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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY
A ČTENÁŘI ZPRAVODAJE,
tento úvodník píšu 16. března, tedy ve chvíli,
kdy je v České republice vyhlášen nouzový
stav a karanténa z důvodu šířící se nákazy
koronavirem, jsou zavřené školy, obchody
a restaurace. Až budete zpravodaj číst, bude
začátek dubna. Nevím, jak se situace bude
dále vyvíjet. V každém případě vás chci požádat, abyste na sebe byli opatrní a byli ohleduplní i ke svému okolí. Přinesení nákupu,
vyvenčení psa, milé slovo, vysvětlení aktuální
situace a uklidnění určitě hodně pomůže.
Pokud jde o Úřad městské části Brno-střed,
snažíme se jej udržet v provozu, abychom
vám mohli sloužit celou dobu nouzového stavu. Budeme vám však vděční, pokud místo
osobní návštěvy na úřad raději zavoláte nebo
napíšete e-mail.
Věřím, že už brzy bude to nejhorší za námi.
Budeme mít za sebou první jarní den, tedy
jarní rovnodennost, kdy jsou noc a den přibližně stejně dlouhé. I proto jsme si dovolili
připravit dubnové číslo v trochu jarním
duchu.

Požádali jsme brněnského diecézního
biskupa, Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho,
o pozdravení a připomenutí smyslu největších křesťanských svátků, Velikonoc, které
nás začátkem dubna čekají.
Na dalších stránkách se také více zaměřujeme na městskou zeleň a veřejné prostory.
V letošním roce například zrekonstruujeme
takzvané pásy silniční zeleně na ulici Jana Uhra.
Ty jsou ve velmi špatném stavu, o zeleni se
vlastně ani moc mluvit nedá. Chceme zelené
pásy obnovit, dosadit květinami a dalšími rostlinami, aby plnily zpět svou okrasnou funkci.
I když to navenek není vidět, velmi intenzivně připravujeme kompletní rekonstrukci
parku na Moravském náměstí. Společně
s vítězi architektonické soutěže, architekty
z ateliéru Consquence forma, a s dalšími
odborníky pracujeme na detailech projektu,
zároveň také probíhají práce na projektové
dokumentaci, abychom mohli požádat o stavební povolení. Letos proběhne ošetření
stromů a jejich příprava na rekonstrukci.

Podrobnosti se dozvíte na stranách 8, 9
a 10.
Přeji vám všem pevné zdraví i nervy, společně vše zvládneme.
Ing. arch. Vojtěch Mencl ■
starosta městské části Brno-střed

VELIKONOCE JSOU DOBOU
VZÁJEMNÉ LIDSKÉ BLÍZKOSTI
A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: „Naplnil se čas
a přiblížilo se Boží království. Obraťte se
a věřte evangeliu…“
Nyní prožíváme postní dobu, dobu zvláštní
přípravy na slavení velikonočních událostí.
Je to velká příležitost k vnitřní obnově, čas
pokorné pravdivosti k sobě, k druhým
i k Bohu. Završením postní doby jsou Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky. Každá
neděle, kterou po tisíciletí prožíváme jako
slavnostní den, je živou připomínkou právě
neděle zmrtvýchvstání Ježíše Krista, oslava
jeho vítězství nad zlem, hříchem a smrtí.

Žijeme ve zrychlené době, jejíž směr
určují do velké míry mediální zprávy, které
vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající té, kterou většina
lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi
možnými informacemi nemáme často ani
čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a životní energii.

Co se vlastně slaví
během Velikonoc od čtvrtka
do neděle?
Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají
poslední večeři Ježíše Krista s apoštoly
a události, které se při ní staly. Velký pátek
oživuje poslední hodiny Ježíšova života
a jeho umučení. Bílá sobota je dnem mlčení
a modliteb u Ježíšova hrobu. Tento den po
západu slunce, kdy podle starobylého děle-

ní času začínal nový den, se slaví tzv. vigilie,
tedy bdění. To už patří k neděli Zmrtvýchvstání Páně. Obřady této vigilie opěvují Krista jako světlo, které přichází prozářit temnoty našeho nitra, našeho života. Neděle
je vrcholným okamžikem, připomínkou Ježíšova vítězství nad smrtí, nad bolestí, nad
každou formou zla, která sužuje naše životy.
A velikonoční pondělí? Z pohledu liturgie
jde o běžný den, pomlázky a zvyky s ním
spojené patří do oblasti lidových obyčejů,
tvoří součást kulturní tradice generací
našich předků. Velikonoce nejsou oslavou
„svátků jara“, jak se začalo účelově říkat
v době komunistické totality. (Co by tomu
řekli na jižní polokouli, kde bývá v tu dobu
podzim?) S jarem je možné najít společné
jen některé symboly – začátek nového života, šířícího se světla, růstu…
O Vánocích se rodina schází, aby je blízcí
prožili spolu. Ale také Velikonoce jsou
dobou vzájemné lidské blízkosti. V duchovní i společenské rovině.
K jejich radostnému prožití vám všem ze
Vojtěch Cikrle ■
srdce žehnám.
biskup brněnský
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INFORMACE PRO OBČANY
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Vážení občané, Zpravodaj městské části
Brno-střed vychází jednou měsíčně. Toto
číslo se začalo tisknout v pondělí 16. března,
tedy ve chvíli, kdy je vyhlášen nouzový stav
a karanténa. K vám do schránek se dostalo
25.–27. března. Nemůžeme vám proto přinést nejaktuálnější informace k situaci
kolem koronaviru COVID-19.
Pro získání aktuálních informací proto
doporučujeme sledovat informace, které
vysílají veřejnoprávní sdělovací prostředky,
tedy Česká televize a Český rozhlas.
V případě, že budete mít obavy o svůj
zdravotní stav, budete mít pocit, že vykazujete příznaky, související s novým koronavirem, je třeba, abyste telefonicky kontaktovali svého obvodního lékaře nebo
lékařskou pohotovostní službu, popřípadě krajskou hygienickou stanici, kde
vám poskytnou informace o dalším postupu.

Rovněž je možné v případě zdravotních
potíží zavolat linku 1212 a 112.

G 840 111 122 Senior Point a Společně
G 800 157 157 Život 90

Informační linky při zdravotních potížích:
G Koronavirus infolinka Krajské hygienické
stanice: 773 768 994
G Infolinka Jihomoravského kraje:
800 129 921
G Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367

Nabídnout nebo vyhledat pomoc můžete
také na stránkách www.pomocdodomu.cz.
Město Brno připravilo informační web,
na kterém neustále doplňuje a aktualizuje informace o koronaviru a najdete jej
na https://www.brno.cz/koronavirus
Vzhledem k tomu, co se v dnešních dnech
kolem nás děje, v tomto čísle zpravodaje
nenajdete obvyklé rubriky Volný čas a Kultura
plné tipů a pozvánek na zajímavé společenské, volnočasové a sportovní akce. S největší
pravděpodobností se toho v dubnu moc dít
nebude. Věříme, že jsme alespoň částečně
nahradili vaše oblíbená témata a autory zajímavým čtením pro volné chvíle. Buďte na
sebe opatrní, přejeme vám pevné zdraví.

V těchto dnech je také velmi důležité pomáhat lidem okolo a zajímat se o své blízké.
Pokud máte ve svém okolí někoho staršího
a máte pocit, že by potřeboval pomoci, nabídněte mu následující kontakty na neziskové
organizace, které mu ji mohou zajistit.
Krizové linky pro seniory:
G 800 140 800 statutární město Brno
G 800 200 007 Elpida

Za redakci Kateřina Dobešová, šéfredaktorka

Aktuality z radnice

Svoz bioodpadu
V Brně nemáme hnědé popelnice na
bioodpad. Proto ho občané města Brna
mohou odnášet na jakékoliv sběrné středisko odpadu, kde jej zdarma odeberou.
Výjimkou je oblast Stránice, kde máme
v dnešní době přistavené necelé čtyři stovky hnědých popelnic. Ty SAKO Brno vyváží
od února do prosince. Od března do listopadu bude svoz probíhat tradičně jednou
za 14 dní každou lichou středu v měsíci.

uživatele toalety. Podniky, které přímo sousedí s náměstími, na kterých probíhají oﬁciální
městské adventní trhy, mají možnost v průběhu jejich trvání službu dočasně neposkytovat. Dotace ve výši 10 000 korun slouží jako
částečná kompenzace nákladů podniku za
zpřístupnění toalet zdarma. Je vyplácena
jednou ročně. Více informací najdete na
www.brno-stred.cz v sekci Dotace a záštity.

Pečovatelská služba
Brno-střed
se sídlem Lipová 31
hledá

Dar pro mateřskou školu
Antonínská

pečovatelky/pečovatele
– nástup možný ihned

Dotace za zpřístupnění
toalet zdarma
Dotační program městské části Brno-střed Free WC je opět spuštěn. Je určen pro
restaurační zařízení v centru města a jeho
účelem je rozšíření stávající sítě veřejných
toalet provozovaných městskou částí, městem Brnem či jeho organizacemi o další veřejně přístupné toalety zdarma. Zapojená zařízení budou viditelně označena u vchodu
nálepkou Free WC a využití toalety nebude
zpoplatněno či vázáno na útratu ze strany

Díky nákupům během prvního dne otevření
nové prodejny na ulici Šumavská získala školka od společnosti Lidl 122 155 korun. Finanční
prostředky budou využity na pořízení herních
prvků na zahradu mateřské školy. (kad) ■
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– kurz pracovníka v sociálních službách
výhodou, možno doplnit
– jedná se o práci v terénu
– pracovní doba 7.00–15.30, nebo kratší
úvazek 7.30–15.00 hodin
Zájemci se mohou hlásit
u vedoucí odboru
pečovatelská služba,
Ing. Kateřiny Houzarové,
tel.: 542 526 335.

Informace z radnice

ZELEŇ NA ULICI JANA UHRA

Městské části dostaly od 1. ledna 2019 do
údržby plochy takzvané silniční zeleně.
Najdeme je v mnoha ulicích v centru města.
Jsou i na ulici Jana Uhra, ale jejich kvalita
je velmi špatná. Proto jsme se rozhodli vrátit jim jejich původní funkci a obnovit je.
Pro lepší představu lze říci, že silniční zeleň
má povětšinou podobu travnatých pásů
s více či méně kvalitním trávníkem, které jsou
z jedné strany sevřeny chodníky a z druhé
vozovkami. Mnohdy se přitom jedná o jedinou zeleň, kterou můžeme v řadě ulic najít.
V případě městské části Brno-střed dosahuje
aktuální výměra ploch silniční zeleně bezmála
11 hektarů. Protože stav silniční zeleně není
rozhodně ideální, připravuje městská část
její postupnou revitalizaci zejména v místech,
kde je to s ohledem na místní fond zelených
ploch velmi naléhavé a žádoucí.
Prvním počinem bude v nejbližší době
pilotní projekt revitalizace dvou pásů silniční
zeleně na ulici Jana Uhra, a to v části od ulice
Veveří po ulici Jiráskovu, kde jsou trávníky
z řady různých důvodů v nedobré kondici
a volají po regeneraci. Tato lokalita byla jako
pilotní vybrána i z toho důvodu, že leží jen
kousek od hranice městské památkové
rezervace a také v místě, kde se kromě rezidentů můžeme potkat i s turisty obdivujícími
místní skvosty brněnské secesní architektury.
Úprava zmíněného uličního prostoru je postavena na potřebě zkulturnění parteru ulice,
zvýšení podílu vegetace v ulici a na vhodnosti
zjednodušení její údržby. V současné době
jsou v ulici oboustranně dlážděné chodníky
ze zámkové dlažby, doprovázené pásem nezpevněné plochy s výsadbou stromů, takzvané oboustranné uliční aleje. Pod stromy je
pás trávníku, který je ale velice nekvalitní,

z velké části sešlapaný a poškozený částečně
nekoordinovaným ukládáním odpadových
nádob, částečně využíváním pro zahrádky
restauračních provozoven v přilehlých bytových domech. Část nádob na odpad je umístěna na amatérsky zpevněných plochách
různorodým typem dlažebních prvků.
Cílem návrhu úpravy je logicky a nenáročným způsobem založit vegetaci a vytvořit tak
jednoduchou a příjemnou podobu průchozího uličního prostoru. Je však nutné počítat
se stávající výsadbou stromů a s uložením
několika tras inženýrských sítí pod terénem,
a proto bohužel není možné dosadbu doplnit
dalšími dřevinami a liniemi živých plotů. Pro
kontejnery na odpad budou zjednodušena
stání, stávající nevhodné zádlažby budou zrušeny a na vytipovaných místech bude provedeno nově jednotné dodláždění z betonových pásků do štěrku. Restaurační
zahrádky už zde na zeleni nebudou povolovány.
„Vzhledem k poloze inženýrských sítí byly
jako základní doplňující vegetační prvek
ke stávající aleji navrženy linie vyššího typu
travin s názvem Calamagrostis acutiﬂora ,Karl
Foerster‘. Linie jsou navrženy podél okraje
chodníkových ploch, jsou chráněny před
poškozením akátovými hranoly propojenými
lanem. Traviny budou vysazeny do pásu mulče. V podzimním období bude do linie travin
doplněna výsadba cibulovin, přesněji skoro
tisícovka narcisů. Zbývající plocha směrem
ke komunikaci bude nově zatravněna,“
upřesnila Ing. arch. Eva Wagnerová, která
projekt revitalizace ulice připravila.
Samotné práce budou probíhat tak, že nejprve budou odstraněny konstrukce včetně
podkladu a lemů vyznačených stávajících

zádlažeb pro kontejnery. Celá plocha úpravy
travnatého pásu bude mimo prostory kořenů
stromů nakypřena do zhruba 20 centimetrů
hloubky. Poté bude rozprostřena na plochu
a zapravena do terénu nová ornice.
Ve stanovených úsecích travnatých pásů
budou při jejich okraji osazeny akátové hranoly s otvory pro provléknutí lana s tím, že
hranoly budou zapuštěny do terénu v jednotné hloubce zhruba 40 centimetrů.
Traviny budou dodány jako urostlé sazenice, bez poškození, známek chorob a škůdců. Budou vysazeny do společného pásu.
Do zeminy bude v pásu výsadby doplněn
hydroabsorbent nebo zeolit a ke každé sazenici bude doplněna hnojivá tableta.
Mulč jemnou borkou bude proveden společně v pásu, okraje terénu směrem k chodníku i k trávníku budou sníženy tak, aby borka
zůstávala v tomto mělkém příkopu a neměla
tendenci se rozsypávat. Narcisy budou na
podzim, pravděpodobně v září, vysazeny ve
směsi dvou raných kultivarů Carlton a Passionale. Kultivary nebudou od sebe při výsadbě oddělovány, naopak budou náhodně promíchány v linii travin. Budou umístěny
nepravidelně, jednotlivě mezi trsy travin.
Trávník v upravovaných partiích bude založen po pečlivé úpravě terénu a nakypření
výsevem. Osivo bude zapraveno do podkladu a plocha klasicky zaválena.
„Pokud se tyto úpravy osvědčí, chceme
podobně upravovat zeleň i v dalších ulicích
naší čtvrti. Je však nutné, abychom se všichni
chovali k travnatým plochám nejen na ulici
Jana Uhra co nejohleduplněji, aby si po celý
rok zachovaly svěžest a dělaly nám radost,“
doplnil starosta městské části Brno-střed,
Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Samotná realizace by měla započít v průběhu března a dubna. Následovat bude pravidelná péče, protože zejména první rok bude
pro další vývoj zeleně nejdůležitější. Vždy na
jaře budou traviny v záhonech očištěny,
odkvetlá květenství a suché listy odstraněny
a rostliny budou v okolí kořenového krčku lehce okopány. Každé dva roky budou rostliny
přihnojeny plným hnojivem a vyhynulé rostliny
budou doplňovány podle potřeby. Okopání
travin bude provedeno šetrně k narůstajícím
cibulovinám, které jsou navrženy ve formě
nevyžadující vyjímání ze země. Trávník bude
pravidelně kosen na požadovanou výšku trávy
do 70 milimetrů, bude podle potřeby přihnojován a pokosená hmota bude z trávníku
odstraněna. Na jaře bude provzdušněn podle
(kad) ■
potřeby vertikutací.
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ
JUBILANTŮM BRNA-STŘED

