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1. USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Termín nejbližšího veřejného jednání Zastupitelstva městské části Brno-střed není znám.
Bude upřesněn po říjnových volbách a uveřejněn na www. brno-stred.cz.
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AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed
Nová školní jídelna
v ZŠ nám. 28. října
Nejen prvňáčci, ale všech zhruba 200 strávníků základní školy na náměstí 28. října 22,
jejímž zřizovatelem je městská část Brno-střed,
mají ode dneška novou školní výdejnu s jídelnou. Celková rekonstrukce prostor, nové
gastro vybavení a nábytek vyšel na necelé
2 miliony korun. Spolu s ředitelkou školy,
Mgr. Ludmilou Altmanovou, předala jídelnu do
provozu 1. místostarostka MČ Brno-střed,
JUDr. Michaela Dumbrovská.

Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna
Předáváme informaci o výběrovém řízení
pro poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje
bydlení města Brna, které statutární město
Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Brna, a to pro
I. etapu roku 2019. Město Brno poskytuje
vlastníkům nemovitostí na území města Brna
výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou
ve výši 1,95 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města
Brna dvakrát ročně výběrové řízení. O zápůjčku, která bude poskytována v roce
2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat
v termínech od 1. září do 15. října 2018.
Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí,
na jejichž území se opravovaná nemovitost
nachází. Bližší informace o zápůjčkách
z Fondu rozvoje bydlení mohou občané

získat na Bytovém odboru MMB na Ma linovského nám. 3, dveře č. 225, nebo
na telefonních číslech 542 173 245,
542 173 287.

Jde to i bez obalu

Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech
5. a 6. října 2018. Případné druhé kolo voleb
do Senátu se koná 12. a 13. října 2018. Volič
může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V případě potřeby navštíví členové volební komise voliče doma s přenosnou
volební schránkou. Seznam volebních místností podle bydliště najdete na straně 9–11.

Přechod na Údolní

Radnice Brno-střed dlouhodobě podporuje
předcházení vzniku jednorázových obalů,
proto na Zelném trhu uspořádala 8. září akci
Bez obalu. Na trhu byly k dostání potraviny
ze sortimentu bezobalového obchodu Haná
a Bezobalového obchodu Brno, a také látkové
sáčky a další nádoby na nákupy a skladování
potravin. Na Zelném trhu lze totiž bezobalově
nakoupit kdykoliv. Stačí požádat prodejce,
aby místo mikrotenového sáčku použil váš
látkový, případně vaši přinesenou krabičku.
„Pobídli jsme také některá brněnská bistra a pojízdné prodejny nápojů k rozšíření
sortimentu o cestovní hrnečky. V centru
města totiž odpadkové koše přetékají obaly
od jídel a nápojů, které si návštěvníci kupují
s sebou. Město pak působí neuklizeně,
přestože je pravidelně udržované, a to za
vynaložení nemalých finančních prostředků,“ vysvětlila 3. místostarostka Mgr. Jasna
Flamiková, která má ve své gesci jak úklid na
Brně-střed, tak chod Zelného trhu.
Ukazuje se totiž, že jen třídit odpad nestačí.
Jedinou udržitelnou cestou je produkovat
plastový odpad co nejméně.

Často se v poslední době ptáte, jak to vypadá s vrácením přechodu na ulici Údolní poblíž
křižovatky s ulicí Úvoz. Zeptali jsme se proto
Magistrátu města Brna, do jehož kompetence
to spadá, a předáváme aktuální informace.
Předpokládá se, že v letech 2019/2020 proběhne rekonstrukce křižovatky Údolní–Úvoz.
Bude se rekonstruovat stavebně včetně signalizačního zařízení. V rámci projektu se řeší
i možnost znovuobnovení přechodu, ta je
však podle aktuálně platných norem možná
pouze za rozsáhlejších stavebních úprav.
Obnovení přechodu v dřívějším termínu není
možné právě kvůli platné legislativě, která
musí být dodržena, a ze které vychází negativní závazné stanovisko Policie ČR, která
s obnovením přechodu na původním místě
a za současného stavebního uspořádání kři(kad) I
žovatky nesouhlasí.

