnosti. V kategorii Ámos
– matikář byla letos korunována panem ministrem Plagou učitelka matematiky ze Základní
školy Bakalovo nábřeží Mgr. Dana Mynářová.

INFORMOVANÝ
SENIOR OVLÁDÁ
PRÁCI NA POČÍTAČI

A jak svoji oblíbenou matikářku popsali
sami žáci, kteří ji do ankety nominovali? „Je
to sympatická osoba, která je ochotná každému vše vysvětlit a nevzdá to, dokud to
daný žák nepochopí.“ A pak že je matematika
neoblíbený předmět! Díky paní učitelce
Mynářové na Bakalce určitě ne.
PhDr. Yveta Gašparcová

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví na Čichnově 23 připravila od
října nové vzdělávací kurzy.
Zájemci, kteří se chtějí naučit pracovat
nebo zdokonalovat na počítači, se mohou
přihlásit do kurzů:
G PC pro začátečníky a mírně pokročilé,
G Windows 10 a jeho možnosti,
G Práce s mobilním zařízením pro pokročilé:
tablet, chytrý telefon,
G Práce s internetem.
Každý kurz má časovou dotaci osm hodin.
Informace o náplni jednotlivých kurzů, které
budou pořádány v sídle školy každé pondělí,
případně v jiných pracovních dnech podle
potřeb zájemců, ve dvouhodinových týdenních blocích od 15.30 do 17.00 hodin, jsou
uvedeny na webových stránkách školy
www.cichnovabrno.cz.

■

REVITALIZACE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY NA HROZNOVÉ

V uplynulém školním roce 2019/2020 jsme
pokračovali v postupném zlepšování školního prostředí. Znovu jsme investovali do
renovace prostor a vybavení. Chtěl bych
poděkovat také rodičům, sponzorské dary
nám totiž umožňují rychlejší revitalizaci
školy.
Na jaře 2020 byly u školiček instalovány
nové sportovní prvky. Tyto budou sloužit
mimo jiné žákům z prvních a druhých tříd
v rámci aktivit školní družiny. V období uzavření školy jsme nakoupili nové lavice a židle
do čtyř tříd na druhém stupni, původní již
postupně dosluhovaly.
O hlavních prázdninách proběhla výměna

elektroinstalace v učebnách přírodopisu,
hudební výchovy a výtvarné výchovy. Po osazení nových světel a rozvodů byly třídy kompletně vymalovány. Pro větší komfort výuky
v letních měsících byly do oken umístěny
fólie, které při vyšších teplotách propouštějí
méně tepla, ale nesnižují viditelnost.
Zmiňované investice navazují na opravy
z minulých let, které vylepšují prostředí školy:
rekonstrukce školiček pro žáky prvních a druhých tříd, výměna všech šatních skříněk pro
žáky druhého stupně, rekonstrukce tělocvičny a jiné. Vážíme si podpory našeho zřizovatele, městské části Brno-střed.
Mgr. Luděk Balcařík

■

Termíny konání kurzů budou stanoveny na
základě projeveného zájmu veřejnosti
a podle přijatých aktuálních opatření v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie,
o kterých budou registrovaní zájemci informováni minimálně 14 dnů před jejich konáním.
Účastnický poplatek za 60 minut výuky činí
80 korun, pro absolventy předcházejících
počítačových kurzů programu Informovaný
senior 70 korun.
Registraci do kurzů lze uskutečnit vyplněním formuláře na webových stránkách, elektronicky na: milan.kucera@cichnovabrno.cz,
případně na vrátnici školy.
O připravovaných rukodělných kurzech
a ostatních akcích budeme průběžně informovat na webu, případně také ve zpravodajích městských částí.
Bc. Milan Kučera

■
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Volný čas

CIMBÁL NA LEITNERCE,
PŘEDNÁŠKY O ZDRAVÍ
V OBČANSKÉM KLUBU

ŘÍJEN S BOTANKOU

Prvním říjnovým víkendem zahájíme v Centru volného času Botanka na Botanické 13
naše akce.
Na sobotu 3. října máme připravený seminář Mandalou do podvědomí, kdy budeme
od 10.00 do 18.00 hodin malovat nejen pastelkami. Více informací můžete případně získat na recepci. Od 5. do 6. října jedeme na
dvoudenní výlet do Telče, připravený je bohatý program. Navštívíme zámek, muzea a těšíme se na ubytování v Panském Dvoře a jejich

restauraci s pivovarem. Na další výlet se
vypravíme 23. října do Třebíče, provede nás
Ing. Antonín Moravec. Na oba výlety je nutné
se předem přihlásit.
Na Botance otevíráme také nové kroužky
a kurzy, do kterých se ještě můžete přihlásit,
veškeré potřebné informace jsou zveřejněny
na www.botanka.cz, využít můžete také telefonní číslo: 725 871 752.
Ing. Olga Chladilová

Místa konání oblíbených akcí pro seniory
se mění.
Sólisté BROLNU tentokrát zahrají a zazpívají 23. října od 18.30 hodin, a to v Klubu Leitnerova na Leitnerově 2. Předprodej vstupenek bude zahájen 12. října od 14.00 hodin
v Centru volného času Botanka na Botanické
13, telefon 725 871 752.
Cyklus přednášek na téma zdraví bude
pokračovat v občanském klubu městské části
Brno-střed na Kounicově 5, začátek je vždy
v 10.00 hodin, vstup je zdarma. Připraveny
jsou tyto přednášky:
G 6. října – Pravidelným pohybem ke zdraví
a radosti
G 13. října – Rovnováhou dechu, těla a mysli
k vnitřní spokojenosti
G 22. října – Domácí bylinná lékárnička
G 29. října – Pro zdravé oči
G 5. listopadu – Výživa v seniorském věku.
Akce připravuje Kávéeska, více najdete na
www.kaveeska.cz, ohledně organizace cimbálu se můžete informovat také na telefonu:
732 429 060, k přednáškám zjistíte podrobnosti na čísle: 725 871 752.

■

(mav)

■

ZAJÍMAVOSTI PO TRASE ČTYŘKY
V okolí každé zastávky lze najít spoustu
zajímavostí. Udělejte si poznávací vycházku nebo vyjížďku s novou knihou jménem
Brno #4. Populárně-naučné dílo se špetkou
mírného humoru a náhledem do historie
je jakousi příručkou pravého Brňáka.
Otto Dušek se v knize věnuje detailně jednotlivým zastávkám z Obřan přes centrum
až na Kraví horu. Zajímavá místa, památky
i osobnosti spojené s okolím každé zastávky.
Něco z historie i ze současnosti. Kdo to byli
Jošt Moravský, Rodion Malinovskij nebo Ladislav Pilka? Kde byla Švábka, Fričovka nebo
káznice? Je s podivem, kolika místy denně
procházíme a vlastně o nich nic nevíme. Je
čas to napravit.
Spolu se čtyřkou a řekou Svitavou vstupujeme do města od pověstných bílovických
strání, kde nás hned na začátku putování
čekají nesmiřitelné kamarádky, Maloměřice
a Obřany. Projíždíme přes hrdé Husovice
a pestrý Cejl a záhy se ocitáme v samotném
centru, o kterém se dovídáme třeba to, že:
„Ještě v takovém roce 1958 byste mohli
pokračovat šalinou rovně a nahoru po Kobliž-