Na konci února proběhlo další z velmi příjemných setkání se seniory slavícími v tomto období svá životní jubilea.
Celkem 23 milých a vážených dam a pánů,
z nichž 15 oslavilo úctyhodných 90 a více let,
přijalo pozvání a sešlo se společně se

starostou městské části Brno-střed, Ing.
arch. Vojtěchem Menclem, v zastupitelském
sále radnice u příležitosti společné oslavy
jejich narozenin. Všem jubilantům srdečně
gratulujeme.
Posezení s občerstvením, gratulace a květina od starosty městské části, recitace básní
a písničky za doprovodu klavíru v podání
hereček divadla Polárka, to je program, který
čeká také na oslavence, kteří za námi na radnici přijdou na další setkání jubilantů, které
je plánováno na 20. května.
Máte zájem se zúčastnit také? Pak neváhejte a kontaktujte paní Bronislavu Makaryszynovou, která má organizaci setkání na
starosti. Můžete využít telefon: 542 526 211,
nebo e-mailovou adresu:
bronislava.makaryszynova@brno-stred.cz,
nebo se u ní zastavit osobně či poslat informaci poštou na adresu: ÚMČ Brno-střed,
odbor sociální a zdravotní, Malinovského
nám. 4, Brno, 2. patro, dveře č. 222A.
(kad)

■

ZEMŘELA EVA PILAROVÁ

Ve věku 80 let po dlouhé nemoci zemřela
14. března zpěvačka Eva Pilarová.
Brněnská rodačka zpívala už od dětství,
například v dětském chrámovém sboru
u sv. Tomáše, a to i klasickou hudbu. Koncem
50. let začala na brněnské Janáčkově akademii múzických umění studovat operní zpěv,
zároveň v té době vystupovala v divadle
Večerní Brno. Po roce studia, v roce 1960,
však JAMU opustila a nastoupila do pražského divadla Semafor, kde vystupovala mimo
jiné též s legendární dvojicí Jiří Suchý a Jiří
Šlitr a kde se záhy prosadila jako výborná
zpěvačka. V roce 1962 odešla spolu s Wal-

demarem Matuškou a Karlem Štědrým zpívat
do Divadla Rokoko, ale už v roce 1964 se vrátila zpět do Semaforu. V tomtéž roce si také
zahrála ve ﬁlmu Kdyby tisíc klarinetů a zazpívala si duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd
s Karlem Gottem. Během své dlouhé pěvecké
kariéry nazpívala velké množství známých
hitů, velice populární a oblíbené byly její duety
s Waldemarem Matuškou. S přibývajícími léty
se stále více orientovala především na žánrovou oblast jazzu a swingu.
Od podzimu 2019 se potýkala se zdravotními problémy, kterým nakonec 14. března
(mav) ■
2020 časně ráno podlehla.
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PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Dobrý den, potřeboval bych poradit,
jak mám postupovat, abych zajistila
dovoz obědů pro svého dědečka?
Karla Moláčková
Při posuzování nároku na dovoz obědů
do domácnosti se nejdříve provádí takzvané sociální šetření. Sociální šetření
slouží ke zjištění míry potřebnosti nového
žadatele a jeho provedení je nezbytné,
protože se pravidla pro poskytnutí dovozu
stravy v posledním roce značně zpřísnila
a naše sociální služba nemá nahrazovat
běžně dostupné komerční služby. Zohledňujeme mobilitu a celkový zdravotní stav
zájemce, jeho orientaci v čase a prostoru,
míru zapojení rodiny, tíživost životní situace, souběžné využívání našich dalších
úkonů terénní péče a dalších. Dovoz obědů je nejčastěji poskytován seniorům, kteří
současně potřebují i další základní pečovatelské úkony pro zajištění přímé péče
o ně. Jedná se například o pomoc při přípravě a podání jídla, při úkonech osobní
hygieny a podobně. Pokud není zájemce
o dovoz stravy potřebný, předá mu sociální pracovnice ráda kontakty na komerční
jídelny, které v Brně zajišťují rozvoz obědů
za srovnatelné ceny. Pokud se domníváte,
že byste splňovali výše uvedené podmínky, můžete se obrátit na pečovatelskou
službu městské části Brno-střed, a to nejlépe telefonicky na čísla: 543 212 702,
542 526 127 a 542 526 129. Sociální pracovnice vám poradí a poskytnou všechny
potřebné informace. Pokud vám budou
podmínky služby vyhovovat, dohodnete
si s nimi termín sociálního šetření v domácnosti vašeho dědečka. Při něm je vaše
osobní účast, případně někoho dalšího
z rodiny, určitě vítána. Stravu pro pečovatelskou službu městské části Brno-střed
zajišťuje Školní jídelna Brno, Nádvorní 1.
Zde pro naše uživatele od pondělí do
soboty připravují denně několik druhů
jídel. Na výběr jsou jídla normální, výběrová a dietní. U stravy normální si klienti
mohou vybírat ze tří jídel, cena obědu činí
59 korun. Výběrová strava je za 69 korun,
a to z důvodu větší gramáže masa. U diet
mají klienti možnost vybrat si ze stravy
žlučníkové nebo diabetické za 62 korun.
Dovozné za obědy činí 20 korun za den.
Ivana Kavalcová

■
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BRNO-STŘED MÁ BROUKOVIŠTĚ

Městská část Brno-střed má kromě historického centra a zastavěných částí také
řadu ploch zeleně, keřů a stromů, jedná se
celkem o zhruba 75 hektarů ploch, o které
pečuje.
A nejedná se pouze o sečení trávy a výsadbu zeleně, jde i o péči o drobné živočichy,
kteří žijí mezi námi. Kromě krmítek pro ptáky

jsou to například i broukoviště a doupné
stromy.
Broukoviště vzniká osazením vhodných
kusů kmenů stromů v kombinaci s kameny
na klidnějším místě v parku. Jedná se o vytvoření přirozeného zázemí, a hlavně zimoviště
pro drobné živočichy, hmyz a třeba i ježky.
To naše je umístěno v parku na Kraví hoře.

PRACUJEME NA ZLEPŠENÍ
PROSTŘEDÍ PRO RODINY
Více než rok je městská část Brno-střed
držitelem základního certiﬁkátu auditu
family friendly comunity. Základní certiﬁkát
dosvědčuje skutečnost, že obec zahájila
proces auditu a stanovila další cíle a opatření k rozvoji obecní rodinné politiky.
Audit je v České republice dosud ojedinělý
nástroj na podporu vytváření prorodinného
prostředí, mezigeneračního dialogu a spolupráce samosprávy obcí a občanů. Po
vyhodnocení stávající možnosti a dostupnosti
komunální rodinné politiky si městská část
zvolila důležité oblasti a aktivity, jejichž rozvoj
chce podpořit.
V uplynulém roce se aktivity zaměřovaly
především na podporu mezigenerační spolupráce. Podporovali jsme projekt Trojlístek,
jak ﬁnančně, tak i s oslovováním aktivních
náhradních babiček. Další aktivitou bylo pro-

dloužení provozní doby ve družinách základních škol. Téměř ve všech školách zřizovaných městskou částí Brno-střed bývá otevřeno do 17.00 hodin tak, aby děti mohly trávit
čas bez rodičů bezpečně a s kamarády. Dlouhodobě pociťovanou rezervou, která byla
identiﬁkována i jako opatření ke změně, je
špatná přístupnost Úřadu městské části Brno-střed na Dominikánské 2 pro osoby s handicapem. V únoru byl aktualizován audit bezbariérovosti hlavní budovy úřadu s návrhy
změn, usnadňujícími přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Další
cíle a opatření budou postupně naplňovány
během tří let od propůjčení základního certiﬁkátu.
Mgr. Marie Jílková ■
členka Rady městské části Brno-střed

Materiál na stavbu byl částečně místní a částečně dovezený ze zámeckého parku ve
Slavkově. Celkem je v broukovišti použito
pět druhů dřevin.
„Doufám, že broukoviště nabídne nejen
útočiště drobnému hmyzu, ale stane se i hezkou výukovou pomůckou pro děti. Zvažujeme instalaci i na další vhodná místa naší
městské části,“ upřesnil Bc. Martin Landa,
1. místostarosta městské části Brno-střed pro
životní prostředí.
V březnu proběhlo také označení takzvaných doupných stromů, které slouží ptákům
jako hnízdiště a úkryt v průběhu celého roku.
Jsou to stromy, které poskytují ve svých přírodních dutinách útočiště pro drobné ptactvo,
jako jsou sýkorky, kosi a strakapoudi. Nezřídka je využijí ale i veverky nebo netopýři.
Doupné stromy rostou u Anthroposu a ve
svahu pod Kampelíkovou ulicí.
„Chystané označení je důležité, má totiž
zajistit informovanost kolemjdoucích a zároveň klid ptactvu,“ doplnil Landa.
(kad)

■

NOVÉ CENTRUM
PALIATIVNÍ PÉČE
Na Poliklinice Zahradníkova v březnu zahájilo činnost Centrum paliativní péče Brno,
které postupně otevře poradnu pro paliativní péči, ambulanci paliativní medicíny
a zajistí fungování domácího hospice.
Poradna pro paliativní péči nabízí multidisciplinární poradenství pro nemocné i jejich
blízké. Poradenské služby jsou poskytovány
formou osobní návštěvy, návštěvy u nemocného doma či telefonicky na čísle
770 193 675. Podporu a péči ze strany poradny mohou dostat také ti, kterým zemřel někdo
blízký. Od dubna přibydou služby ambulantní
paliativní medicíny. Specializovaná péče, ať
už formou jednorázového konzilia či převzetím do ambulantní péče, bude poskytována
přímo na Poliklinice Zahradníkova nebo v případě imobilních pacientů u nich doma.
Od poloviny roku začne fungovat mobilní
specializovaná paliativní péče, takzvaný
mobilní hospic, který zajistí péči o nemocného do konce života doma, bez nutnosti hospitalizace. Tato služba bude dostupná nepřetržitě. Centrum bude ve své budově
provozovat přímo Sdružení zdravotnických
zařízení II Brno, což je příspěvková organi(kad) ■
zace města Brna.
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REKONSTRUKCE PARKU
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Vizualizace nové podoby parku v pohledu do Kounicovy ulice

Na konci roku 2016 městská část Brnostřed představila veřejnosti výsledky otevřené architektonicko-urbanistické a krajinářské soutěže. V konkurenci dvou
desítek projektů zvítězila architektonická
kancelář consequence forma, která na projektu dál pracuje společně s dalšími odborníky.

přinesl poznatky o všech stávajících stromech
v parku, deﬁnoval jejich zdravotní stav a perspektivu, a označil důležité kosterní dřeviny.
V parku se nacházejí dva památné duby.
V nové podobě parku jim bude dán větší prostor a stanou se výraznými dominantami.

Dnešní nevyhovující stav

Nové řešení úprav parku na Moravském
náměstí vychází z myšlenky aktivovat park
v celé jeho hloubce. Umístění pěších cest

Současnou podobu park získal v sedmdesátých letech 20. století. Moravské náměstí
tvoří vzrostlé stromy a keře na obvodu a zpevněné plochy bez vzrostlé vegetace uprostřed. Stávající křížení pěších cest na centrálním prostoru s kašnou nevytváří příjemný
prostor pro odpočinek a současný stav zeleně si rovněž již říká o rekonstrukci.

Architektonické řešení

respektuje pozici stromů a významné zeleně a díky tomu vytváří rozdílné charaktery
prostředí v rámci parku. Nové řešení parku
maximálně zachovává současné vzrostlé
stromy. Hlavní pěší cesta respektuje původní vstupy do parku a památné stromy. Linka
této cesty vede přirozeně od Rašínovy ulice
na Lidickou. Podél linie hlavní pěší cesty
jsou navrženy lavičky, záhony se sedacími
hranami, odpočinkové plochy a pítka.
U hlavní pěší cesty se nacházejí památné
stromy. Kolem stromů jsou navržena místa

Stávající hodnoty a průzkumy
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický
průzkum ukázal přítomnost náspů a úlomků
stavební suti a keramiky, což nasvědčuje přítomnosti hradebního valu a Německého
domu. Pedologický průzkum kopanými sondami zajistil informace o složení půdy a jejích
vlastnostech, a o přítomnosti živin a prachových částí v půdě. Dendrologický průzkum
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Schéma využití nového parku

Informace z radnice
k posezení a setkávání. Na tuto cestu navazuje centrální plocha, radiální cesty a okružní cesta.
Okružní cesta vede mezi okrajem parku
a centrální plochou a je určena pro klidné
korzování v parku. Kolem okružní cesty jsou
navrženy lavičky. Radiální cesty na východní
straně navazují na křižovatku a na zastávku
tramvají a autobusů tak, aby lidé přirozeně
vcházeli do parku. Na západní straně radiální cesta reaguje na přechod pro chodce.
V severozápadním rohu parku pěší cesta
navazuje na přilehlou křižovatku s pře chody.
Centrální plocha navazuje na hlavní pěší
cestu, má elipsový tvar a okraj plochy bude
tvořit sedací hrana. Její součástí bude vodní
prvek – fontána. Na centrální plochu je
severním směrem navázána mlatová plocha
pro kavárnu a dětské hřiště. Park bude
uzpůsoben bezbariérovému užívání, a to
včetně kavárny s hygienickým zázemím pro
osoby s omezenou schopností pohybu.
„Na konci roku 2019 jsme předali na stavební úřad dokumentaci pro územní řízení
a nyní probíhají přípravné práce na dalším
projekčním stupni, na dokumentaci pro stavební povolení. Očekáváme, že faktické
práce v parku začnou v polovině roku 2021.
Mohu tedy všem občanům přislíbit, že se
před zahájením prací mohou těšit ještě na
jeden ročník Adventu na Moraváku a také
vyhlídkové kolo, které se stalo jeho dominantou,“ upřesnil harmonogram stavby
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.

Vegetační úpravy
Díky poloze parku podporuje krajinářská
koncepce přírodní i městské typy krajinářských prvků. Prostorově chce park více otevřít do okolního urbánního prostředí. Velmi
důležitá je podpora environmentálních témat
a prvků modrozelené infrastruktury. Park
bude fungovat jako živý biologický systém.
Vzhledem k nadměrnému provozu a z toho
vyplývající zátěže pro vegetační prvky koncepce pracuje s ochranou vegetačních prvků,
jasně vymezuje prostory pro pobyt lidí a chráněné plochy pro rozvoj biodiverzity. Po obvodu tak vzniká nový chráněný přírodní rámec.
Plášť parku návrh doplňuje o nové kosterní
dřeviny a pár solitérních podhledných keřů.
Navazuje na stávající hodnotu pestré druhové, prostorové a věkové diverzity. Druhově
vybírá dřeviny vhodné do současného klimatu, jako jsou duby, platany, kaštany, javory
a městské fenomény jerlínů, akátů, dřezovců
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a dalších. Nové stromy budou sázeny převážně do rostlého vegetačního povrchu, jako
je trávník a záhony podrostů. Pár jedinců je
navrženo v mlatu. Návrh počítá s kompletní
obnovou stromové uliční aleje na severu a na
západě parku. Pro špatné stanovištní podmínky musí být výsadbová místa dobře připravena, například ze štěrkového substrátu.
Nízké podrosty a bohatá společenstva bylin
budou novým tématem parku. Pracuje se zde
se stinným hajním podrostem obvodového
rámce, travinobylinným záhonem s protierozním opatřením u svahu na severu parku
u Koliště, městským bohatým reprezentativním rabatem na vyvýšených záhonech
v exponovaných nárožích a plochách kolem
hlavní cesty a speciﬁckými záhony pod
památnými duby. Centrální travnatá plocha
bude obnovena jako pobytový trávník s proﬁlem proti zhutnění, aby byla zachována dobrá retence vody a vzduchu. V parku je
navržen automatický zavlažovací systém.
Nezbytná bude udržovací péče první tři roky
po výsadbě a dále plán péče, který zajistí
kvaliﬁkovanou péči arboristů a zahradníků.
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Rehabilitace stávajících dřevin
Pro špatný zdravotní stav je v parku
navrženo ke kácení několik kusů dřevin.
Jedná se o vtroušené jedince v obvodovém
rámci parku. Pro přehlednost parku budou
redukovány i rozsáhlé skupiny keřů, které
se nenacházejí v navrhovaném přírodním
podrostu parku. U cenných jedinců keřů
proběhne jejich přesazení do nového
podrostu. Na ponechaných stromech je
navrženo pěstební opatření v korunách stromů pro zlepšení jejich zdravotního stavu.
Stávající stromy budou postupně rok dopředu připravovány na změnu povrchu a na celkovou rehabilitaci kořenového prostoru, která zajistí lepší přísun vzduchu, retenci vody
a v budoucnu zamezení zhutnění půdy.
Ponechané keře budou zapěstovány do
podhledných solitér.

Opatření pro ochranu
stávajících stromů
Velkou prioritou návrhu ochrany je dlouhodobé zachování vybraných stromů, a to
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Informace z radnice

Vizualizace – řez

minimalizací dopadů stresů vyplývajících
z realizace stavby a ochrana kořenových zón
stromů před zhutněním a mechanickým
poškozením.
Současné stanovištní podmínky vykazují
navážky stavebního materiálu, konfiguraci
terénu, zhutnění a intenzivní provozní zátěž.
Od jara letošního roku budou probíhat přípravná opatření, zlepšující podmínky v kořenové zóně stávajících stromů vnitřního parku. Pro realizaci předběžných opatření bylo
vybráno celkem 69 stromů ve třech základních technologiích, jimiž jsou plošné mulčování s cílem zlepšení vitality a vláhových
poměrů u 29 kusů, radiální mulčování
s cílem uvolnění zhutnění a zlepšení vitality
a vláhových poměrů u 24 kusů a změna
povrchu z travnatého na mlatový u 16 kusů
stromů.

Hospodaření s dešťovými
vodami
Celý park je nově řešen tak, že dešťové
vody spadlé na jeho plochu budou v daném
území kompletně zadrženy a budou postupně vsakovány do podloží. Srážkové vody,
které budou odváděny do kanalizace, jsou
pouze ty vody, které budou přepadat bezpečnostním přelivem z akumulační nádrže
fontány. Za velmi vydatného deště přiteče
z fontány srážková voda do akumulační nádrže, která je součástí technologie fontány.
Pro hospodaření s dešťovou vodou je v parku navržen plošný vsak prostřednictvím vsakovacího trávníku, který je doplněn o retenční a vsakovací rýhu. Ta pojme přebytečnou
vodu nezachycenou vegetací a trávníkem.
Plochy budoucí kavárny budou odvodněny
prostřednictvím propustného mlatu, kde
budou vody předčištěny a následně budou

svedeny opět do zasakovací rýhy, která
bude plochou mlatu procházet. Pro přivádění potřebné vody a k odvádění přebytečné dešťové vody od kořenových balů některých stromů jsou v části parku navrženy
štěrkové vsakovací rýhy. Štěrková vsakovací
rýha je také navržena pro dešťové vody, které spadnou do prostoru fontány.

obslužná role kavárny pro celý park a jeho
uživatele v podobě občerstvení a hygienického zázemí s toaletou, které jsou v centru
města a městském parku takového významu nepostradatelné.
Stavba kavárny maximálně respektuje
stávající hodnoty místa, především vzrostlé
stromy, které mají pro park velký význam.
Vegetační střecha kavárny je zakomponována do parku tak, aby stromy mohly ve
dvou místech prostupovat kruhovými otvory
a vytvořit tak jedinečné místo se silnou
atmosférou a posezením pod stromy.
„Brno-střed trpí nedostatkem kultivovaných veřejných parkových prostranství
a tento park je ve stávající podobě pouze
zkratka při průchodu městem, která nenabízí obyvatelům dostatečné aktivity pro
jejich relaxaci. Rekonstrukce také rozhodně
prospěje stávající zeleni a stromům, jejichž
stav je nyní více než špatný. Tak velkou
rekonstrukci, jako je tato, nelze vyřešit za
rok, za dva, je to práce na několik let. Věřím
však, že až ji dokončíme, lidé si park velmi
oblíbí,“ doplnil Ing. arch. Petr Bořecký, radní
městské části Brno-střed pro výstavbu
a územní rozvoj.

Kavárna s toaletami
Zpracovatelský tým
Pro novou podobu parku a jeho rekreační
využití je umístění kavárny s toaletami
zásadní. Kavárna je umístěna v severní části
parku, v přehledné pozici s orientací na centrální plochu parku i na centrum města.
Doposud nevyužívané plochy parku se tím
stávají atraktivními pobytovými plochami
s jasně definovanou funkcí. Kavárna dotváří
kompozici parku a zcela zásadně napomáhá jeho pobytové funkci. Zároveň je tím
park částečně odcloněn od frekventovaného malého městského okruhu. Neopomenutelným faktem je velmi podstatná
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consequence forma architects – hlavní architekt projektu
Klára Zahradníčková – krajinářská architektka
Karin Standler – krajinářská architektka
Jiří Vítek – vodohospodář
David Hora – arborista
a tým konzultantů
Na tvorbě článku se podílel Ing. arch. Martin
Sládek z ateliéru consequence forma.
(kad)

Vizualizace nové podoby parku – centrální prostranství s vodním prvkem

■

Informujeme

KAM SBÍRAL PODNĚTY
K NÁMĚSTÍ MÍRU

Nové komunitní centrum, přehlednější
řešení tramvajové smyčky nebo úprava
parku před Brněnkou, nejen tyto podněty
vzešly z únorového setkání s veřejností
k budoucnosti náměstí Míru. Výstupy
využila Kancelář architekta města Brna
jako jeden z podkladů pro přípravu zadání
urbanisticko-architektonické soutěže. Ta
má nejen zlepšit stávající podobu náměstí, ale také přinést řešení pro chátrající
objekty v bývalém vojenském areálu v ulici
Lerchova.
„V únoru jsme k přípravě zadání soutěže
zorganizovali setkání s veřejností, na které
přišlo téměř dvě stě lidí. Jsme rádi, že Brňané
mají o budoucí podobu náměstí zájem. Sešlo
se nám díky tomu velké množství podnětů,
někdy i protichůdných, všechny jsme vyhodnotili a zapracovali,“ shrnul ředitel Kanceláře
architekta města Brna Michal Sedláček.
Návrh zadání chce KAM představit veřejnosti ještě před vypsáním soutěže. Výsledný
dokument poté předá k posouzení také
odborné soutěžní porotě. Soutěž chce město
vypsat letos v květnu. Navázat by na ni mělo
zadání projektové dokumentace.
„Naším cílem je připravit zadání tak, aby
odráželo jak potřeby obyvatel místní čtvrti,
tak i potřeby pro fungování celého města.
Především ale bude sloužit jako východisko
pro architekty, kteří se do soutěže přihlásí,“
doplnil vedoucí oddělení veřejného prostoru
KAM David Zajíček.
Kancelář městského architekta připravovala zadání soutěže tři měsíce a sbírala podněty od všech zúčastněných stran – od
zástupců města a městské části, městských

POKRAČUJÍ PRÁCE
NA NOVÉM
ÚZEMNÍM PLÁNU

firem, ředitelů místních škol, kulturních
a sportovní zařízení, až po občanské spolky
a širokou veřejnost. Na začátku února zorganizovala kulatý stůl, na který pozvala
všechny klíčové aktéry. Po něm následovalo
velké participativní setkání s občany v sále
Cyrilometodějské církevní základní školy.
Účastníci se rozdělili do skupin, ve kterých
diskutovali jak stávající stav náměstí, tak
i požadavky na budoucí podobu veřejného
prostranství. Své podněty mohli lidé posílat
také prostřednictvím webové dotazníku.
Výstupy jsou zveřejněny na webové stránce
kambrno.cz/namestimiru.
Návrh zadání soutěže chce nyní tým městského architekta představit veřejnosti. Setkání bylo plánováno na pondělí 6. dubna 2020
v 18.00 hodin v aule Biskupského gymnázia
na Žlutém kopci, Barvičova 85. S ohledem
na vyhlášení nouzového stavu sledujte
aktuální informace ohledně konání akce na
webu www.kambrno.cz, nebo kontaktujte
KAM na 770 176 560, info@kambrno.cz.
Mgr. Jana Běhalová

■

Jak se bude v příštích letech rozvíjet
Brno? V čem pomůže nový územní
plán naší městské části? Kde bude
možné stavět nové byty? A jak se posílí
doprava?
S návrhem nového územního plánu
se může veřejnost seznámit od 2. dubna na webových stránkách města
www.upmb.brno.cz.
Do výkresů i textové části je možné
v průběhu dubna nahlédnout i v sídle
Odboru územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna na ulici Kounicova. Veřejné projednání návrhu se
bude konat pravděpodobně na začátku
května.
„Brno má přes pětadvacet let platný
územní plán, který je jeden z nejstarších
v Česku. Nový územní plán tak má obyvatelům především pomoci, aby město
mohlo lépe fungovat a rozvíjet se. Přinese mimo jiné nové plochy pro stavbu
bytů a smíšených čtvrtí, zlepšení systému
dopravy nebo chybějící protipovodňová
opatření,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.
Rozhodujícím termínem pro vydání
nového územního plánu je konec roku
2022. Tehdy totiž podle stavebního
zákona skončí platnost stávajícího pětadvacet let platného územního plánu.
„Celý rok pracoval náš tým urbanistů,
architektů a geografů na maximum, abychom návrh nového územního plánu
dokončili v termínu. Teď nás čeká další
důležitý krok, potřebujeme návrh společně projednat a schválit,“ doplnil
Sedláček.
S ohledem na vyhlášení nouzového
stavu s účinností od 13. března nemůžeme garantovat uskutečnění řady
veřejných představení plánu s názvem
Plán jede k vám. Aktuální informace
ohledně konání jednotlivých akcí
najdete na webu www.kambrno.cz
a sociálních sítích, nebo kontaktujte
KAM na telefonním čísle: 770 176 560,
e-mailu: info@kambrno.cz.
(kad)

■
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UCTILI JSME 170. VÝROČÍ NAROZENÍ
TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA

Dne 7. března jsme si připomněli významné
výročí narození prvního československého
prezidenta a významného státníka Tomáše
Garrigua Masaryka.
Pietní akt se konal za účasti veřejnosti
u Masarykovy sochy na Komenského náměstí. Památku zakladatele novodobého československého státu uctil starosta městské části
Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl spolu
s dalšími zástupci města Brna, kraje a mnoha
dalších institucí a organizací. Slavnostní setkání zakončila státní hymna.
Tomáš Garrigue Masaryk byl nejen prvním
československým prezidentem a zakladatelem novodobého československého státu,
byl to také vědec, ﬁlozof, pedagog, politik
a žurnalista. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně jako prvorozený syn v chudé rodině
Josefa Masárika. Otec byl kočím, matka Terezie rozená Kropáčková pracovala jako
kuchařka. Do nižší reálky jej rodiče poslali až
po přímluvě místního děkana, který poukazoval na jeho mimořádné schopnosti a nadání. Bylo tedy rozhodnuto, že se po škole
v Hustopečích vydá na učitelskou dráhu. Přišla však dvouletá odmlka, kdy se krátce učil
ve Vídni strojním zámečníkem, ale z učení
utekl. Potom byl jako učedník v panské kovárně v Čejči. Nakonec se dostal na studia do
německého gymnázia v Brně.
Vynikající prospěch mu umožnil získat stipendium a mimo to sehnal výhodné místo
vychovatele v rodině policejního ředitele
Antona Le Monniera. Masaryk byl v této době
natolik ﬁnančně zajištěn, že mohl vydržovat
na studiích i bratra Ludvíka (od roku 1868).
Došlo ale ke konﬂiktu s vedením gymnázia,
jehož příčinou bylo Masarykovo odmítnutí
zúčastnit se povinné školní zpovědi, a tak byl

z ústavu vyloučen. Naštěstí jeho příznivec
a zaměstnavatel Le Monnier byl přeložen do
Vídně a Masaryk odjel s ním.
Od listopadu 1869 studoval Akademické
gymnázium. Veškerý svůj čas věnoval intenzívnímu studiu, především jazyků a ﬁlozoﬁe.
V roce 1872 složil maturitu a zapsal se na ﬁlozoﬁckou fakultu ve Vídni na obor ﬁlologie, kterou roku 1876 zakončil. Odjel na cesty do Itálie
a Německa. Tyto pobyty neposkytly Masarykovi pouze rozšíření vzdělání, ale především
v červnu 1877 poprvé spatřil svoji budoucí
životní družku Charlottu Garrigue, dceru bohatého amerického podnikatele z New Yorku.
Sňatek uzavřeli 15. března 1878, v květnu
1879 se jim narodila první dcera Alice, o rok
později syn Herbert a roku 1886 syn Jan.
Byla to především otázka ﬁnančního zajištění rodiny, jež vedla Masaryka k přijetí místa
na pražské univerzitě. Do Prahy přišel s rodinou roku 1882, kdy došlo k jejímu rozdělení
na českou a německou část.
Roku 1883 začal redigovat vědecký časopis
Athenaeum, na jehož stránkách publikoval
s vlastním výkladem Gebauerovu stať navrhující nové a precizní ověření pravosti Rukopisů
zelenohorského a královédvorského. Tak
vyvstal nejprve střet, který postupně přerostl
v celonárodní aféru, kde proti vědecké pravdě
stál vlastenecký cit a národní politika. Rozhodnými argumenty a posudky Masaryk prokázal, že jde o padělky. Tato událost přesměrovala Masarykův zájem do politického života,
nový politický směr, který představoval, nazval
realismem. Do říšské rady vstoupil s mandátem za mladočechy roku 1891.
V době vypuknutí první světové války měl
už Masaryk za sebou úctyhodnou dráhu
vědeckou, pedagogickou a kulturně politic-
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kou. Po vypuknutí války odjel v prosinci 1914
do exilu, aby proti Rakousku bojoval v zahraničí. Dne 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil
triumfálně do Prahy a příští den pronesl na
Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění.
Podmínky pro vznik ČSR byly mimořádně
příznivé – Německo poraženo, Rusko rozvráceno revolucí, Rakousko rozbito. Po
prvním dvouletém funkčním období byl zvolen prezidentem znovu v letech 1920, 1927
a 1934 a u příležitosti jeho 80. narozenin byl
přijat zákon: T. G. Masaryk se zasloužil o stát.
Koncem roku 1935 Masaryk ze zdravotních
důvodů abdikoval a 14. září 1937 v Lánech
zemřel. Jeho pohřeb se stal velkou národní
manifestací za svobodu a demokracii.
(mav)

■

Zdroj: Nakl. Libri: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století a wikipedie

VÝROČÍ ODHALENÍ
POMNÍKU

Před deseti lety byl odhalen pomník
prezidentovi Edvardu Benešovi.
Postavení pomníku iniciovali účastníci
II. odboje v čele s plk. Emilem Bočkem,
bývalým bojovým pilotem RAF. Socha
se nachází před budovou Právnické
fakulty Masarykovy univerzity na Veveří
ulici, slavnostní odhalení památníku
se konalo 10. dubna 2010.
Socha je kopií práce sochaře Karla
Dvořáka, která stojí v Praze na LoretánJan Kruml ■
ském náměstí.

Názory občanů

MĚSTSKÉ ČÁSTI A PRÁVNÍ PŘEDPISY

VÁŽENÁ REDAKCE,

Proč dnes vlastně městské části statutárních
měst nesmějí vydávat právní předpisy? Se statutárními městy se v rámci naší právní úpravy
obecního zřízení můžeme setkat již od roku
1990. Jsou to města zvláštního významu
a zákon o obcích je taxativně vyjmenovává.
Aktuálně je jich 26, a největším je naše město
Brno.
Podle zákona o obcích městské obvody
a městské části nemohou vydávat žádné (!)
právní předpisy. Tedy ani obecně závazné
vyhlášky, ale ani nařízení. Toto právní omezení
nutno vnímat značně negativně a to především
na úseku nemožnosti vydávání nařízení městské části v přenesené působnosti.
Mám dlouhodobě za to, že tento zákaz je
nevhodný, především z toho pohledu, že tzv.
statutární město vykonává přenesenou působnost obce s rozšířenou působností a městské
části realizují přenesenou působnost běžných
obcí.
Je dobré si uvědomit, že přijímání nařízení
je jednou z forem výkonu přenesené státní
správy. Zákonné omezení možnosti vydávání

chtěla bych touto cestou oslovit spoluobčany
v městské části Brno-střed a poprosit je, aby
uklízeli po svých pejscích. Slušným majitelům
pejsků, kteří psí hovínka sbírají, touto cestou
děkuji. Ty majitele pejsků, kteří k tomu zatím
nesebrali odvahu, žádám – a věřím, že v tomto nejsem sama – aby se postavili odpovědnosti za své psí miláčky čelem a začali po
nich uklízet. Je opravdu nesmírně otravné,
nehygienické a nechutné neustále omývat
psí hovínka z bot, koleček kočárků a odrážedel. Společný prostor ve městě je pro
všechny a není fér, když na lenost některých
majitelů psů doplácejí všichni ostatní. Vyzývám tímto tedy všechny slušné lidi, aby nepořádným majitelům psů připomínali jejich
povinnost – slušnou a nekonﬂiktní formou,
ale důsledně. Společně pak můžeme doufat
v civilizovanější společnost bez psích hovínek, kam se člověk podívá.

územních právních předpisů lze snad ještě
akceptovat na úrovni městských částí a obvodů u obecně závazných vyhlášek přijímaných
v samostatné působnosti, ale u nařízení v přenesené působnosti (tedy výkonu státní správy)
je tato legislativní restrikce, podle mého odborného názoru, do značné míry nesystematická
a vlastně i neefektivní a v principu zbytečná.
Není paradoxní a nesystémové, že například
obec s pěti sty obyvateli může v roce 2020
přijímat vlastní právní předpisy a cca sedmdesátitisícová MČ jako je Brno-střed nikoliv?
Logicky si musíme položit otázku – proč se
pak vlastně nákladně volí zastupitelstva MČ?
Podle údajů MVČR v rámci nečleněných (!) statutárních měst jsou výdaje na zastupitelstva
v přepočtu na obyvatele o třetinu až polovinu
nižší než u členěných statutárních měst. Z toho
plyne další racionální otázka, proč jsou v ČR
každoročně vynakládány milionové částky
z veřejných zdrojů na chod samosprávných
orgánů MČ, když jim není umožněna právotvorba dokonce ani na úseku tzv. přenesené
působnosti? JUDr. Petr Kolman, Ph.D. ■

Zuzana Ringlerová

■

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Názory zastupitelů

PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH BYTŮ – KOMU SE VYPLATÍ?
S novým vedením radnice
se po roce 2018 vrátila
i snaha privatizovat některé z více než 4 tisíc bytů
spravovaných městskou
částí.
Zájem nájemníků o privatizaci jejich bytů panoval v minulosti a trvá
často i nyní. Dříve totiž byly privatizace velmi
výhodné. Ovšem doba se změnila. Zdaleka
ne všem nájemníkům se dnes vyplatí reagovat na nabídku odkupu bytu, v němž bydlí.
Pojďme si říct, co a kdy se změnilo. Vždyť
ještě před pěti lety byla koupě městského
bytu skvělou příležitostí, jak získat vlastní bydlení. Městský byt v Brně tehdy mohl přijít i na
třetinu obvyklé ceny. Od této praxe však město v roce 2015 upustilo. Mimo jiné i proto, že
tak nízká cena vystavovala zastupitele
možnému trestnímu postihu za špatné hospodaření s majetkem města. Od roku 2016
sice privatizace opět možná je – ovšem už
za tržní ceny. A ty ani u starších bytů nejsou
nijak nízké. Například v lednu loňského roku

schvalovalo zastupitelstvo MČ Brno-střed
prodej bytu v Pellicově ulici. Byt o rozloze
80 m2 byl jeho obyvatelům prodán za 4,4
mil. Kč. V září toho roku pak šel do prodeje
byt o rozloze 62 m2 na ulici Hlinky. Nájemník
za něj zaplatil 3,2 mil. Kč. Při pohledu na
nabídky internetových stránek realitních kanceláří zjistíme, že tyto ceny jsou možná stále
zhruba o pětinu nižší než na volném trhu.
Přesto si troufnu tvrdit, že pro řadu lidí – zejména těch ve vyšším věku nebo s nižšími
příjmy – již tyto byty nejsou dostupné.
Otázkou zůstává, zda si to nájemníci uvědomují ve chvíli, kdy bývají osloveni s tím, aby
podepsali souhlas se zařazením domu do
privatizace. Stále totiž platí pravidlo, že proto,
aby byla žádost o privatizaci domu městem
vůbec projednána, musí o ni požádat nejméně 70 % nájemníků. V minulosti, kdy byly
výhody privatizace zjevné a ceny nízké, nebýval problém v domě založit družstvo složené
z nájemníků. Družstvo pak bytový dům
odkoupilo jako celek. Obyvatelé, kteří na privatizaci neměli peníze, mohli zůstat nájem-

níky družstva. Snižující se podíl zájemců
o odkup přinesl nový způsob prodeje: privatizace po jednotlivých bytech. Jeden z takových případů je bytový dům na rohu ulic Solniční a Česká. Dům, který šel do privatizace
v roce 2014 má celkem 19 bytových jednotek.
Po pěti letech 7 z nich nebylo stále prodáno.
Přitom velká část nynějších vlastníků bytů
v tomto domě privatizovala ještě výhodně
podle starých pravidel.
Stav, kdy část domu (byť třeba i menšinovou) dlouhodobě vlastní město, je pro všechny zúčastněné nevýhodný. Město nechce
investovat do domů, které má jen v částečném vlastnictví. Možnosti individuálních vlastníků starat se o dům jsou tím omezené.
A nájemníci, kteří nemají prostředky na koupi
bytu, se mohou ocitnout pod tlakem a v nejistotě. Souhlas s privatizací je proto dobré si
pořádně promyslet.
Mgr. David Oplatek ■
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY LIDÍ: ALTENSTEINOVI A DREXLEROVI
Příběhy domů, to jsou především příběhy
lidí, kteří je kdysi ve svých architektonických
ateliérech navrhovali, stavitelů a umělců,
kteří dohlíželi na jejich stavbu a výzdobu,
a nakonec i lidí, významných, méně známých
nebo již zcela zapomenutých, kteří je kdysi
obývali a prožívali v nich své životní osudy.
Dnešní vyprávění proto bude věnováno
mnohem více dvěma takovým životním osudům, prolínajících se v jednom domě, než
architektonickému nebo uměleckohistorickému popisu domu jako takového. Když
bádám po osudech lidí, kteří kdysi bydleli
v tomto městě, přijde zpravidla chvíle, kdy se
jeden životní příběh nějakým způsobem spojí
s životem jiného člověka, na kterého jsem
při svém bádání už třeba dříve narazil. Najednou se tak věci dávají do souvislosti a dostávají větší smysl. Když pak zavřu oči, nastává
obvykle chvíle pro moji představivost. Přicházejí ke mně zcela konkrétní, i když samozřejmě smyšlené situace, v nichž se tito lidé
potkávají, hovoří spolu nebo se jen baví
a jejich příběhy znovu ožívají.
Měl jsem to tak i celkem nedávno, když
jsem začal pátrat po bydlišti Pavla Drexlera,
brněnského prokuristy, jehož tragický osud
vstoupil do dějin našeho města. Tak jako každý rok, i letos chci věnovat několik Kamenů
zmizelých, známých jako stolpersteine, lidem,
kteří byli zavražděni nacisty. Tyto kameny se
vkládají do chodníku před dům, v němž kdysi
takový člověk žil. A letos bude jeden z kamenů věnován právě Pavlu Drexlerovi.
V březnu jsem se proto obrátil na Archiv
města Brna, abych se zde dozvěděl, kde
Pavel Drexler vlastně žil. Ochotný pracovník
Petr Houzar mi zanedlouho poslal potřebné