né kolem Centrumu, Vichra a Paláce šlechtičen a být na Svoboďáku za minutu. Když
vystoupíte na Maliňáku dnes, můžete na tentýž Svoboďák dojít volným krokem po Kobližné právě včas, abyste stihli tu samou Čtyřku,
která se mezitím motala kolem nádraží.“ Na
Moravském náměstí, u kterého je zastávka
Česká, píše s nadsázkou o Joštovi Moravském, který „spočívá v nedalekém v kostele
svatého Tomáše přes šest let, a je tudíž už
jen těžko k poznání.“ Nicméně význam největšího Brňáka stál nejen za to, zhotovit osmimetrovou sochu, ale použít jej i na titulku knihy.
Je vidět, že Brno #4 je knížka, která vás
zavede i do míst, kam vás zatím možná ani
nenapadlo se podívat. A dočtete se v ní
o věcech, které jste pravděpodobně ani
nepotřebovali vědět. Ale najednou všechno
tohle máte v hlavě a co víc, říkáte to jako zajímavosti u piva.
Knihu doplňují podrobné mapky, autorské
fotograﬁe i básně. Originální graﬁcká úprava
Filipa Hausera dělá z knihy stylový kousek,
který se v každé knihovně bude vyjímat.
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Může být vhodným dárkem pro každého, kdo
si Brno zamiloval nebo ho rád poznává.
Knihu Otty Duška vydalo brněnské nakladatelství Mapcards letos na podzim. V prodeji
je od října v knihkupectvích nebo na
www.mapcards.cz.
Ivana Bílková

■

Volný čas

HUDEBNÍ ŠKOLA PRO DĚTI

Od září se rodiče malých muzikantů ve
věku od 1,5 roku do čtyř let mohou těšit na
další hudebně-pohybové kurzy úspěšné
české hudební školy pro děti Malý muzikant.
V centru Brna bude možné navštěvovat
kurzy Malého muzikanta ve Středisku volného
času Lužánky na Lidické 50, vždy ve středu
od 10.00 hodin a v Majka centru na Hybešově 14, a to ve stejný den od 8.30 hodin. Dalších
pět poboček je také v jiných částech města.
Hudební kurz pro nejmenší děti je plný her,
veselých písniček a tanečků. Metodiku kurzů
sestavila Veronika Diamantová, absolventka
Státní konzervatoře v Praze v oboru zpěv
u profesorky Evy Svobodové. Během každé-

ho pololetí mají děti k dispozici pracovní sešit
a CD obsahující autorskou tvorbu a originální
texty i melodie, které si zapamatují neuvěřitelně rychle. Autorka školy má poměrně jasno,
jak by měla vypadat výuka v hudebce 21. století: tak, aby se dnešní děti jednou v dospělosti
nemusely bát zpívat.
Více informací je uvedeno na webových
stránkách www.malymuzikant.cz nebo na
telefonním čísle: 776 816 928.
Do kurzů v Brně se přihlásíte na stránce:
mmbrno.webooker.eu, kde naleznete také
přehled všech brněnských poboček spolu
s rozvrhem. Nastoupit lze kdykoliv během
pololetí, samozřejmostí je ukázková lekce pro
Mgr. Zuzana Pohlová ■
nové zájemce.

(NE)OMEZENÍ VE VIDA!
Zajímá vás, jak nevidomí párují ponožky
nebo jak vypadá domovní zvonek pro neslyšící? Chtěli byste si vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku nebo otestovat sporty pro lidi
se zrakovým postižením? Přijďte v říjnu do
zábavního vědeckého parku VIDA! a zjistěte
to na vlastní kůži.
Od začátku měsíce můžete v parku navštívit originální výstavu (Ne)omezení. Výstava
představí, jaké překážky s sebou přináší život
s hendikepem a jak na pomoc přicházejí nejrůznější vychytávky, přístroje a technologie.
Díky výstavě si je nyní můžete sami vyzkoušet.
Seznámíte se například s mluvícím budíkem, běžeckou protézou, pohlednicemi pro
slabozraké, dětskou chůvičkou pro neslyšící,
vanou s postranními dvířky nebo manipulačním ramenem, které pomáhá lidem s omezenou pohyblivostí nasednout do auta.
Přijďte se přesvědčit, že některá omezení
mohou lidi překvapivě rozvíjet. Napište vzkaz
v Braillově písmu, pokuste se odezírat ze rtů
a vyzkoušejte ping-pong nebo střelnici pro
lidi se zrakovým postižením. Výstava nabízí
přes dvacet interaktivních exponátů, které
vám přinesou opravdu netradiční zážitky. Těšte se také na kreslené vtipy plné černého
humoru, které prošly přísnou cenzurou
hudební skupiny The Tap Tap.

LUŽÁNKY NA SOLNIČNÍ
Malé parádnice, jogíni i senioři z Klubu
creative budou od října navštěvovat oblíbené kroužky Střediska volného času
Lužánky v ulici Solniční. Největší lužánecké
pracoviště Lidická se totiž od září rekonstruuje.
Oprava potrvá nejméně rok a půl a bude
stát zhruba pětadvacet milionů korun. Investorem je majitel historické budovy, statutární
město Brno.
Dříve Kasino, později krajský Dům pionýrů
a mládeže, dnes Středisko volného času
Lužánky. Historie budovy v novorenesančním
stylu, dominanta lužáneckého parku, sahá až
do poloviny 19. století. Není divu, že po tak
dlouhé době, v kombinaci s jílovým a sprašovým podložím, které poslední léta vysychá,
bylo nutné řešit rekonstrukci části budovy.
Přestavba začala v září s jasným cílem.
„Celý roh přístavby se zbourá, podsklepí
a postaví znovu ve stejném provedení. Vzniknou nové místnosti v suterénu, které plánujeme využít na rozšíření oddělení Jógy jako
zázemí, šatny, sprchy a WC. Návštěvníci se

mohou těšit také na novou počítačovou učebnu,“ popsala vedoucí lužáneckého pracoviště
Lidická Kateřina Děkaníková.
Dočasným útočištěm některých kroužků
se v tomto školním roce stanou prostory v Solniční ulici číslo 12, kam se stěhuje počítačová
učebna, oddělení Rukodělný ateliér, Jóga,
Soutěže a talenty a také pionýrské oddíly
Zeměpisné společnosti.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Výstavu (Ne)omezení připravilo ostravské
science centrum Svět techniky pod vedením
Petra Vitáska ve spolupráci s lidmi s hendikepem. Exponáty se zaměřují na tři druhy
postižení – sluchová, zraková a pohybová,
a jsou doplněny příběhy skutečných lidí
s hendikepem. Výstavu najdete ve třetím patře science centra VIDA! a je součástí vstupenky do expozice. Navštívit ji můžete až do
začátku dubna 2021.
V říjnu si také nenechte ujít akci s názvem
Ruku na srdce, která se uskuteční v pátek 16.
a v sobotu 17. října. Věnovaná bude záchraně
lidského života a společně s jihomoravskými
záchranáři se naučíte správně resuscitovat.
Zjistěte, že každý může někomu zachránit
život.
Ema Zezulová

■
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SLAVNOSTI DOBRÉHO JÍDLA

Slavnosti dobrého jídla opět zaplní náměstí
Svobody. Tentokrát v tradičním podzimním
termínu, a to od 30. září do 3. října.
I letos se návštěvníci můžou těšit na známé
prodejce s jejich dobrotami, jako jsou mega
hotdogy, čerstvé langoše, bramborové spirály,
farmářské brambory, bramboráky či speciality
z grilu. K nim se přidají novinky, labužníky potěší

gruzínské speciality, vymazlené burgery, skvělé
tortilly, lahodné paštiky a spousta dalšího.
S pestrou nabídkou přijedou regionální prodejci, v nabídce bude pivo, víno, sladké i slané
pochoutky. Svoje výrobky dovezou řemeslníci
z celé České republiky. Pro děti bude po celou
dobu akce v provozu dobový kolotoč.
Markéta Štěrbová

■

BIOJARMARK ZNOVU
OŽIVÍ ZELNÝ TRH

Již 29. jarmareční setkání zemědělců, místních výrobců potravin a spotřebitelů je připraveno na 3. října.
Chybět nebude doprovodný vzdělávací
program pro děti a dospělé, nakupování zpříjemní cimbálová muzika.
Mezi nabízenými specialitami nakupující
naleznou certiﬁkovanou moravskou biozeleninu vypěstovanou bez umělých hnojiv, postřiků
a v souladu s přírodou. Dále také uzeniny
amléčné výrobky zekologických chovů, mošty
z bělokarpatských jabloní či biovíno a bioburčák.
Od každodenní nabídky Zelného trhu se
nabízené zboží liší právě ekologickými certiﬁkáty a prokazatelným původem zboží.