údaje a najednou se mi začaly dávat do souvislostí příběhy dvou lidí, dvou rodin, které
obývaly stejný dům a které postihla tragédie
protižidovských nálad. Dozvěděl jsem se
totiž, že Pavel Drexler žil na Botanické ulici
číslo 12.
Botanická ulice, tedy alespoň ta část mezi
dnešní Burešovou a Antonínskou, se výrazně
rozvíjela v meziválečném období. V roce 1919
byla ulice přejmenována na U botanické
zahrady, což odráželo blízkost malé botanické zahrady, která byla součástí Tyršova sadu.
V roce 1928 vyrostl na ulici Husův sbor od
architekta Jana Víška, na něj navázal Masarykův studentský domov od Bohuslava
Fuchse a konečně v roce 1930 byl dostavěn
soubor nájemních domů od architekta Leopolda Jungmanna, které poskytovaly nové
moderní a hygienické bydlení v blízkosti centra města, a navíc s krásným výhledem do
zeleně protilehlé botanické zahrady.
Svůj nový domov zde našel mezi jinými
i Viktor Altenstein se svou rodinou. Do Brna
přišel tento valašský rodák v roce 1927 poté,
co ukončil studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osmadvacetiletý Viktor začal
v Brně pracovat jako advokát a v prvních
letech bydlel na třídě Legionářů, dnes třídě
Kpt. Jaroše. V Brně se Viktor seznámil s Eliškou Feuereisenovou a v roce 1931 spolu měli
v brněnské synagoze svatbu. O dva roky později se manželům Altensteinovým narodil syn
Felix.
Staré bydlení přestalo rodině stačit, a tak
se přestěhovali do novostavby od Leopolda
Jungmanna na Botanické ulici číslo 14. Ve třicátých letech ale manželé Altensteinovi začali
pomýšlet na svůj vlastní dům. Za našetřené
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peníze a půjčku od rodiny si proto zakoupili
pozemek na Lesnické ulici a záhy si zde postavili dům. Do něj se pak v roce 1938 narodila
manželům Altensteinovým dcera Anička.
Bydlení ve vlastním domě ale nemělo dlouhého trvání. V roce 1939 byl Viktor za svůj
židovský původ vyloučen z advokátní komory
a ze všech spolků, kde byl členem. Dům na
Lesnické byl arizován a celá rodina přemístěna do bytu na Bratislavské ulici. V březnu
roku 1942 pak byla celá rodina transportována z Brna do Terezína a o dva roky později,
v den státního svátku někdejšího Československa 28. října 1944, do Osvětimi, kde byli
zavražděni. Ironií osudu je, že na jejich dům
na Lesnické ulici dopadla na sklonku války
jedna ze spojeneckých bomb a zcela jej zničila. I přesto, že jejich dům už zde nestojí,
najdete na adrese Lesnická 11, čtyři kameny,
které připomínají Viktora, Elišku, Felixe a Annu
Altensteinovy.
Ještě před tím, než se naplno rozběhlo
děsivé soukolí holocaustu doprovázené
deportacemi tisíců židovských obyvatel,
museli Altensteinovi přihlížet proměňující se
společnosti. Byli svědky toho, jak den po okupaci Brna 16. března 1939 byla vypálena velká
brněnská synagoga, byli jistě svědky toho,
jak jsou židovské obchody a podniky terčem
nejrůznějších a stále množících se útoků
a bezesporu se k nim dostala i zpráva o tom,
že protižidovská nenávist obyvatel stála život
jejich někdejšího souseda z Botanické ulice
Pavla Drexlera.
Brněnský rodák Pavel Drexler byl o deset
let starší než Viktor Altenstein. Oba však spojovalo právnické vzdělání. Zatímco Viktor
Altenstein byl advokát, Pavel Drexler pracoval
jako prokurista. V Brně se Pavel Drexler
seznámil s Gertrude Briessovou, dcerou
v Brně známého židovského obchodníka
a majitele sladovny Rudolfa Briesse. Pavel
Drexler se s Trudou Briessovou oženil a spo-

Historie
lečně bydleli na Solniční ulici. V roce 1922
se manželům Drexlerovým narodila dcera
Ilse a rodina se v roce 1929 přestěhovala do
moderního bytu na Botanické ulici 12, tedy
hned do vedlejšího vchodu od Altensteinových.
Možná se obě rodiny potkávaly v protějším
Tyršově sadu, možná se i vzájemně navštěvovaly, setkávaly v některé z brněnských
synagog, kaváren či biografů. To všechno
však mohlo trvat jen do roku 1939. Když
15. března 1939 vstoupila nacistická vojska
do Brna, započal pro obě rodiny nezvratný
konec. Záhy se začaly v protektorátu uplatňovat Norimberské rasové zákony a židé si
nemohli být jistí ničím. Na ulicích byli fyzicky
i slovně napadáni, nesměli do biografů, parků,
v noci se nesměli pohybovat na ulicích,
nesměli do kaváren. Jedinou kavárnou, kde
byl židům ještě v roce 1939 dovolen přístup,
byla kavárna Esplanade.

Prvorepubliková kavárna, jejíž interiér
vytvořil brněnský architekt rovněž židovského původu Ernst Wiesner, se nacházela
v dnes už neexistujícím domě, na rohu ulic
Rooseveltovy a Jezuitské.
Právě tato kavárna se stala 15. srpna
1939 terčem útoku asi stočlenné skupiny
českých fašistů. V odpoledních hodinách
vtrhli fašisté do kavárny, aby zmlátili zdejší
židovské hosty. Celkem dvanáct hostů bylo
napadeno tak, že museli být s těžkými zraněními převezeni do nemocnice a jeden
host, právě Pavel Drexler, útok českých
fašistů nepřežil. Této děsivé scéně přihlíželo i několik kolemjdoucích. Někteří z nich
se přidávali na stranu fašistů, jiní – a těch
je vždy většina – ze strachu jen mlčela
a přihlížela. Situaci byl přítomen i meziválečný redaktor Lidových novin Bedřich
Golombek, který na ni později vzpomínal
těmito slovy:

OBNOVENÉ NÁHROBKY
NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ

Každý, kdo se v předchozích letech vypravil
na moji komentovanou procházku po
ústředním hřbitově, dobře ví, jak jedinečnou atmosféru toto místo má.

Na jednom místě se potkává výrazná a kvalitní architektura Ernsta Wiesnera a Bohuslava
Fuchse v podobě krematoria a obřadní síně
spolu s drobnou funerální architekturou jed-

„V té chvíli vyběhl z kavárny starší šedovlasý Žid. Měl růžovou košili, byl bez kabátu,
za ním vlály bílé šle, kalhoty měl vpředu rozepnuté a držel je sevřenou rukou, aby nespadly. Když vyběhl, propukl špalír v jásot a ti lidé,
na pohled zcela slušní, zcela civilizovaní, se
kterými byste za normálních dob byli bez
ostychu mluvili, se rozpřahovali a dávali tomu
starému muži celou silou pěstmi nebo dlaněmi mohutné zátylce nebo ho kopali. Běžel
tou ulicí a ze všech stran se sypaly na něho
rány. Nehlesl, ale najednou se svalil. Nevydal
hlásky a byl mrtvý!“
Pavel Drexler byl první obětí antisemitských
nálad předznamenávajících blížící se holocaust. Až budete letos v létě procházet po
Botanické ulici, zastavte se před domem číslo 12 a podívejte se pod sebe. Najdete tam
nový kámen, který bude pamatovat na Pavla
Drexlera, který tu kdysi žil.
Michal Doležel

■

notlivých náhrobků. Zvláště některé náhrobky, které jsou dílem brněnských sochařů či
architektů, nebo ty, které patří významným
osobnostem, jsou skutečnými – byť stále
opomíjenými – uměleckými díly, která zasluhují naši pozornost i péči.
Právě jeden z takových náhrobků byl
v nedávné době obnoven. Monumentální
žulový náhrobek, který v roce 1911 vytvořila
pražská ﬁrma Pupp & Starka, byl ještě v loňském roce zdevastovaný a hrozila mu zkáza.
Naštěstí se celý hrob povedlo před třemi lety
zařadit mezi významné hroby a docílit tak
jeho obnovu, která byla nedávno dokončena.
Náhrobek nechala v roce 1911 vytvořit svému
zesnulém manželovi Václavu Šílenému jeho
žena Luisa. Václav Šílený byl advokátem v Tišnově, později také zemský a dokonce říšský
poslanec. Během svého života proslul jako
odvážný řečník ve vídeňském parlamentu
a oceňován byl jako neúnavný bojovník za
práva českého a moravského národa. V Tišnově založil okrašlovací a studentský spolek
a patřil k organizátorům moravského hasičstva.
V květnu i červnu letošního roku budu opět
na ústředním hřbitově vypravovat několik
komentovaných procházek. Chcete-li obnovený náhrobek Václava Šíleného vidět na
vlastní oči, přidejte se. Stačí sledovat příští
čísla Zpravodaje městské části Brno-střed,
kde budou termíny všech procházek uveřejněny.
Michal Doležel

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2020 | 15

Inzerce

NOVÉ SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D
POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ
BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full LED světlomety s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez
povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů umožňujících poloautonomní řízení naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st.
převodovce EAT8 a technologii Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!
Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 g/km. Foto je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné
dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
xxxxxx 653, 393 09 Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz
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90 LET TEPLA
30. 3. až 12. 4. 2020
Galerie Vaňkovka, Brno
www.teplarny90.cz
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www.podlahyslezak.cz
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VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

Tel.: 60 7 042 350,www.poraten.cz
REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz
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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!
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
roje.
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
IH
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–14.00
!!! 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 !!!

2 000 ELEKTROKOL
SKLADEM

BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 164
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Informujeme

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ
SOUTĚŽ ŽLUTÝ KOPEC MÁ VÍTĚZE

Městská část Brno-střed v září 2019 vyhlásila urbanisticko-architektonickou užší jednofázovou projektovou soutěž na budoucí
zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně
a nyní zná vítěze.
Lokalita o velikosti zhruba 50 hektarů, kterou soutěž řešila, je vymezena z východu
ulicí Trýbovou a na západní straně zástavbou
při ulici Vinařská. Jedná se o strmý svah
dopravně poměrně složitě obsloužitelný
a možná právě z tohoto důvodu dosud nezastavěný. Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy pro cihelnu, která zde dříve
stávala.
Soutěžní návrhy předložilo celkem šest
účastníků architektonické soutěže a byly hodnoceny jako anonymní. Odborná porota pod
vedením doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka vyhodnotila vítězné pořadí takto:
1. místo: architektonická kancelář EA architekti s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing.
arch. Eva Eichlerová
Spoluautor: Ing. arch. Přemysl Valový

Spolupráce: Ing. arch. Veronika Dočekalová,
Ing. arch. Vojtěch Marek, Ing. Věra Handlová
Dopravní řešení: Ing. Petr Soldán, atelier DPK
Odborná porota mimo jiné ocenila, že
vítězný návrh obsahuje přiměřenou intenzitu
zástavby, jejíž měřítko navazuje na kontext
Žlutého kopce a vhodně deﬁnuje rozvojové
plochy pro Masarykův onkologický ústav.
Navržený park je situován na městských
pozemcích a vhodným způsobem propojuje
Mendlovo a Vaňkovo náměstí. Pivovarská
Kréta na terénní vyvýšenině je akcentována
salou terrenou, která současně propůjčuje
parku identitu. Komunikace propojující ulice
Tvrdého a Lipovou umožňuje vedení linky
veřejné dopravy. Navržená zástavba je napojena vhodným počtem pěších tras na ulici
Hlinky, což slibuje její oživení a současně
dobrou dostupnost.
2. místo: architektonický ateliér P. P. Architects s.r.o.
Autor: Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Martina
Holubová, Ing. Marek Holán, Bc. Ada Hermanová

Spoluautor: Ing. arch. Jan Procházka,
Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková
3. místo: sdružení architektů ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI
Autor: Ing. arch. MgA. Jan Žálský, Ing. arch.
Aneta Žvaková, MgA. Tomáš Nováček,
MgA. Vojtěch Tecl
Spoluautor: Tereza Nováková, Zuzana Včeláková, Jakub Cibula
„Odborná porota se na vítězi shodla jednomyslně, což potvrzuje kvalitu tohoto
návrhu. Navíc městské části Brno-střed
doporučila prověřit možnost zahuštění
zástavby při ulici Hlinky a prostupnost pro
pěší z Mendlova náměstí západně okolo
areálu pivovaru k veřejnému parku,“ upřesnil
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Dalším tématem k prověření je podle poroty jižní část veřejné zeleně pro takzvanou
Krétu, která by mohla sloužit jako plně vybavený městský park. Dále severní část u Vaňkova náměstí jako prostranství umožňující
dálkové výhledy a možnost využití prostoru
nad památkově chráněnými vodárenskými
objekty.
„Nyní společně s vítězi dopracujeme podle
doporučení poroty jejich návrh. Ten pak předáme městu Brnu, aby podle něj mohla vzniknout územní studie, která bude podkladem
pro zahrnutí změn do nového územního plánu. K architektonické soutěži také připravujeme výstavu všech soutěžních návrhů, aby
si je mohla prostudovat i veřejnost,“ doplnil
Ing. arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed pro
výstavbu a územní plánování.
Městská část Brno-střed dlouhodobě prosazuje pořádání architektonických soutěží
jako nejlepší cesty ke stanovení optimálního
uspořádání území.
(kad)

■
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Rozhovor

ZDENĚK MACHAŘ:
NE VŽDY JE OPUŠTĚNÉ ZVÍŘE
POTŘEBA ZACHRAŇOVAT
Jak velká je farma ptačího
centra?

Zdeněk Machař
Pochází z rodu pytláků, jeho předkové
byli na Ruprechtovsku na Hané tak vzornými pytláky, že z nich nakonec udělali
nadlesní. Jeho tatínek učil na akademii
věd na katedře obratlovců v Brně, také
maminka pracovala se zvířaty, takže se
kolem zvířat pohyboval odmala.
Už když chodil do mateřské školy
v Brně na Drobného ulici, tak paní učitelka
říkala, že píská jako stehlík. Už tenkrát
dokázal imitovat ptáky, dovedl přivolat
kukačky, hřivnáče a další zpěvné ptáky.
Vyučil se jako pěstitel-chovatel hospodářských zvířat, pak putoval po různých
zaměstnáních. Mimo jiné pracoval jako
inseminátor na vysoké škole veterinární,
dále v drůbežárenském závodě Xaverov,
následně ho oslovil tenkrát ještě Národní
výbor v Brně-Slatině, který potřeboval
pracovníky pro odchyt toulavých masožravých zvířat. V tomto období byla rozšířená vzteklina u lišek, jezevců a dalších.
Po sametové revoluci začal dělat pro
veřejnost ukázky práce s dravci. Postupně tato činnost narostla tak, že založil
obecně prospěšnou společnost Zayferus, která funguje dodnes. Protože se
ale chtěl více věnovat léčení ptáků, založil
v roce 1992 Ptačí centrum – záchrannou
stanici Brno a zakotvil na Černovických
terasách. Původně zde bylo velmi vhodné prostředí, širé pláně plné syslů, skřivanů, dosedaly zde husy, volavky, kolihy.
Navázal spolupráci s veterinární školou,
s doktorkami Juranovou a Kulíkovou
a doktorem Křížem, kteří se kromě hospodářských zvířat zajímali i o pomoc
drobnějším živočichům. Společně vytvářeli léčebné metody pro zraněné ptáky,
kteří se střetli s autem, utrpěli úraz elektřinou a podobně. Dlouhá léta dělá besedy v mateřských a základních školách,
kde se dnes setkává již s dětmi rodičů,
kteří ho znají z dob své vlastní školní
docházky.

Prostor, který máme k dispozici, má rozlohu tři a půl hektaru a běžně zde bývá
umístěno okolo 300 zvířat. O vše se staráme ve třech lidech. Pro zabezpečení
chodu potřebujeme více než milion korun,
peníze skládáme z dotací, veřejné sbírky,
z výtěžku z programů, které děláme pro
školy, na kterých se vybírá drobné vstupné.
Pomáhá nám město Brno, které centrum
dotuje. Za péči o nemocnou kočku, psa,
zaplatí jejich majitel, ale náklady na léčení
těch volně žijících zvířat nemá kdo zaplatit,
jsou státní.

Jak správně postupovat, když
najdeme osamocené mládě?
Nejhorší je odebrat zvíře od rodičů. Přestože ho v pořádku odchováte do dospělosti,
je velice těžké vrátit ho zpět do přírody. Velkou výhodou jsou mobilní telefony, lidé se
naučili zavolat mi, než na nalezené zvíře
sáhnou. Nebo pošlou fotku, případně mi
dají zvíře k telefonu a já podle zvuků, které
vydává, mohu říct, jak mu pomoci. Ne vždy
je totiž opuštěné zvíře ztracené, jeho matka
může být opodál a čeká, až lidé odejdou.
Třeba srnka nechává mládě samotné, ale
k večeru se pískáním zkontaktují a setkají
se. Dokáží se najít i na kilometrovou vzdálenost.
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Co vše po zvuku poznáte?
Jestli je zvíře zraněné a naříká, nebo jestli
volá matku, případně jestli je hladové.
Pokud zvíře píská i ve dne, pokud má zakalené a zapadlé oči, je shrbené, kolem jsou
mouchy, pak je na místě zvíře vzít a přinést.

Co když už ale člověk na zvíře
sáhne?
Ani tehdy ještě není nic ztraceno. Stačí
si potřít ruce smolou z pupenů borovic,
smrků nebo tújí a tu pak rozetřít mláděti po
srsti. Vůně přehluší lidský pach a matka mládě přijme.

Pokud potřebuje zvíře ošetření,
kam je lidé mohou donést?
Máme odběrná místa, kam lidé nalezená
poraněná zvířata mohou nosit. V městské
části Brno-střed to je na Štěpánské 4b. I sem
si lidé mohou nejdříve zavolat na telefon
543 239 396 a 602 524 228, nebo napsat
na e-mail: info@ptacicentrum.cz.

Kam pak putují uzdravená
zvířata?
Srnčí a zajíčky pouštíme přímo na farmě
záchranné stanice, teď tam máme zrovna
osm srnek. Malí zajíci jsou schopní samostatného života, odkoukají návyky od těch
volně žijících. Ptáky také vracíme do přírody,
obvykle v Moravském krasu, kde jsou pří-

Rozhovor
třeba dát pozor, abychom neodebrali mládě
zbytečně, některá z nich na zemi běžně
pobývají, je jim to přirozené. Rodiče nejsou
vidět, ale zdálky si je hlídají.

Kdy je náš zásah potřeba?
Pokud je ptáče třeba u silnice, můžeme
je vzít do ruky a přenést na klidnější místo.
Ptákům lidský pach nevadí. Pokud nejsou
v dobrém stavu, pak je přijmeme, dáme do
inkubátoru, vykrmíme a vracíme do hnízd
jiných ptáků stejného druhu, kteří plní roli
chův. Na farmě máme přes třicet budek,
nespočet hnízd, takže do nich zachráněná
ptáčata doplňujeme a také máme síť
pomocníků, kteří vedou v patrnosti, kde jaký
pták hnízdí, kam můžeme ptáčky vysadit.
Není to tak jednoduché, je ale třeba dbát
na to, aby mládě bylo obdobně velké, jako
jsou ta původní, vylíhnutá v hnízdě.

Na farmě máte také řadu
domácích mazlíčků
znivé podmínky. Tam hodně vypouštíme
třeba poštolky, což vítají i místní zemědělci,
kterým vychytají hlodavce z polí.

Kolik teď máte zvířat?
Od půlky dubna do června bývá nápor
krátkodobě ustájených zvířat, ani nejde
počítat, kolik se jich k nám v tomto období
dostane. Nejvíce lidé nosí ptačí mláďata,
která se dostanou mimo svoje hnízdo. Je

To jsou ztracená zvířata, dezertéři, nebo
také opuštěná zvířata. Máme tu třeba
papoušky, prasátko nebo morčata. Teď zde
zrovna mám takovou už téměř zdivočelou
partu morčat. Obývají přístřešek s volnou
cestou ven. Organizovaně ve dvou skupinách jako vláček, jedno za druhým, vyrážejí
na pastvu a vypásají břehy kolem potůčku.
Už získala přirozené instinkty, když nad nimi
krouží dravec, přikrčí se, znehybní. K večeru
se pak samy zase vracejí domů do bezpečí.

Zažíváte asi spoustu
zajímavých příhod
To ano, mohl bych vyprávět dlouho. To
jsem třeba byl v období letních veder zavolaný k odchytu papouška kakadu. Podle
hlášení starších manželů seděl už tři dny na
střeše, nehýbal se, jen tak jednou do půlhodiny pohnul ocáskem. Měli o něho strach.
Zajel jsem tam, podíval se dalekohledem
a bylo jasno. Na trubku, která zbyla po satelitu, někdo přivázal barevnou igelitovou tašku, kterou občas pohnul větřík. Různých
veselých i kuriózních příhod a telefonátů
mám mnoho, vydalo by to na celou knížku.

Jakou pomoc farma potřebuje?
Vítáme jakýkoliv finanční příspěvek, ten
je možné poslat na číslo účtu
1351736399/0800. Přijímáme také věcné
dary, rohlíky, mrkev, vločky, deky, misky, ručníky, u nás se hodí všechno. Vítáme také
dobrovolníky, kteří chtějí pomoci farmu udržovat a zvelebovat. Letos máme v plánu
vybudovat rybník, vysadit stromy. Takže se
nejedná o mazlení se zvířaty, ale o fyzickou,
docela namáhavou práci. Zájemci se můžou
hlásit na mém telefonu 602 524 228.
(mav)

■

O PTAČÍM CENTRU
Ptačí centrum – záchranná stanice
poskytuje pomoc ptákům a savcům
v nouzi. Záchranná Stanice je umístěna
v okrajové části Brna, vybavena 38 ubytovacími voliérami, ošetřovnou, šesti
pooperačními boxy, velkým zimovištěm
a vodním areálem, mokřadem.
Na stanici jsou přijímáni ptáci divoce
žijící s různými problémy a současně zde
nachází azyl ptáci zatoulaní, kteří byli
v péči člověka, papoušci, holubi a další.
V programu se stanicí spolupracuje
městská policie, státní policie, hasičský
sbor, veterinární škola, veterinární správa, veterinární ústav, privátní lékaři, příměstské lesy, dále Magistrát města Brna,
krajský úřad a řada dalších.
Cílem záchranné stanice je postižené
ptáky a savce v co nejkratší době vyléčit,
co nejméně ochočit a podle situace
vypustit do prostředí, které přísluší patřičnému druhu.

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2020 | 21

Naše školy

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vzhledem k tomu, že se zpravodaj připravuje téměř měsíc před jeho vydáním, nevíme,
jak bude zápis do školek v době vyhlášení
nouzového stavu organizován. Sledujte, prosím, webové stránky jednotlivých mateřských
škol. Novela školského zákona zavedla s účinností od 1. ledna 2017 povinnou předškolní
docházku od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku. Zápis do mateřských škol se ve
městě Brně v roce 2020 koná v souladu s platnou právní úpravou s tím, že přesný termín,
doba a místo zápisu do jednotlivých mateřských škol bude v dostatečném předstihu
upřesněn. S účinností od 1. ledna 2017 je tedy
stanoveno všem dětem, které dosáhnou pěti
let do měsíce září, nastoupit v následujícím
školním roce k povinnému předškolnímu
vzdělávání. V této souvislosti byla schválena
obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 3/2017, kterou se stanoví spádové
obvody mateřských škol. Vyhláška nabyla
účinnosti 4. března 2017 a je ke stažení na
webových stránkách věnujících se zápisu
do MŠ: www.zapisdoms.brno.cz.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské
škole je bezplatné.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy – týká
se pouze obecních mateřských škol. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti
starší čtyř let ze své spádové oblasti do
naplnění kapacity. V případě nedostatečných
kapacit budou mít přednost děti pětileté, přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zákonní zástupci však mohou i nadále
zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání
také v jiné než spádové mateřské škole. Zde
však bez výhody přednostního přijetí pro čtyřleté děti, tedy děti, které dovrší věk minimálně
čtyři roky k 31. srpnu 2020.
V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena
možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.
Informace jsou také na webové stránce
www.zapisdoms.brno.cz.
Proces zápisu dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích:

1. Vydávání přihlášek
V této fázi je třeba vytvořit žádosti o přijetí,
tedy přihlášky, a nechat si je potvrdit od lékaře
dítěte. Vydávání přihlášek do mateřských škol
se koná od 1. do 30. dubna 2020, vydávají je
mateřské školy, dále Odbor školství mládeže
a tělovýchovy Magistrátu města Brna a ke stažení jsou na stránkách www.zapisdoms.brno.cz
ke stažení
2. Sběr přihlášek
V průběhu sběru přihlášek je nutné se
dostavit na vybrané mateřské školy s žádostí
o přijetí a dalšími doklady. Sběr se koná od
4. do 5. května 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
na jednotlivých mateřských školách.
3. Přijímací řízení
V průběhu této fáze můžete na webu monitorovat průběh přijímacího řízení a sledovat
hranici pro přijetí/nepřijetí dítěte. Přijímací
řízení do mateřských škol bude zahájeno
11. května 2020.
Předškolák, který již navštěvuje mateřskou
školu zapsanou v rejstříku škol a školských
zařízení, nemusí jít znovu k zápisu.

SEZNAM MATEŘSKÝCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Mateřská škola Francouzská 50
Pracoviště: Francouzská 384/50
telefon: 545 578 896
e-mail: info@msfrancouzska.cz
https://msfrancouzska.cz/

Základní škola a mateřská škola Antonínská 3
Pracoviště: Bayerova 575/5
telefon: 733 704 670
e-mail: info@msbayerova.cz
http://msbayerova.cz/
Mateřská škola Bílého 24
Pracoviště: Bílého 98/24
telefon: 543 242 916
e-mail: msbileho@seznam.cz
http://www.webskoly.cz/msbileho/
Základní škola a mateřská Horní 16
Pracoviště MŠ: Horní 742/16
telefon: 797 970 096
e-mail: skolka@zshorni.cz
http://www.msuslunicek.estranky.cz/

Mateřská škola Na kopečku u zvonečku
Horní 17
Pracoviště: Horní 106/17
telefon: 543 212 880
e-mail: mshorni@seznam.cz
www.mshorni.cz
Základní škola a mateřská škola Husova 17
Pracoviště: Jánská 463/22
telefon: 542 214 470
e-mail: msjanska@zshusovabrno.cz
http://zshusovabrno.cz/materska-skola/
Mateřská škola Kamenná 21
Pracoviště: dočasně Pšeník 18
telefon: 724 112 828
e-mail: mskamenna@centrum.cz
https://mskamenna.webnode.cz/
Budova mateřské školy je kvůli rekonstrukci
uzavřena, zahájení provozu se předpokládá
v září 2020.

22 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2020

Základní škola a mateřská škola Kotlářská 4
Pracoviště: Kotlářská 655/4 a 655/1
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
http://www.kotlarska.cz/
Základní škola a mateřská škola Křenová 21
Pracoviště: Mlýnská 319/27
telefon: 533 433 629
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz,
skvarilova@zskrenova.cz
http://www.zskrenova.cz/
Mateřská škola Křenová 76a
Pracoviště: Křenová 300/76a
telefon: 543 241 731
e-mail: mskrenova@ iol.cz
http://www.mskrenova.cz/
Základní škola a mateřská škola Křídlovická 30b
Pracoviště: Křídlovická 904/30b
telefon: 543 213 367
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
http://web.zskridlovicka.cz/

Naše školy
Mateřská škola Nádvorní 3
Pracoviště: Nádvorní 704/3
telefon: 543 213 309
e-mail: skolkanadvorni@seznam.cz
http://msnadvorni.cz/
Mateřská škola Zdislava Pellicova 4
Pracoviště: Pellicova 21/4
telefon: 543 212 371
e-mail: mszdislava@seznam.cz
https://mszdislava.webnode.cz/
Mateřská škola Pšeník 18
Pracoviště: Pšeník 381/18
telefon: 543 213 911
e-mail: mspsenik@volny.cz
https://mspsenik-brno.webnode.cz/
Základní škola a mateřská škola náměstí
28. října 22
Pracoviště: Dituška, Stará 13/15
telefon: 545 212 165 (ZŠ a MŠ nám. 28. října 22), 545 577 057, 739 573 454
e-mail: info@osmec.cz
vera.gallova@osmec.cz
https://www.osmec.cz/
Pracoviště: Duha, nám. 28. října 21
telefon: 545 212 165, 605 283 440
e-mail: info@osmec.cz
msduha28@seznam.cz
ladislava.bartakova@osmec.cz
https://www.osmec.cz/
Mateřská škola Skořepka 5
Pracoviště: Skořepka 368/5
telefon: 543 257 400
e-mail: ms.skorepka @email.cz
http://www.msskorepka.cz/

Mateřská škola Údolní 68
Pracoviště: Údolní 155/68
telefon: 543 245 271
e-mail: msudolni@cmail.cz
http://www.msudolni68.cz/
Mateřská škola Úvoz 57
Pracoviště: Úvoz 424/57
telefon: 541 212 843
e-mail: msuvoz@msuvoz.cz
http://msuvoz.cz/
Mateřská škola Vídeňská 39a
Pracoviště: Vídeňská 253/39a
telefon: 530 319 221
e-mail: ms.videnska@seznam.cz
http://www.msvidenska.cz/

Mateřská škola Vinařská 4
Pracoviště: Vinařská 958/4
Pracoviště: Hlinky 116/46 a 46a
telefon: 543 240 338, 543 240 331
e-mail: vinarska@mskolka.cz
http://www.msvinarska.cz/
Mateřská škola Všetičkova 19
Pracoviště: Všetičkova 626/19
telefon: 543 245 441
e-mail: msvsetic@volny.cz
http://www.ms-vsetickova.cz/
(mav)