Nakupující se tak mohou seznámit s lidmi,
kteří pěstují plodiny či chovají zvířata v ekologickém režimu a starají se tak kromě našeho zdraví též o zdraví krajiny.
Z doprovodného programu se mohou
návštěvníci těšit na živou hudbu v podání
Cimbálové muziky Veronica. Zvídavé dotazy
jim zodpoví ekologická poradna přírodního
zahradnictví, kompostování a pěstování ovoce a zeleniny bez chemie. Otevřeno bude
od 9.00 do 14.00 hodin. Akci pořádá Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Brno ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a Trhy na Zelňáku.
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Petr Ledvina ■
foto: Michaela Vondrášková

TÝDEN KÁVY SLAVÍ
V letošním ročníku Týdne kávy nás čeká
spousta změn, protože festival oslaví
desetileté jubileum.
Během této doby se do festivalu zapojily stovky kaváren a pražíren, proběhlo
přes tisíc přednášek, workshopů a dalších
kávových událostí. A nejinak tomu bude
i v tomto roce.
Káva spojuje
Cílem festivalu byla vždy podpora a kultivace kavárenství. Není náhodou, že tato
událost vznikla právě v Brně. To má prvenství v největší koncentraci kaváren na
osobu v České republice, a tak bylo jen
otázkou času, než se kávě někdo začne
věnovat ve velkém a sdružovat kávové
podniky. V této chvíli se naším hlavním
sloganem stalo heslo: Káva spojuje. Vyjadřuje to, na čem si Týden kávy zakládal
celou dobu: propojovat pražírny s kavárnami, kavárny se zákazníky, edukovat
širokou veřejnost, pořádat události. A proto jsme se rozhodli tyto změny promítnout
do názvu.
Na co se můžete těšit?
„Snažíme se, aby veškeré aktivity
navazovaly na původní myšlenku,“
vysvětlil nový majitel Luboš Černý. „Kromě
nového loga se povedlo udělat nový
web, vylepšit kávové filtry, přidat sekci
KávaJobs, kde si může každá kavárna
poptat baristu, brigádníka nebo novou
posilu do týmu. Pro milovníky kávy je důležité, že kávový program je zpátky i na
webu. Pro kavárny přidáváme speciálně
sekci kavárenský guru, kde najdou ověřené dodavatele, ať už potřebují proškolit
tým, nové uniformy, bar či jinou pomoc.“
Trhy kávy
Tradiční trhy kávy, pořádané k oslavě
Mezinárodního dne kávy, se letos konají
na Moravském náměstí u sochy Jošta od
2. do 4. října. Těšit se můžete na dvě desítky pražíren a dalších prodejců s kávovou
tematikou. Pražírny budou mít připravené
jak ﬁltrované kávy, tak i nápoje na bázi
espressa. A i v letošním ročníku mezi
sebou budou soutěžit o přízeň milovníků
kávy. Trhy budou doplněny kávovými
přednáškami a workshopy, které budou
probíhat v nedaleké Mahenově knihovně.
Každý návštěvník dostane mapu trhů
a v rámci opatření jsme zajistili bezkontaktní platby, dostatek dezinfekce a mnoho dalších vylepšení. Vstup je zdarma.
Jana Fišerová

■

Volný čas

VYPUSŤTE DRAKY

BRNO 360 NA HVĚZDÁRNĚ

Kávéeska zve 11. října od 14.00 do
17.00 hodin do parku na Kraví hoře na oblíbenou Drakiádu.
Draka si můžete přinést vlastního, pokud
žádného nemáte, tak si ho budete moci přímo
na místě vyrobit v dětské dílně. V programu
najdete nejen dračí soutěže, ale i pohádku
pro nejmenší, občerstvení od Café Leitnerka
a spoustu dalšího. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná. Vstup je zdarma,
více informací je uvedeno na webové stránce www.kaveeska.cz. Adéla Špánková ■

Hvězdárna a planetárium Brno zve na
výpravné představení z vlastní produkce,
které představí nejkrásnější město na
světě.
Kromě pestré přírody v něm uvidíte známé
dominanty z neokoukaných úhlů a také místa,
která jste možná sami nikdy nenavštívili. To vše
v unikátní projekci na kopuli digitária.
Natáčení a výroba Brno 360 trvala rok a půl.
Štáb strávil v ulicích města a v okolní přírodě
více než 80 dní a nasnímal přes 24 hodin videí
a časosběrů. Výsledkem je půlhodinová pře-

Jiří Dušek

■

ZAJDĚTE SI NA EKOFILM

VÍTÁME SENIORY
Jste v seniorském věku a cítíte se
občas osaměle? Je pro vás obtížné
zapojit se do společenského dění kvůli
fyzickému či psychickému omezení?
Chybějí vám ﬁnance na úhradu volnočasových aktivit?
Centrum pro rodinu a sociální péči vás
srdečně zve na skupinová setkání, která
probíhají každou středu a čtvrtek, vždy
od 10.00 do 12.00 hodin na Biskupské
7. Středeční skupina je již plně obsazena,
ale ve čtvrtek zbývá ještě několik volných míst. Přijďte si popovídat s vrstevníky, skupinky mají vždy maximálně
deset účastníků. Na setkáních si také
vsedě zacvičíte, hravou formou potrénujete paměť, společně si zazpíváte,
zasmějete se a navážete nová přátelství.
Díky ﬁnanční podpoře města Brna jsou
skupinová setkání poskytována zdarma.
Před první návštěvou je třeba kontaktovat vedoucí programu na telefonu:
735 747 813 nebo na e-mailu: ivana.frankova@crsp.cz. Těšíme se na vás.
Mgr. Ivana Fraňková

hlídka známých, ale i utajených půvabů jihomoravské metropole.
Tvůrcem pořadu je Pavel Karas, autorem
scénáře Ivo Cicvárek, na leteckých záběrech
se podílela brněnská ﬁrma Jamcopters. Filmem
provází charismatický hlas Radima Fialy, o hudbu a zvuk se postaral Roman Kašník ze studia
Reset. Autorem animací je Petr Hloušek, logo
se siluetami brněnských dominant vytvořila
talentovaná graﬁčka Kristína Poráziková.
Budeme moc rádi, když přijdete.

■

Se svým 46. ročníkem je Ekoﬁlm nejstarší
mezinárodní ﬁlmový festival s environmentální tematikou v Evropě. Na ﬁlmy se můžete těšit od 14. do 17. října v Univerzitním
kině Scala a společenském sále radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
„Celý letošní ročník festivalu jsme věnovali
tématu spotřeby a její udržitelnosti. Velká slova,
ale vlastně jednoduchá úvaha: produkce
a nákup věcí i služeb by v 21. století měly mít
co nejmenší dopad na přírodu a její zdroje.
A také by nám měly skutečně zlepšovat život,
ne jen rychle protéct mezi prsty a stát se bezcenným odpadem,“ přiblížil téma ministr životního prostředí Richard Brabec.
Finálová pětadvacítka soutěžních ﬁlmů je
rozdělená do tří sekcí: Krásy přírody, Středoevropské ﬁlmy a Krátké ﬁlmy. Mimo soutěž festival nabídne ještě nový ﬁlm Odvrácená tvář
Slovenska jednoho ze členů festivalové poroty
Tomáše Hulíka, a také závěrečný, cenami ověnčený a na Oscara nominovaný makedonský
ﬁlm Země medu.
„Je jedno, jestli je film z Afriky, Asie nebo
Milovic. Nás zajímají silné příběhy, filmařské

výpovědi, které dokáží lidem představit problémy v životním prostředí nebo přírodu v celé
její složitosti, kráse či tragičnosti,“ řekl dlouholetý prezident festivalu Ladislav Miko.
Pro aktuálnější informace o programu prosím
sledujte web www.ekoﬁlm.cz a facebook.
Hlavním pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Od roku 2015 se festival
koná v Brně a organizují jej společně agentura
Key Promotion a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
Vratislav Vozník

■
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DAS FILMFEST ZVE DO ARTU
způsobovat novému prostředí. Program dále
láká na adaptaci románu Siegfrieda Lenze
Hodina němčiny renomovaného režiséra
Christiana Schwochowa, který je další reﬂexí
na události poloviny minulého století. Vypráví
příběh Siggiho ze začátku padesátých let
z vězení pro mladistvé, kde se mu oživí vzpomínky na složitý válečný příběh o pomoci i zradě. Pozoruhodná mladá rakouská režisérka
Johanna Moder se představí s ﬁlmem Byli jednou dva rebelové, tragikomedií o tom, že
pomoc ruským přátelům k získání azylu může
přinést zajištěnému vídeňskému páru třicátníků
značné deziluze. Švýcarsko bude reprezentovat například příběh dívky z někdejší curyšské otevřené drogové scény Dívka z jehlového
parku všestranného režiséra mladší generace
Pierra Monarda nebo Procitnutí Mottiho Wolkenbrucha zkušeného a ceněného Michaela
Steinera, jenž se s pověstným židovským
humorem dívá na konﬂikt, který způsobí láska
spořádaného synka z ortodoxní rodiny ke spolužačce Lauře.
Více informací o programu festivalu je uvedeno na www.dasﬁlmfest.cz.

Das Filmfest láká od 2. do 6. listopadu
fanoušky na tři desítky cenami ověnčených
i divácky úspěšných snímků aktuální
německé, rakouské a švýcarské produkce.
Blok krátkých ﬁlmů doplní celovečerní hrané i dokumentární ﬁlmy. Drtivá většina snímků,
které na diváky čekají, vznikla během posledních dvou let. V programu najdeme literární
adaptace, aktuální témata i pohledy na historické souvislosti – traumata druhé světové
války, složité poválečné období i na rok 1989.

Diváci se mohou těšit na psychologická dramata i komedie různým způsobem vykreslující příběhy lidí, kteří při hledání svého místa
ve světě, štěstí, lásky a úspěchu naráží na
limity doby i svoje vlastní.
Z pestré programové nabídky jmenujme
například poslední ﬁlm německé oscarové
režisérky Caroline Link Jak Hitler ukradl růžového králíčka. Film nahlíží na problematiku
židovské emigrace během nacismu i z pohledu
dětí, které se musejí vždy znovu a znovu při-

O CITRUSECH,
HOUBÁCH A KAKAU

KRÁTKÉ FILMY
UPROSTŘED NIČEHO

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity zve od 21. do 25. října na výstavu citrusů.
Ve sklenících na Kotlářské 2 budou kromě
citrusů k vidění také subtropické a tropické užitkové rostliny, ato denně od 9.00 do 17.00 hodin.
Pokud bude přát počasí, tak návštěvníci možná uvidí i výstavku právě rostoucích hub.
Nainstaluje ji a také popíše Mgr. Petr Hrouda, Ph. D., mykolog z Ústavu botaniky a zoologie naší fakulty.
Na ochoze palmového skleníku bude instalována plakátová výstava Cena kakaa, která
seznámí s pěstováním kakaovníků. Výstavu
připravuje spolek NaZemi a bude vystavena
po celý říjen.
Hana Ondrušková

■

Říjen se tradičně ponese ve znamení těch
nejlepších krátkých filmů, které každoročně přináší festival Brno16.
Jeden z nejstarších filmových festivalů
v České republice se bude konat od 14. do
17. října v domovském kině Art na Cihlářské,
No Artu na Radnické a Alliance Française
na Moravském náměstí. 61. ročník festivalu
nese podtitul Uprostřed ničeho / The Middle
of Nowhere a ve svém programu nabídne
nejen oblíbenou mezinárodní soutěž, ale
také druhý ročník soutěže pro autory z České a Slovenské republiky Československou
16 i bohatý filmový a herní doprovodný program.
Do soutěží se letos přihlásilo více než
tisíc snímků, ze kterých vybrali dramaturgové čtyřicet dva „kraťasů“ do mezinárodní
filmové soutěže a deset do Československé 16. „Vybrané snímky se utkají o přízeň
diváků i několika mezinárodních porot,“
komentoval ředitel festivalu Milan Šimánek.
„Svoji cenu uděluje hlavní, pětičlenná porota i porota studentská. Cenu dávají také
diváci, a to prostřednictvím hlasování. Oce-
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nění dostává i nejlepší snímek soutěže Československá 16, a to z rukou tříčlenné mezinárodní poroty. Všechna ocenění jsou
honorována,“ vysvětlil Šimánek. Vítězné
snímky budou vyhlášeny na slavnostním
zakončení festivalu v sobotu 17. října v kině
Art.
Součástí festivalu je také doprovodný
program, tradičně zastřešený festivalovým
podtitulem. Uprostřed ničeho tak nabídne
pásma archivních nebo experimentálních
snímků, diskuzní panel o podobách festivalů
v nevlídné době, nebo herní program představující počátky vývoje v podobě archivních textových her i aktuální české herní
hity. Na festivalovou náladu opět naladí
warm-up, který se bude konat 13. října v Café
Art a který se tentokrát poveze na vlně
stand-upů.
Akreditace je možné zakoupit online na
www.brno16.cz nebo na pokladně kina Art.
Vstupenky na jednotlivé bloky bude možné
zakoupit před projekcemi na festivalových
místech.
Martina Marešová