■

Mateřská škola Soukenická 8
Pracoviště: Soukenická 561/8
telefon: 530 310 418
e-mail: soukenicka.ms@seznam.cz
https://www.mssoukenicka.cz/
Mateřská škola Tučkova 36
Pracoviště: Tučkova 923/36
telefon: 549 241 195
e-mail: mstuckova@volny.cz
http://www.mstuckova.cz/
Mateřská škola Pod Špilberkem
Údolní 9a
Pracoviště: Údolní 704/9 a 9a
Pracoviště: Biskupská 280/7
telefon: 542 214 876
mobil: 736487232
e-mail: mspodspilberkem@volny.cz
http://www.skolka-udolni.cz/
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INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vzhledem k tomu, že se zpravodaj připravuje téměř měsíc před jeho vydáním, nevíme,
jak bude zápis do škol v době vyhlášení nouzového stavu organizován. Sledujte, prosím,
webové stránky jednotlivých základních škol.
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu
s § 36 tohoto zákona se bude konat od 1. do
30. dubna 2020. Místo a dobu zápisu do
prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst.
4 školského zákona, a oznámí to způsobem
v místě obvyklým. Povinná školní docházka
začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad.
Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho
právních povinností, resp. za přestupek podle
§ 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za
který je možno uložit sankci. Při zápisu do
prvního ročníku základní škola informuje
zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu k povinné školní docházce,
odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost
doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pro rodiče, kteří odklad zvažují, to znamená, že by pedagogicko-psychologickou
poradnu či speciální pedagogické centrum
měli s dítětem navštívit co nejdříve. Pokud
ředitel školy rozhodne o odkladu povinné
školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítě-

te a možných způsobech jejího plnění. Od
školního roku 2017/2018 je totiž pro pětileté
děti (až do zahájení povinné školní docházky)
předškolní vzdělávání povinné. Škola před
zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci
a průběhu zápisu, které obsahují kritéria
pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné
přijmout, popis formálních a případných dalších
částí zápisu a popřípadě další údaje.
Užitečné odkazy:
– Podrobné informace o zápisu do ZŠ a termínech na www.zapisdozs.brno.cz (zde
najdete mimo jiné i tzv. Desatero předškoláka – co by měl umět budoucí prvňáček,
dále popis toho, jak zápis probíhá a spádové obvody základních škol)
– Katalog škol – www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-atelovychovy/katalog-materskych-skol-zakl
adnich-skol-a-skolnich-jidelen-jejichzamereni
– Webové stránky jednotlivých škol

SEZNAM ZÁKLADNÍCH ŠKOL V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
ZŠ a MŠ Antonínská 3
telefon: 530 508 970
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz
https://www.zsantoninska.cz/

ZŠ Husova 17
telefon: 542 214 899
e-mail: podatelna@zshusovabrno.cz
http://zshusovabrno.cz/

ZŠ a MŠ nám. 28. října 22
telefon: 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
https://www.osmec.cz/

ZŠ a MŠ Kotlářská 4
telefon: 549 121 099
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz
http://www.kotlarska.cz/

ZŠ nám. Míru 3
telefon: 543 211 805
e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz
https://www.zsmirubrno.cz/

ZŠ a MŠ Křenová 21
telefon: 543 212 587
e-mail: zskrenova@zskrenova.cz
http://www.zskrenova.cz/
ZŠ Bakalovo nábřeží 8
telefon: 543 212 725
e-mail: podatelna@bakalka.cz
https://www.bakalka.cz/
ZŠ a MŠ Horní 16
telefon: 543 232 053, 543 214 361
e-mail: info@zshorni.cz
https://www.zshorni.cz/
ZŠ Hroznová 1
telefon: 543 211 912
e-mail: podatelna@zshroznova.cz
https://www.zshroznova.cz/

ZŠ Úvoz 55
telefon: 541 213 257
e-mail: skola@zsuvoz.cz
https://www.zsuvoz.cz/
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b
telefon: 543 212 716, 605 253 893
e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz
http://web.zskridlovicka.cz/

24 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2020

Aktuální informace a termíny týkající se dnů
otevřených dveří a zápisů do prvních tříd najdou rodiče na webových stránkách jednot(mav) ■
livých škol.

Naše školy

ŽÁCI OSLAVILI MASOPUST

Ve středu 26. února se ve školní družině
Základní školy na náměstí Míru konala karnevalová zábava.
Děti se na tuto událost připravovaly s velkým předstihem. Vybíraly si nejrůznější masky, připravovaly si jejich představování a drobné scénky. Někteří si masku vyráběli sami.
V tělocvičně bylo již vše připraveno a po
krátkém úvodu jsme se vrhli na parket. Následovaly první taneční série. Pak nastoupila
jednotlivá oddělení, aby se představila se

svými maskami. Mezi nimi byli vojáci, karatisté,
princezny, kočičky, čarodějnice, indiáni, květinky a podobně.
Po úvodním představení masek následovalo několik tanečních písní a práce se ujala
odborná porota, aby pečlivě zvážila a vyhodnotila ty nejlepší z nejlepších. Tanečky střídaly
hry a soutěže na chodbě v přízemí školy. Na
průběh a čestnost soutěží dohlíželi žáci 8. A.
Jako odměna v soutěžích sloužila vymyšlená měna Koruna koutná. Za získané koruny

si děti mohly zakoupit na stáncích odměnu
v podobě notýsku, propisky, omalovánek,
ﬁxů či sluchátek do mobilu. Děti si musely
pečlivě hlídat svoje peníze a v případě malého množství soutěžit dál. Nakonec vše dobře
dopadlo a každé dítě si koupilo to, co mělo
vybráno. Celá akce byla velice povedená
a moc se všem zúčastněným líbila.
Aleksandra Chábová

■

PROJEKTY NA OSMECU POMÁHAJÍ

Základní škola na náměstí 28. října je zapojena do mnoha projektů, jejichž cílem je
zlepšovat výuku a pomáhat našim žákům
k úspěchu.
Jedním z nejzajímavějších je projekt
SEAS4ALL ﬁnancovaný v programu Erasmus+. Enlarge SEAS (Successful Educational
Actions), který chce rozšířit do nových zemí
síť škol provádějících a sdílejících úspěšné
vzdělávací akce (SEAS) v Evropě. Tyto SEAS
byly analyzovány a identiﬁkovány v rámci
projektu INCLUD-ED, který je ﬁnancovaný
Evropskou komisí v rámci šestého rámcové-

ho programu 6. RP 2006–2011, jako akce,
které zvyšují akademické výsledky pro všechny studenty, zejména pro ty, kteří patří k zranitelným skupinám, zlepšují účast rodiny
a sociální soudržnost. Realizací tohoto souboru SEAS, tedy práce v interaktivních skupinách za účasti dobrovolníků, dále dialogická literární shromáždění, pak rodinné
vzdělávání, edukační účast komunity, dialogická pedagogická příprava pro učitele
a model předcházení a řešení konﬂiktů, více
studentů z České republiky, Portugalska, Malty a Španělska – více než 2 000 – a jejich

rodin, bude mít lepší příležitosti k plnohodnotnému začleňování do dnešní společnosti.
V rámci tohoto projektu Osmec hostil
11. a 12. února účastníky mezinárodního setkání. Zástupci jednotlivých zapojených škol
seznámili ostatní s tím, jak se jim daří realizovat projektové aktivity. Aktivity realizované
naší školou měli možnost účastníci setkání
vidět přímo ve výuce. Opakovaně byla vyzdvihována skutečnost, že ačkoliv naši pedagogové pracují v náročných podmínkách, dosahují při své práci zajímavých výsledků. Co se
nám ve škole daří, budeme také prezentovat
na mezinárodní konferenci, která se bude
pod záštitou projektu konat v prosinci v LisaElena Varaďová Ostrá ■
bonu.
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STRÁŽCI MĚSTSKÉHO POŘÁDKU
V PROMĚNÁCH ČASU

Město takového regionálního významu,
jakým je Brno, disponovalo vždy nějakými
bezpečnostními sbory, jejichž hlavním úkolem bylo dohlížet na pořádek a poklidný
život obyvatel.
Působení stráží povětšině spočívalo
v rutinní činnosti. Občas se ale v souvislosti
s nimi objevovaly tak jedinečné okolnosti,
že pro zájemce o historii stojí tato fakta
nepochybně za povšimnutí. Jen je zapotřebí
nahlédnout do mlhy, která události staré
desítky až stovky let překryla a snažit se
věcem porozumět ve všech souvislostech.
Vrátíme-li se v čase o nějakých čtyři sta
let, byla občasná služba v brněnských ulicích jednou ze základních povinností všech
měšťanů mužského pohlaví a výjimek se
moc nepřipouštělo. Například podle předpisu z roku 1605 nemuseli do služby nastoupit pouze členové rady nebo osoby nemocné a vyššího věku, ale i ti museli v takovém
případě namísto sebe poslat do služby jinou
vhodnou – tedy zdatnou a mužnou osobu,
kterou si obvykle pro tento úkol najali. Předpisy také sdělovaly, že: „každý řádný občan
by měl vlastnit různé druhy zbraní, přinejmenším pistoli, prach a olovo,“ a také vhodnou výstroj pro ochranu těla.
Není pochyb o tom, že se tyto zvyklosti
obyvatelům města hodily i o čtyřicet let

později, kdy Brno obléhala švédská vojska
a byla zapotřebí každá zdatná ruka. Když
však toto nebezpečí pominulo a po dalších
osmatřiceti letech dopadlo u relativně
nedaleké Vídně stejně neslavně vojsko
turecké, začal prý nastávat ve vojenském
zřízení měšťanů úpadek. Císař Karel VI.
tehdy nařídil „městskou stráž přetvořiti,
rozmnožiti a uniformovati“.
Tato stráž, složená už jen z profesionálů,
plnila pokyny vedení města, a to až do roku
1785, kdy bylo v Brně na pokyn císaře Josefa II. založeno c. k. policejní ředitelství.
Jeho první ředitel, Jan Nepomuk von
Okacz, pak převzal část kompetencí pod
nový úřad a v souladu s nimi dával veliteli
městské stráže některé úkoly také on.
Později se sice městská stráž změnila
ve vojenský policejní strážní sbor, ale
v samotné činnosti hlídek se toho příliš
neměnilo. Zlom nastal až revolučním
rokem 1848, kdy městem otřásaly velké
změny. Jednou z nich bylo zakládání revolučních národních gard, mezi jejichž úkoly
patřilo mimo jiné dohlížet na klid a pořádek
ve městě. V tom jim výrazně napomáhal
i spolek dobrovolníků, který byl ke gardě
přiřazen a který navazoval na dávnou tradici této profese, tak zvaný Měšťanský
ozbrojený sbor.
Defilé členů národní gardy bylo jistě
impozantní, protože kromě jiných se tématu
chopil sám slavný vídeňský skladatel
Johann Strauss starší i se svým neméně
slavným synem a složili skladby, jejichž jména hrdě nesou název Pochod brněnské
národní gardy.

Stráž u vstupu do radnice – okolo roku 1840
kresba Leopolda Masura ze Schramovy sbírky
uložené v Moravské zemské knihovně
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Největší změnu však přineslo nově vytvořené obecní zřízení, které nahradilo některá
tradiční práva šlechty. Tento krok totiž postavil obce před větší odpovědnost za bezpečí
obyvatel i jejich majetku. V případě Brna
byla tato povinnost zakotvena v Prozatímním obecním řádu pro zemské hlavní město
Brno z roku 1850. Město, které se v té době
teprve sžívalo s nově připojenými předměstími, však ještě nějakou dobu udržovalo
zavedenou praxi, kdy raději na působení
hlídek přispívalo vládnímu úřadu.
Pak ale přišlo úterý 3. července 1866, kdy
zhruba 150 kilometrů od Brna došlo k události, která vše změnila. Toho dne se u Hradce Králové střetlo rakouské vojsko s pruským, a jak bitva dopadla, vyplývá
z následných událostí. Pruské vojsko se
nezadržitelně valilo přímo k Brnu a místní
vojenské posádky i bezpečnostní sbory se
proto rychle odsouvaly do bezpečnějších
oblastí země. Nově zvolený starosta Karl
Giskra tedy musel spolu s radními neprodleně řešit, jak bez těchto složek zajistit pořádek ve městě. V první chvíli vypomohli členové měšťanského ozbrojeného sboru, ale
toto řešení nemohlo být dlouhodobé. Radní
se tedy shodli, že najmou provizorní strážníky, kteří budou dohlížet na všechny brněnské ulice až do doby, kdy bude jasné, co
dál.
Mgr. Michal Simandl ■
Foto: Josef Kriehuber – Eigenes Foto einer
Originallithographie aus eigenem Besitz

Členové Měšťanského ozbrojeného sboru nastoupení před bývalou Velkou hlídkou
v prostoru dnešního náměstí Svobody – rok 1866

Pro volné chvíle

HUDEBNÍ POCTA OLDŘICHU VESELÉMU

Brněnský label FT Records vydal album
Malý princ – pocta Oldřichu Veselému.
Projekt je záznamem koncertní produkce
X. ročníku Beatfestu, který se konal loni
v Semilassu, na němž různí hudebníci brněnské rockové scény, vzdali hold významné
personě hudebního žánru, která se už
v období sedmdesátých let prosadila nejenom v Brně, ale i v celém Československu.
Na albu se prezentují Roman Dragoun And
His Angels, Synkopy 61, Miloš Makovský +
Neopak, Beat Band Brno, Folk Team, Martin
„Kudla“ Kudlička a Zdeněk Kluka.
Veselého kompozice každý z účinkujících
uchopil po svém. Zatímco Roman Dragoun
procítěně interpretuje třeba skladbu Malý
princ, Borek Nedorost (Neopak) svoje pře-

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na Riviéře se letos budou konat dva
turnusy příměstských táborů.
Jejich organizátory je společnost Starez-Sport. Tábor je určen pro děti od
šesti do desíti let, pro něž je připravený
pestrý program.
Těšit se mohou nejen na koupání v největším koupališti v Brně, ale i na výlety
do Jungle Parku, Vida! centra a na
dopravní hřiště. Tábory se uskuteční od
17. do 21. srpna a od 24. do 28. srpna.
Cena je 2 300 korun. Přihlašovací formulář a více informací je k dispozici
na www.primestakbrno.cz.
Mgr. Michaela Radimská

■

svědčivé podání nabídl v náročných skladbách Ej, padá padá rosenka a Toulka je oblá
v artrockovém aranžmá, blízkém originálu.
Naproti tomu Zdeněk Kluka z megahitu Válka
je vůl vytvořil originální spojení reggae a etnické hudby, podobně jako zemitě drsně hladivé
podání Blues pro můj den Martina „Kudly“
Kudličky obnažuje pocitovou sílu textu
i samotného sdělení. Folk Team v podání Ivana Huvara zpracoval skladbu Na sever v citlivém, ale přesto neokázalém podání, stejně
jako Synkopy 61 víceméně standardně interpretovaly hity šedesátých let, jako Marťan,
Casanova a Suita pro J.S.B.
Oldřich Veselý (1948‒2018) vystudoval textilní obor – textilní návrhář. Odmalička byl
hudebně nadán. Absolvoval soukromé studium hry na klavír a brzy začal skládat vlastní
melodické písně, které se ujaly v repertoáru
Synkop 61. Ve skupině Great Music Factory
ale prosazoval progresivnější hudební tendence. Dva roky strávil v zahraničním angažmá v Rakousku a po návratu posílil řady Synkop 61 jako varhaník, skladatel, ale i jako
jedinečný zpěvák. Odtud vedla jeho cesta
do pražského angažmá ve skupině M Efekt

(1975) a počátkem osmdesátých let přestavuje Synkopy do artrockového pojetí. V devadesátých letech se věnuje komponování scénické hudby a později se vrací k aktivnímu
muzicírování ve skupině U nás se svítí, posléze €-band. Bohužel nečekaně udeřila zákeřná nemoc. Zemřel 17. ledna 2018.
Album Malý princ – pocta Oldřichu Veselému je důstojným rozloučením hudebních
kolegů s jeho osobností.
Petr Gratias

■

LÉTO S BOTANKOU
V Centru volného času Botanka na Botanické 13 připravili na léto nabídku táborů.
Pro děti od čtyř do dvanácti let je připravený poznávací a turistický tábor Kdo to ví,
odpoví? Konat se bude od 13. do 17. července,
vždy od 8.00 do 16.30 hodin, cena je 1 800
korun.
Výtvarně poznávací tábor pro děti od osmi
do dvanácti let Po stopách mistrů je připravený od 20. do 24. července od 8.00 do
16.30 hodin, cena je 1 900 korun.
Dopolední táborníček pro děti od tří do
šesti let zve od 27. do 31. července od 8.30
do 13.00 hodin na výtvarné tvoření, pohyb
a hry. Cena je 1 100 korun.
Pro děti od pěti do jedenácti let je vhodný
tábor Hýbej se a tvoř od 17. do 21. srpna od
8.00 do 16.00 hodin. Cena je 1 800 korun
a děti se mohou těšit na jógu, výtvarné tvoření
a hry.
Tábory se postupně zaplňují, proto neváhejte, vybírejte a rezervujte si na webu centra
místa. Přihlášky pak zasílejte na e-mailovou
adresu: recepce@botanka.cz, více informací lze získat také na telefonním čísle:
725 871 752.