■

Volný čas

PROCHÁZKY PO MASARYKOVĚ ČTVRTI

Vila Stiassni pravidelně pořádá víkendové procházky po Masarykově čtvrti,
a to vždy od 10.30 hodin první neděli

v měsíci a poslední víkend v měsíci.
Vila Stiassni pořádá pro milovníky moderní
architektury procházky za poznáním a krá-

sami nejen Masarykovy čtvrti. Pro letošní rok
jsou novinkou hned dvě různé trasy. První je
zaměřena na vily postavené pro bohaté průmyslníky podle projektů jednoho z nejlepších
brněnských meziválečných architektů, který
by v roce 2020 oslavil své 130. narozeniny,
Ernsta Wiesnera.
Společně s průvodcem se účastníci vydají
na trasu zahájenou u největší Wiesnerovy
vilové realizace, vily Stiassni, a prohlédnou
si i ostatní vily navržené právě Wiesnerem,
dozvědí se i řadu zajímavostí o dalších vilách,
kolem kterých se bude procházet.
Druhá trasa představí výstavbu vilové čtvrti
nad Pisárkami, provede účastníky jejím více
než stoletým vývojem a seznámí je nejen
s vilami brněnských průmyslníků, ale i bankéřů a právníků. Z jakého důvodu se stala
tato část města prominentní vilovou čtvrtí?
Jaké byly osudy majitelů či architektů? Nejen
to se dozví každý, kdo se s námi na procházku
vypraví. Pro velký zájem doporučujeme včasnou rezervaci. Více informací na www.vilastiassni.cz a telefonu: 778 545 993.
Mgr. Kateřina Konečná

■

PRŮVODCI UŽ DNES NÁVŠTĚVNÍKY
HRADU NESTRAŠÍ
Výstava na Špilberku připomíná 140 let od
otevření kasemat na Špilberku, otevřená
je do konce roku.
Muzeum města Brna toto důležité výročí
připomíná menší výstavou přímo v severní
části kasemat. Panely s dobovými fotograﬁemi
a informacemi o tehdejších prohlídkách si lidé
prohlédnou v rámci běžných prohlídek.
Kasematy jsou jednou z nejzajímavějších
částí hradu Špilberku a každoročně lákají
desetitisíce návštěvníků. Tyto barokní valené
chodby vbudované roku 1742 do hradních
příkopů nejdřív sloužily vojákům, po roce 1784
pak nechvalně prosluly jako žalář. „Nejdelší
etapou v historii kasemat je ovšem využití pro
turistický ruch. Vězeňským účelům sloužily
jen necelé půlstoletí, jako památka jsou ale
lidem přístupné už 140 let,“ vysvětlil kurátor
výstavy Michal Hančák z lektorského oddělení
Muzea města Brna, který také na Špilberku
působí jako průvodce. „První návštěvníci
si kasematy prohlédli v srpnu 1880,“ upřesnil
Hančák.
Jak tehdejší prohlídky vypadaly? Právě to
ukáže nová výstava 140 let od zpřístupnění

kasemat veřejnosti. Jde o vůbec první výstavu,
kterou Muzeum města Brna věnuje nejstarší
historii provázení v kasematech na Špilberku.
První průvodci si na přelomu 19. a 20. století
vymysleli spoustu legend, aby prohlídky byly
ještě strašidelnější a působivější. Právě z této
doby pochází dodnes známé mýty o krysím
kanále, mučení vězňů či zazdívání nevěrných
žen. „Při prohlídkách kasemat se tehdy svítilo
jen olejovými lampami, průvodci dokonce na
chvíli úplně zhasínali. U toho jejich strašení
nekončilo. Návštěvníkům třeba říkali, aby
dávali pozor na krysy nebo aby se nenalokali
pachu z mrtvol,“ uvedl kurátor Hančák. Oproti
tomu dnešní průvodci sázejí na historickou
přesnost.
Na tu sází i samotná výstava. Lidé se na ní
na několika panelech seznámí s historií kasemat i jejich rekonstrukcí v druhé polovině
19. století. Dozvědí se nejen to, jakými legendami dávní průvodci ozvláštňovali prohlídky
kasemat, ale také jaké osudy a příběhy jsou
s kasematami skutečně spojené.
Návštěvníci si prohlédnou raritní fotograﬁe,
plány a ilustrace kasemat, v dobových člán-

cích z novin se dočtou, jaké stížnosti chodily
na průvodce a dokonce zjistí, že o kasematech vzniklo v první polovině 20. století i několik ﬁlmů. Tajuplné špilberské kasematy totiž
byly už v minulosti zdrojem inspirace spisovatelům, umělcům, ale i ﬁlmařům.
Nová výstava bude na hradě Špilberku přístupná v rámci běžných prohlídek kasemat,
ať už při komentovaných prohlídkách s průvodcem, či samostatně bez průvodce. Kasematy jsou otevřené od 9.00 do 17.00 hodin,
do konce září každý den a následně od úterý
do neděle.
Michael Kalábek

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2020 | 25

Kultura

NENECHTE SI UJÍT
DEN ARCHITEKTURY

Festival Den architektury letos nabídne
od 1. do 7. října přes 300 akcí po Čechách
i na Slovensku, zamíří i do Brna.
Moderní architektura i historické skvosty,
budovy známé i stojící v pozadí pozornosti,
ale i celé osady a čtvrti se stanou cílem
desátého ročníku festivalu Den architektury.
Pestrý program zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná nebo je představuje
v nových souvislostech. „V letošním roce
chceme poukázat na úlohu architektury
i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká
životního prostředí a udržitelnosti rozvoje,
funkčnosti veřejných staveb a prostorů
nebo proměn jednotlivých lokalit jak po
společenské stránce, tak z hlediska architektury,“ vysvětlila zakladatelka a ředitelka
festivalu architektka Marcela Steinbachová.
Program připomíná i několik významných
architektonických osobností minulosti i současnosti jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár,
Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo
Zdeněk Fránek.
V Brně nelze opomenout slavného rodáka Adolfa Loose, jehož 150. výročí narození
si letos připomínáme. Program nabízí procházku po stopách tohoto mimořádného
architekta nebo prohlídku Bauerova zámečku, jediného dochovaného Loosova díla
v Brně.
Den architektury zamíří i do bývalé dělnické kolonie Divišovy čtvrti, nazývané
brněnskou Šanghají, nebo do Bílého domu

MIES V BRNĚ

z poloviny sedmdesátých let, nad jehož
budoucností se vznášejí otazníky.
V rámci Hurá dovnitř! se v Brně veřejnosti
otevřou například oceňovaná Budova
Národního metodického centra obnovy
památek architektury 20. století, Sportovní
a rekreační areál Kraví hora, vzdělávací
a poradenské centrum Otevřená zahrada
Nadace Partnerství a také nově rekonstruovaný pavlačový dům na Francouzské ulici,
který byl přestavěn na sociální bydlení. Program zve i na speciální komentované prohlídky vily Tugendhat s jejími restaurátory
nebo workshop pro děti s názvem Minimum,
na kterém se dozvědí více o bydlení
v různých dobách a koutech světa.
V programu Dne architektury lze vybírat
ze zdarma přístupných exkurzí do běžně
nepřístupných budov s názvem Hurá dovnitř!, cyklovyjížděk, přednášek nebo
workshopů, které probíhají pod vedením
architektů, historiků a dalších odborníků na
daná témata. Bohatou nabídku doplňují
přednášky, diskuse nebo divadelní představení. Připravený je také program pro děti
a dále první český architektonický filmový
festival Film a architektura, jenž letos podeváté přinese na plátna kin zejména zahraniční snímky, věnované architektuře a urbanismu. Kompletní program je k dispozici na
www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz.
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Do 15. listopadu budou prostory Galerie
Jaroslava Krále v Domě umění města Brna
patřit výstavě Mies v Brně / Villa Tugendhat.
Autorský tým Dagmar Černoušková a Jindřich Chatrný připravil výstavu ve spolupráci
s Muzeem města Brna u příležitosti 90. výročí
od dokončení stavby významné brněnské vily
a desáté výročí od zahájení její památkové
obnovy. Vila Tugendhat patří k nejvýznamnějším památkám moderní architektury v Evropě. Postavena byla mezi lety 1929–1930 jako
rodinný dům manželů Grety a Fritze Tugendhatových. Po vypuknutí druhé světové války
byla nejprve zabrána gestapem, v roce 1945
pak Rudou armádou. Památkovou ochranu
získala v roce 1963.
Právě v šedesátých letech se Dům umění
ve své výstavní činnosti věnoval vile Tugendhat poprvé. Současná výstava starší projekt
připomene skrze fotodokumentaci zachycující
stav vily v daném období. Dále si budou moci
návštěvníci prohlédnout například originální
fotograﬁe vily z roku 1931 od Rudolfa Sandalo,
autentický nábytek z vybavení interiéru,
původní projektovou dokumentaci a další dříve nevystavené artefakty. Výstava se koná
v rámci grantového projektu František Kalivoda v evropském kontextu: multimedialita,
experiment, avantgarda a neoavantgarda.
Ludwig Mies van der Rohe se narodil
27. března 1886 v Cáchách, praxi získal u Petra
Behrense, Bruna Paula nebo v otcově kamenické dílně. Svá přelomová díla, německý
pavilon pro Světovou výstavu v Barceloně
a vilu Tugendhat, navrhl ve spolupráci se svou
životní partnerkou, Lilly Reichovou. V roce
1938 emigroval do USA, kde založil univerzitní
kampus Illinois Institute of Technology. Zemřel
17. srpna 1969.
František Kalivoda byl brněnský architekt,
vydavatel a typograf. Jako jeden z prvních
začal v Československu prosazovat péči
o moderní architektonické památky. Ve druhé
polovině šedesátých let svůj zájem upřel na
vilu Tugendhat, podařilo se mu otázku péče
o ni otevřít na mezinárodní úrovni a k diskuzi
přizvat paní Gretu Tugendhatovou.
Anna Kvášová

■

Kultura

NOVÝ KONCERTNÍ
CYKLUS MUZIKOBRANÍ

Uklidňující i energická motivující hudba
na pomezí mnoha hudebních epoch v nejkrásnějším brněnském secesním sále
v podání vyhlášeného souboru Moravské
klavírní trio, to je nový koncertní cyklus
Muzikobraní.
Hudbu doprovodí poutavým a vtipným
komentářem primárius houslista Jiří Jahoda
a navíc se posluchači mohou těšit na bonusové koncerty pěveckých a hudebních hostů a na odchodu i na číši vína při neformálním setkání s umělci.
Koncerty se budou konat v oblíbená
nedělní odpoledne v 17.00 hodin, takže si
přijdou na své i mimobrněnští posluchači,
kteří pohodlně stihnou dopravu domů.
Na výběr jsou tři druhy přenosného abonmá podle počtu předplacených koncertů
a samozřejmostí je rezervace míst v dalších
ročnících, přednostní výběr sedadel a sleva
až 300 korun na koncert české Carmen

RADIO MEDITERAN
PŘEDSTAVÍ HUDBU
STŘEDOMOŘÍ

Andrey Tögel Kalivodové 14. února.
Muzikobraní startuje již 11. října s programem Pocta jubilantům Beethovenovi a Martinů a pokračuje atraktivním programem
České klenoty z děl Dvořáka, Suka, Smetany 22. listopadu. Tradičně zazní Rybova
mše vánoční 13. prosince s pěveckými sólisty, kteří nebudou chybět ani na slavnostním
novoročním koncertu 1. ledna. Atraktivní
čtveřice dam z Beladona Quartet potěší
výběrem nejznámějších filmových melodií
21. března a cyklus ukončí pořad Skvosty
klasiků 2. května.
Abonmá pořídíte již od 990 Kč a ušetříte
tak až 1200 korun. Cena jednotlivých vstupenek je 350 korun a novoročního koncertu
690 korun. Více informací najdete na
www.muzikobrani.cz, pro předprodej můžete využít telefonní číslo 605 219 470 nebo
e-mail: pavla.jahodova@globart.cz
MgA. Jiří Jahoda

Autor strhujících originálních kompozic,
které kritika New York Times charakterizuje
jako hudbu bez hranic. To je klavírista Omer
Klein, který se svým triem vystoupí 19. října
v Besedním domě.
Filharmonie Brno tak zahajuje osmou sezonu oblíbené řady Jazz & World Music. Klein
při ní představí melodie a harmonie z oblasti
Středomoří, kde on i jeho spoluhráči vyrůstali.
V projektu Radio Mediteran však tamní hudbu
nekopíruje, ale staví na folklorních kořenech
a dává jim čerstvý osobní kontext ve snaze
vytvořit nový žánr. Podle odborníků řadí Kleina
jeho výjimečná technika, kultivovanost a kreativita do nevelké skupiny mistrů klavíru a v rodném Izraeli je považován za jednoho z nejvíce
fascinujících umělců, kteří se v této zemi
v poslední dekádě objevili.
V abonentní řadě se při šesti koncertech
mohou posluchači těšit na koktejl jazzu, klasiky, folkloru, ﬂamenka, na umělce z Evropy
i ze zámoří. Předplatné na všech šest koncertů
začíná na 900 korunách, vstupenky na jednotlivé koncerty jde koupit od 300 korun
v předprodeji nebo on-line na stránce:
ﬁlharmonie-brno.cz Kateřina Konečná ■

■
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HOŘKÁ KOMEDIE S LÁSKOU MARY
Divadlo Bolka Polívky uvede 17. října českou premiéru hořké komedie S láskou
Mary.
Zdá se, že kvarteto dam z amerického
jihu už nepotká v životě nic zajímavějšího,
než jejich každotýdenní partička bridže.
Connie, Leona, Millie a Mary se k ní scházejí
už třicet let. Smrt jedné z nich ale nakonec
obrátí životy všech pozůstalých kamarádek.
Ty si totiž půjčí popel zesnulé Mary
z pohřebního ústavu na poslední společnou
hru. A když pak navíc zjistí, že jim posmrtně
posílá pozoruhodný dárek, z poklidného
dýchánku se stane nejdivočejší mejdan,
jaký by si dřív nedokázaly ani ve snu představit. Během večírku si však také uvědomí,
že žít znamená jít životu naproti a pořádně
si ho užít, dokud není pozdě, ale současně
také respektovat a tolerovat ostatní.

Půdorys hořké komedie, kterou divadlo
uvádí v koprodukci se společností StageArtCz, dává tušit, že nudit se při ní určitě
nebudete. Hra amerického herce, dramatika a scenáristy Paula Elliotta měla premiéru
v roce 2013 a hrála se po celých Spojených
státech amerických. U nás se jejího zpracování zhostil režisér Petr Halberstadt a do
hlavní role obsadil Veroniku Žilkovou. Jejími
partnerkami a partnery na jevišti budou Eva
Novotná / Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Vincent Navrátil / Ondřej Dvořák
a Elena Trčková nebo Simona Rejdová.
Nejbližší reprízy jsou naplánovány na
18. října a 15. listopadu. Více informací na
www.divadlobolkapolivky.cz.
Jiřina Veselá ■
foto: Monika Chupeková