Aktuální informace o kroužcích a akcích,
které Botanka připravuje, najdete na webové
stránce www.botanka.cz.
(mav)

■
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ČTVRTÝ ROČNÍK
BRNĚNSKÝCH LEGEND
Součástí Brněnské muzejní noci bude
16. května premiéra Zbrusu nových pověstí
brněnských, které završí několikaletý projekt Brněnských pověstí.
V letošním ročníku byla dána příležitost
nejmladší generaci Brňanů prostřednictvím
literární soutěže, aby pomocí svých příběhů
pomohli utvářet veřejný prostor našeho města. Vítězné texty vybrané odbornou porotou
pak opět výtvarně ztvární umělci z Hearts of
Creation.
Tato umělecká skupina byla zapojena i do
loňského ročníku s názvem Urban Legends,
který byl zaměřen na konec 19. století, kdy
Brno při asanaci centra ustoupilo moderní
architektuře. Tím vzaly za své i domy, kde žili
hrdinové starých legend, po kterých zůstalo
jen pár příběhů. Ale nové město přilákalo jiné
postavy a ﬁgurky, které se nezaměnitelně
zapsaly do jeho ulic. Všichni ti slavnější, kteří

SEBEVRAŽDA
ZDEŇKA KNOPPA

pohnuli dějinami, záhy odešli, fyzik Ernst
Mach a matematik Kurt Gödel již v mládí,
Masaryk za studií, poté si vzal na pomoc při
obraně proti políčkům ředitele školy pohrabáč, spisovatel Robert Musil po studiích. Zato
tady zůstalo spoustu těch, které dějiny semlely. A právě o nich Urban Legends vyprávěly.
Prostřednictvím uměleckých děl pak znovu
ožily příběhy mimo jiné Bezrukého Frantíka,
který najdete níže, Doktora Špíny, Rudolfa
Těsnohlídka, nebo stavebního asistenta
Zdeňka Knoppa, jejíž graﬁcké ztvárnění zveřejňujeme na vedlejší straně zpravodaje. I tyto
legendy vám budou v obnovené premiéře
opět představeny.
Více informací o tomto projektu najdete
na webu www.brrrno.cz a facebookové stránce Brněnské pověsti – multimediální místopis.
Tomáš Pavčík

■

KDO BYL
BEZRUKÝ FRANTÍK

Nejznámější brněnskou postavičkou až do
půlky dvacátého století byl Bezruký Frantík. Pod jménem František Filip se narodil
ve vesnici v Orlických horách, narodil se
však bez obou rukou. Frantík se ale nevzdal
a odešel do Prahy.
Tam se naučil svýma nohama vše, k čemu
jiný potřeboval ruce. Dokonce zavítal i do

Spojených států, kde mu tehdejší prezident
slavnostně potřásl nohou. Nakonec po bouřlivém životě se usadil v Brně.
Díky světové slávě dostal koncesi k provozování biografu, po několika letech pak
založil i tiskárnu a cukrárnu. Stal se z něj vážený podnikatel, spisovatel i ﬁlmová hvězda.
Jak ale bohatnul, našli se i závistivci, kteří
o něm začali roznášet pomluvy.
Jako první to odnesla cukrárna. Když se
začalo proslýchat, že Frantík míchá zmrzlinu
nohama, musel ji uzavřít. Za války přišel o biograf a tiskárnu na Kobližné, kde ho všichni
zaměstnanci oslovovali „pane redaktore“, mu
sebral komunistický režim. Místo podnikání,
které měl rád, dostal invalidní důchod
a s pocitem, že je nepotřebný mrzák, se trápil
ještě skoro deset let. A pak že lidské pomluvy
a závist se vyskytují jen ve starých pověstech.
Legendu výtvarně ztvárnil Dalibor Max
Krch, ilustrátor, jehož komiksový rukopis
najdete mimo jiné na etiketách piva Clock,
hudebních bookletech třeba High Purity, Pop
Killers, Brünnﬁeld či Urban Robot. Je autorem
145 ilustrací úspěšné karetní deskové hry
o dobývání vesmíru Space Race the card
game. Vítěz ilustrátorské soutěže Raw art
(mav) ■
wrestling 2017.
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Hospodářská krize otřásala Evropou.
V hotelu Evropa na rohu Jánské a Masarykovy však měli i přesto plno. Obchodní
cestující i lidé putující za prací si tu podávali dveře a tak nikomu nebyl nápadný
ani ne třicetiletý stavební kreslič, který
si se svojí manželkou a dvouměsíčním
synem předposlední červencový den
roku 1933 objednal pokoj.
Nikdo z recepčních netušil, že víc
peněz než na jednu noc nemá, neboť
dva roky nezavadil o práci, nikdo ani
netušil, že se již pokusil vzít si život revolverem i jedem, nikdo netušil, že cestovní
kufřík, který si nesl, byl plný dynamitu,
vzpomínky na poslední zaměstnání na
kterési stavbě.
Před spaním si objednal láhev vína.
Další den ráno, když se Brno probouzelo,
otřásl středem města mohutný výbuch.
Na potřetí si stavební kreslič Zdeněk
Knopp dodal odvahu a ukončil svůj
nepovedený život.
Dlouhé týdny trvalo, než se zjistilo, kdo
onen muž vlastně byl, knihy hostů shořely po výbuchu. Teprve matka jeho ženy
poznala mezi mrtvými těly svoji dceru
i svého zetě a vnouče.
Nešťastný sebevrah přes svůj strašný
čin, zdá se, po smrti nalezl klid, koneckonců pozdní návštěvníci Jánské
a Masarykovy o setkání s duchem zemřelého mlčí, možná, že tyto ulice jsou
i pro duše, které nenalezly pokoj, příliš
rušné i v noci.
Autorem výtvarného zpracování této
události, které vidíte na straně 29, je graﬁk, ilustrátor, videograf a skater, který si
říká DNT2. Patří k nejstarší generaci
brněnských stickererů. Je členem legendárních ArtLoversCommunity a Hearts
of Creation. Uvádí o sobě, že je odkojen
Rychlými šípy Jana Fischera, Lips Tullianem Káji Saudka a kocourem Vavřincem
Věry Faltové. Dovychován Mikem Mignolou a Nielem Geimanem. Je autorem
obskurního stripu THANKYOUFORDOWNLOADING.
Jan Krajčirovič

■
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Neziskové organizace

POMOC PRO POTŘEBNÉ
Lidé mohou odevzdávat nepotřebné
oblečení a boty do speciálního kontejneru. Pomohou tak lidem s nemocí motýlích křídel.
Kontejner je opatřený logem charitativní
organizace Debra ČR a je umístěný u Bauhausu na ulici Strážní 7. Firma KlokTex.cz,
která kontejner provozuje, věnuje za každý
kilogram věcí jednu korunu ve prospěch
lidí s nemocí motýlích křídel. Pomůže jim
tak lépe čelit tíživé ekonomické situaci, psychickým a sociálním problémům spojeným
s touto nemocí. Vrozené puchýřnaté onemocnění kůže Epidermolysis bullosa congenita je dědičná choroba, patří mezi tak

zvaná vzácná onemocnění. U nás jí trpí přibližně 300 lidí, v Evropě je asi 30 000
nemocných a ve světě okolo 500 000.
Nemoc je geneticky podmíněná a v současnosti ji nelze zcela vyléčit. Díky vysoce
specializované lékařské péči se však daří
život nemocných výrazně zlepšovat.
Debra ČR si klade za cíl prosazovat a hájit
zájmy lidí s touto nemocí, popřípadě jejich
rodin. Zabezpečovat jejich informovanost
a spolupracovat s vládními, krajskými a dalšími institucemi. Veškeré služby a sociální
poradenství poskytuje zdarma. Více na
www.debra-cz.org.
(mav)

■

TERAPIE PRO ZÁVISLÉ

TRÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2020
Terapeutické centrum A klubů ČR na Křenové 67 je otevřeno každý všední den od
8.00 do 16.00 hodin, po osobní domluvě
i v jiný čas.
Ambulantní léčba a poradenství je určeno pro lidi, kteří prožívají životní těžkosti
spojené s užíváním alkoholu, léků, hazardním hraním či jiným typem návykového chování. Také pro jejich blízké a příbuzné. Terapeutka Mgr. Klára Pitlachová podá více
informací na telefonním čísle 548 211 860
a 607 195 477 a e-mailové adrese:
pitlachova.klara@gmail.com.
Ambulantní doléčovací program poslouží
těm, kteří absolvovali ambulantní, případně
pobytovou léčbu závislosti nebo sami alespoň tři měsíce abstinují. Pomáhá lidem
v udržení abstinence, posiluje ukotvení
dosažených změn, provází v každodenním
fungování, motivuje a vede k samostatnosti.
Více podrobností zodpoví psycholožka
Mgr. Klára Chamrádová na e-mailové adrese: chamradova.klara@gmail.com nebo na
tel. číslech: 545 212 551 a 606 794 644.
Volat je možné také na krizovou linku.
Ve všední dny je v provozu od 8.00 do
16.00 hodin telefonní číslo 606 794 644,
denně od 16.00 do 22.00 hodin pak linka
(mav) ■
603 487 867.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme
všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
30,2 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce.
V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 Kč,
což je o 250 tis. Kč více než loni.
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V Brně-středu se vykoledovalo
159 401 Kč
DĚKUJEME VÁM!
Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr.
r Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

www.trikralovasbirka.cz
www.facebook.com/trikralovasbirka

Sport

JAKÝ BUDE LETOŠNÍ ROČNÍK
BRNĚNSKÉHO ROKU SPORTU

Brněnský rok sportu připomene významná
osobní jubilea zasloužilých brněnských
sportovců i jednotlivá výročí sportovních
událostí.
Také letos je připravena řada zajímavých akcí, které z nich se opravdu uskuteční,
bude záviset na preventivních opatřeních
spojených s koronavirem. Sledujte proto
www.brnenskyroksportu.cz, kde budou zveřejněny aktuální informace.
Třetí ročník prozatím plánujeme zahájit
6. dubna od 16.30 hodin v hale TJ Stadion
Brno v Křídlovické ulici tradiční akcí Brněnské
Velikonoce na ledě. Již 17. ročník této beneﬁce se koná jako každým rokem týden před
Velikonočním pondělím a v první části chce

představit největší brněnské bruslařské talenty, včetně těch rychlobruslařských, ale i naše
významné sportovní osobnosti. Letos bude
například s Karolem Divínem připomenuto
60. výročí zisku první krasobruslařské olympijské medaile pro Československo, kterou
získal tento legendární borec v roce 1960 ve
Squaw Valley, a společně s René Novotným,
Kateřinou Beránkovou a Jaroslavem Suchým
si připomeneme 25 let od jejich slavných
vítězství. Ve druhé části si děti i dospělí
mohou zabruslit při karnevalu na ledě a na
děti s maskami čekají tradiční velikonoční
odměny.
Pokračovat by se mělo v pátek 8. května
v Bosonohách, konáním intervalového

cyklistického závodu pro celou rodinu, který
nese na počest legendárního furianta Miloše
Hrazdíry název Milčovo kolečko, a poslední
den v květnu, v den výročí založení Orla, je
na Moravském náměstí na programu akce
Brno šprtec open, při níž si můžete zahrát
stolní hokej se sportovními mistry mnoha
odvětví.
V září se v Brně uskuteční IV. Československé všecyklistické hry mimo jiné s letošními osmdesátníky Jiřím Dalerem a Pavlem
Doleželem a Memoriál Ády Pospíšila připomene v sobotu 12. září pod záštitou Bolka
Polívky nedožité sedmdesátiny trojnásobného basketbalového olympionika Jiřího Pospíšila.
Pozornosti pořadatelů samozřejmě nemohla uniknout ani tři významná výročí spojená s historickým Masarykovým okruhem.
V pondělí 28. září uplyne přesně devadesát
let od prvního startu automobilů, první motocyklové závody se na Masarykově okruhu
jely 10. září 1950 a první závod motocyklového
mistrovství světa se zde uskutečnil před pětapadesáti lety v roce 1965. V předvečer startu
letošní Grand prix, 6. srpna, se přímo v areálu
starého depa v Bosonohách uskuteční první
vzpomínka a vyvrcholení výročních oslav je
plánováno na poslední zářijový víkend. Na
všechny akce bude vstup volný.
Vladimír Koudelka

■
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Inzerce

BROUŠENÍ

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Duben: 6.–13. 4. V
VHOLNRQRþQtPHQX
30. 4.
3iOHQtþDURGČMQLF±SURJUDP
SURGČWLLGRVSČOpYVWXS]GDUPD
.YčWHQ 11.–17. 5. &KĜHVWRYpVSHFLDOLW\

OSTŘENÍ

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555,
www.hotelmyslivna.cz

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

tel.: 543 255 555
Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

www.nabrousime.cz
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