KAFE, KNIHY, OPERA
Spolek Hausopera pokračuje v Trilogii pro
město. Dvě krátké opery spjaté s významnými funkcionalistickými památkami Brna
ukážou zevšednělá místa, kde se běžně
popíjí káva nebo listuje knihami, v novém
světle a kontextu.
Dvojice představení začne 16., 17. a 18. října
vždy ve 20.00 hodin v Zemanově kavárně a
cukrárně, odkud se po první části všichni přesunou do nedalekého Knihkupectví Michala
Ženíška. Na své si přijdou soustředění ctitelé
současné hudby i náhodní kolemjdoucí, kteří
dosud považovali operu za exkluzivní žánr
přístupný pouze náročnému, poučenému
publiku.
Autory dvou letošních novinek Věčná slečna Bledá a Hra o Malinu jsou v prvním případě
Markéta Dvořáková společně s Ivem Medkem, druhou z nich zkomponoval Lukáš Sommer, libretistou zůstává osvědčený Josef Škarka. Více na www.hausopera.cz.
(mav)
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■

Kultura / Neziskové organizace

STĚHOVÁNÍ DUŠÍ

Činohra Národního divadla Brno uvádí hru
Josefa Topola Stěhování duší.
V Brně se tato inscenace na Malé scéně
Mahenova divadla představuje divákům
vůbec poprvé. V hlavní a jediné roli exceluje
Marie Durnová.
Bývalá estrádní tanečnice Magdalena čeká
– měsíc, rok či snad celou věčnost – se svým
životem zabaleným do krabic a kufrů na jeden
zásadní dopis od svého milence Roberta. Je
připravena odstěhovat se a začít s ním nový
skvělý život s výhledem na akát a pojišťovnu.
Její osamělé čekání ve zšeřelém pokoji

NABÍDKA SLUŽEB
A KLUBŮ BRNO

doprovází pouze neodbytné bušení do zdi.
To nemohoucí sousedka Alžběta si ji žádá.
Tahle situace, tenhle výjev, to je celý Magdalenin mikrosvět. Trávit jednotvárné dny mezi
Robertem a Alžbětou, mezi snem a skutečností, mezi iluzí a pravdou. Mluvit s pavouky,
spílat listonošce, hledat ztracené brýle. Slova
jsou pro ni zbraní a nástrojem, jak si s odvahou
vyklestit cestu ven ze své sklepní potemnělé
nory. Ze své samoty. Za jejím monologem se
skrývá nostalgie, humor i lidskost každého
bytí.
Gabriela Kodysová

■

ČISTÉ DEVADESÁTKY

Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby
Brno na Křenové 67 poskytuje nejen služby pro osoby se závislostmi, ale také jejich
příbuzným.
Ambulantní léčba nabízí lidem, kteří užívají
alkohol a/nebo návykové léky a hazardním
hráčům, komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s konzumací legálních
drog a hraním hazardních her.
Následná péče podporuje uživatele
v dosažení samostatnosti tak, aby se uživatel
postupně stal nezávislým na službách
a dokázal vést opět samostatný a plnohodnotný život. Doléčování vnímáme jako součást dokončení a završení léčebného procesu. Smyslem a cílem služby doléčování
je podpořit a udržet žádoucí změny, které
byly nastartovány v procesu léčby. Posláním
služby následné péče je podpora uživatele
v jeho schopnosti žít bez alkoholu, léků
a/nebo hazardního hraní.
Vidět naše blízké, jak si ničí zdraví a vzdalují se od nás, je vždy bolestné. Z toho důvodu nabízíme také poradenství pro příbuzné
a blízké, kteří žijí ve společné domácnosti
s osobami závislými na alkoholu či ostatních
návykových látkách a hazardu. Může se jednat o jednorázovou konzultaci či dlouhodobější terapie, jejichž cílem je předání základních informací o závislosti a způsobech, jak
blízkého člověka motivovat ke změně.
Během sezení se rovněž můžeme zaměřit
na uzpůsobení vlastního života, aby se zlepšila jeho kvalita.
Provozní doba ústavu je každý pracovní
den od 9.00 do 16.00 hodin, informace je
možné získat také na číslech: 548 211 860,
607 195 477, nebo e-mailové adrese:
akluby@akluby.cz a webu www.akluby.cz.
Martin Klíč

Vzpomínáte rádi na devadesátky? Nebo
snad patříte ke generaci, která devadesátá léta zná jenom z vyprávění? Ať už
patříte do kterékoliv z těchto skupin, tak
vám jistě neunikl jejich skrytý půvab.
Jedním ze způsobů, jak na devadesátá
léta v říjnu zavzpomínat ve velkém, bude
přednáška Pure Devadesátky na Leitnerce.
Pure Devadesátky jsou projekt Johany
Fundové, která na stejnojmenném facebookovém a instagramovém profilu už tři roky
zveřejňuje vtipné fotografie a příběhy z této

■

porevoluční dekády a vrací se tak do doby,
kdy jsme nosili šusťákovky, nakupovali ve
Family Frostu a sledovali Volejte řediteli.
Johaně Fundové navíc v listopadu 2019
vyšla kniha Devadesátky, do které svou
vzpomínkou na tehdejší dobu přispěli třeba
moderátoři Roman Šmucler, Slávek Boura
nebo Pavlína Wolfová.
Tak vezměte šusťákovku a 24. října
v 19.30 hodin se na vás těšíme na Leitnerce.
Bude to show! Čágo belo, šílenci!
Tomáš Pokorný

■
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Neziskové organizace

DOBROVOLNICTVÍ NANEČISTO

Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který
vám přidá i třicet let? Jak těžké je obsluhovat plošinu pro vozíčkáře? Jakou činností
zaujmout dítě, které je zvyklé trávit svůj
čas na ulici? Jsou zákazníci nadačního
obchůdku stejní jako zákazníci v běžném
supermarketu?
To vše se dozvíte na Dnech dobrovolnictví
15.–16. října, které si pro vás připravila dvacítka
neziskových organizací z Brna a Jihomoravského kraje. Akce si vytkla za cíl představit
možnosti dobrovolnictví a ukázat, jak mohou
zájemci pomoci ve své komunitě i jak se
mohou zapojit v místních organizacích. Celá
akce je koncipována tak, aby si zájemci mohli
přímo otestovat vybranou organizaci a zjistit,

jak funguje, jak se v ní s dobrovolníky i klienty
pracuje a co pro ně nabízí. Mají tak šanci se
v krátkém čase zorientovat v mnoha institucích a vyzkoušet si dobrovolnictví nanečisto,
případně si vybrat organizaci na další spolupráci.
Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje
(dříve Dobrovolnické centrum 67), které na
akci spolupracuje s dalšími organizacemi
z Brna a okolí. „Akce se zúčastní na dvacet
pět organizací, veřejnost bude mít po dobu
dvou dnů příležitost nahlédnout pod pokličku
jejich práce, vidět jejich zázemí, to, jak s dobrovolníky pracují a zapojit se do široké škály
činností,“ uvedla ředitelka dobrovolnického

specifickým uměním i humorem zasáhnout do
veřejného prostoru. Ukázat, že hendikep není
důvod k rozpakům, je možné ho vnímat třeba
jako inspiraci. Chceme také pozvat Brňany na
festival, užít si společný zážitek a slavit. Liga
vozíčkářů má letos 30. narozeniny,“ objasnila
pořadatelka Aneta Vidurová z divadla Barka.
Součástí průvodu atypických komediantů
i alegorických vozíků budou i ukázky z tvorby
souborů, které se pak představí od 17. do 25. října na jevišti Divadla Barka na ulici Svatopluka
Čecha 35a. „Čeká nás v premiéře černá psychokomedie Kurz negativního myšlení s vozíčkáři, komedie Tenor na roztrhání v režii nevidomých herců, jímavé taneční představení Do
sebe v podání integrovaného souboru Proty
boty, pohádka Nevídáno, neslýcháno a mnoho
dalšího,“ pozvala diváky Vidurová.
Více naleznete na webových stránkách
www.divadlobarka.cz nebo www.ligavozic.cz.
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Mgr. Anna Petrželková
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SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH

VOZÍČKÁŘI ZAHÁJÍ
FESTIVAL PRŮVODEM

Pokud 16. října potkají Brňané ve středu města průvod vozíčkářů, není třeba se rozpakovat. Naopak. Vítáno je veselí, radost, hudba,
divadelní scénky i tanec.
Půjde totiž o zahajovací průvod festivalu
integrované tvorby Festin, který už posedmé
pořádá Divadlo Barka, otevřený kulturní prostor
Ligy vozíčkářů.
Letos bude zahájení týdenní přehlídky činohry, tance či jiných integrovaných dramatických
forem netradiční, umělci s tělesným, mentálním
i smyslovým postižením a jejich přátelé z Ligy
vozíčkářů vyrazí do ulic Brna. „Chceme naším

centra Kateřina Petrášová.
Zájemci si mohou vybrat z pestrého programu aktivit, exkurzí i workshopů. Kromě
gerontoobleku si vyzkoušejí simulaci kulturního šoku nebo simulaci deprese. Přiložit
ruku k dílu mohou v obchůdku nadace Veronica nebo ve fair trade obchůdku organizace
NaZemi, pomáhat mohou také na chráněném
území v režii Rezekvítku nebo v rámci exkurze
obsluhovat ekologicky šetrnou budovu
Kaprálův mlýn.
Na workshopu Setkání se smrtí se dozvědí
o paliativní péči a v pátek se mohou účastnit
také průvodu centrem Brna k třicetiletému
výročí Ligy vozíčkářů s příznačným názvem
Postiženi uměním.
V průběhu obou dnů představí Regionální
dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje možnosti dobrovolnictví u nás i v zahraničí
a zájemcům pomůže s výběrem vhodné
organizace. Nerozhodným může k výběru
pomoci také závěrečný páteční večer s jarmarkem neziskových organizací, koncerty
a výstavou fotograﬁí.
Program Dnů dobrovolnictví a více aktuálních informací o akci naleznete na stránkách
www.dnydobrovolnictvi.cz nebo na facebooku Dobrovolnickecentrum67.

(mav)

■

Pro ty, kteří pečují o své blízké, jsou určena
setkání, na kterých si navzájem vymění
zkušenosti.
Unie pečujících zve všechny pečující na
Setkání místní pracovní skupiny Brno v Café
Práh ve Vaňkovce od 9.00 do 12.00 hodin,
a to 2. října, 6. listopadu a 4. prosince. Tematická setkání s rukodělnými dílnami na tř. Kapitána Jaroše 3 jsou připravena vždy od 9.00
do 12.00 hodin, a to 28. října, 25. listopadu
a 16. prosince.
Místo si můžete rezervovat na e-mailové
adrese: marie.calkovska@uniepecujicich.cz
nebo telefonním čísle 776 217 214.
Marie Čalkovská

■

Sport

VYZKOUŠEJTE SI SOFTBALL

Sportovní klub SK Sever Brno zve na nábor
do oddílu softballu.
Do druhého největšího softballového oddílu
na Moravě se mohou přihlásit dívky i chlapci,
a to v termínech podle zařazení do věkových
kategorií.
Děti od pěti do sedmi let mohou přijít v úterý
a pátek od 16.00 do 17.00 hodin, děti od osmi
do 13 let ve stejné dny od 17.00 do 18.30 hodin.

Zájemce o hru od 14 do 18 let klub přijímá
v pondělí a středu od 17.00 do 18.30 hodin
a dospělé ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin.
Nábory se konají ve Sportovním areálu Pod
Plachtami v Novém Lískovci, více informací je
možné získat na telefonním čísle 608 610 842,
e-mailu: info@sk-sever-brno.org a na webu
klubu: www.sk-sever-brno.org.
Michal Doležel

ZAPLAVEJTE SI
NA KRAVÍ HOŘE
Sportovní a rekreační areál Kraví hora zve
veřejnost do krytého bazénu.
V areálu najdou návštěvníci prostor pro
relaxaci i sportovní plavání. Bazén je dobře
přístupný i pro osoby s handicapem, a to včetně převlékárny, toalety a sprch. V kryté hale
je možnost úschovy kol a kočárků, rodiče zde
navíc najdou odpočinkovou místnost pro
nejmenší děti. Pro bezpečné uschování cenných věcí dobře poslouží trezory a po sportovním výkonu potěší občerstvení ve vstupní
hale.
V pětadvacítce s bezbariérovým přístupem
je celkem šest plaveckých drah, které jsou
určeny jak pro plavecké tréninky, tak i pro
kondiční plavání. Hrátkový bazén je vhodný
pro dětské dovádění a neplavce, jeho součástí jsou také tři vodní masážní chrliče a perlička. Návštěvnicky oblíbenými místy jsou vířivka a parní sauna v relaxační zóně bazénu.
Sportovní a rekreační areál je příspěvkovou
organizací městské části Brno-střed, informace o provozní době a podmínkách pro vstup,
včetně aktuálních informacích spojených
s koronavirovou nákazou, jsou uvedeny na
webové stránce www.kravihora-brno.cz.

■

(mav)
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CYKLISTICKÝ VÍKEND SE VYDAŘIL

Brněnský rok sportu 2020, který již třetím
rokem připomíná výročí sportovních událostí i osobní jubilea brněnských sportovců,
přivezl o prvním zářijovém víkendu do Brna
pomyslně i doslova peloton cyklistických
osobností zapsaných zlatým písmem v historii naší i světové cyklistiky.
V sobotu 5. září byli při jubilejním X. ročníku cyklistické benefice Milčovo kolečko
v Bosonohách oceněni letošní osmdesát-

níci Jiří Daler, Jiří Dohnal, Jiří Pecka a Pavel
Doležel. Kapela Jiřího Helána zahrála
i pětasedmdesátiletému Janu Pospíšilovi
a Miloši Hrazdírovi, po němž je tradiční akce
pojmenována.
Jeho nedožité 75. narozeniny a třicet let
od smrti bylo vzpomenuto také zasazením
Milčovy švestky a umístěním pamětní desky, která vysvětluje, proč jeho synové Milan
a Michal zasadili právě tento strom. Samozřejmě se také závodilo a k nejlepším mezi
seniory patřil dvojnásobný vítěz Závodu
míru a mistr světa, letos devětaosmdesátiletý Gustav Adolf Schur. Populární Teve
byl s dalšími hosty z Německa, Slovenska
a našimi legendami i jednou z hvězd IV.
československých všecyklistických her,
které se ve dnech 5. a 6. září v Brně konaly.
Vyvrcholením této mezinárodní akce byl
pietní akt u místa tragické smrti vítěze
Závodu míru z roku 1972 Vlastimila Moravce v Kohoutovicích a umístění pamětní desky ve starém depu Masarykova okruhu,
kterou odhalili Gustav Adolf Schur a účastník prvního Závodu míru z roku 1948 Vlastimil Bartoš.

Více informací o projektu je uvedeno na
webové stránce www.brnenskyroksportu.cz
Vladimír Koudelka

■
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Inzerce

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ
pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole
tel. 702 006700
e-mail: info@nabrousime.cz

www.nabrousime.cz

KRÁSNÁ VÍNA A PROSTORY PRO VAŠE KRÁSNÉ CHVÍLE.
dIt_C=}Cd}Cd[ʒ:Vdʒ9YI_ɸɾʒ
wwwʒy.dw0Cʒ}˟ɺɸɶɼɶɼɼɽɷɾɾɷ
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