Pečovatelská služba MČ Brno-střed
nabízí volná pracovní místa
pro pracovníky v soc. službách
(pečovatelka)
pro terénní péči.
Podmínkou je absolvování
akreditovaného vzdělávacího kurzu

Říjnové volby –
volební okrsky

pracovníka v soc. službách.
Bližší informace na tel. 542 526 335,

Volby do Zastupitelstva městské části
Brno-střed, Zastupitelstva města Brna a 1/3

e-mail: katerina.jilkova@brno-stred.cz
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Informace z radnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,
čtyři roky uběhly velmi
rychle a nyní je čas skládání účtů. Věřím, že náš
účet za volební období
2014–2018 můžeme uzavřít se ctí a být spokojení
s odvedenou prací, za kterou se rozhodně nemusíme stydět. Spousta
úkolů navíc ještě pokračuje, proto věřím,
že se nám je v budoucnu podaří dotáhnout.
Naše radnice je otevřená. Co to vlastně
znamená? Zavedli jsme soubor opatření, aby
vedení radnice postupovalo při řízení městské části transparentně a nediskriminačně,
s širokou kontrolou veřejnosti. Zavedli jsme
jmenovité hlasování, veřejný rozklikávací rozpočet až do úrovně jednotlivých faktur, sdílení
informací napříč zastupitelstvem bez ohledu
na to, kdo je v koalici a kdo v opozici. Abychom zjednodušili složitou úřední agendu
občanům, máme sadu obrázkových návodů
na životní situace. Zřídili jsme Miniúřad, který
zvyšuje dostupnost služeb radnice jak
v časech mimo úřední dny, ale i co do uživatelského komfortu pro občany. Vzhledem

k jeho vytíženosti je vidět, že se osvědčil.
Zaměřili jsme se i na systém přidělování dotací, zavedli jsme transparentní grantový systém, administrovali jsme veřejné zakázky
i nad rámec zákona, jak nám potvrdil nezávislý audit. Podíleli jsme se nejen na vzniku
participativního rozpočtu města Brna, ale mají
ho i žáci našich základních škol, aby měli
možnost osvojit si dovednosti, které jim
pomohou prosadit v kolektivu jejich projekty
a priority.
A věnovali jsme se samozřejmě i každodenním potřebám a problémům Brna-střed.
Uklizené horkou vodou a párou je nejen bezprostřední okolí hlavního nádraží, ale i centrum města, což nemá v historii Brna obdoby.
Veřejná projednání předcházela všem velkým projektům, které se týkají veřejnosti, jsou
jejich nedílnou součástí. Vyřešili jsme právní
problém areálu Lerchova. V rámci rady jsme
přešli na elektronické podklady, v tomto režimu proběhlo už více než 120 jednání, takže
jsme ušetřili čas i náklady. Pro jednoduchou
orientaci jsme každý rok rekapitulovali, jak
si vedeme při plnění programového prohlášení. V době, kdy jsme s tím začali, jsme neza-

znamenali, že by vedení jiných měst takto
voličům detailně skládalo účty.
Musím ocenit všechny koaliční partnery.
Samozřejmě jsme na to ale nebyli sami. Je
potřeba poděkovat celému úřadu a také
panu tajemníkovi, bez jehož úsilí by nám chyběla energie a čas k realizaci našich priorit.
Dobře fungující úřad je také jeho zásluhou
a naší společnou vizitkou. Certiﬁkace ISO je
důkaz, že se nejedná pouze o dojem. K tomu
také přispívali sami občané svými podněty
a připomínkami, které jsme pravidelně vyhodnocovali a implementovali.
Na čem jsme ještě pracovali, co se nám
podařilo dosáhnout? Snad už jen heslovitě:
zmizel černý výlep, letní kino, festival Uprostřed, novou koncepci i graﬁku zpravodaje,
likvidace nevzhledných a nepovolených stánků, proběhla řádná pasportizace majetku,
zavedli jsme novou úroveň oprav domů, bytů,
školek a škol, věnujeme se architektonickým
soutěžím, abychom městskou část rozvíjeli
na základě doporučení odborníků a mnohé
další.
Vážení občané, vážení kolegové radní,
zastupitelé, pracovníci úřadu, děkuji vám za
čtyři roky kvalitní a usilovné spolupráce.
Bc. Martin Landa I
starosta městské části Brno-střed

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ
MANUÁLU DOBRÉ PRAXE
• 2. října pro vlastníky bytových domů i provozovatele obchodů v MČ Brno-střed
• 9. října pro odbornou veřejnost z řad architektů, designerů, graﬁků a producentů outdoorové reklamy i pro laickou veřejnost

Rada městské části Brno-střed schválila
letos na jaře elektronické a knižní vydání
Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed.
Radnice Brna-střed zve zainteresované
publikum k veřejnému představení manuálu.
Uskuteční se v zastupitelském sále MČ Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2 vždy od
19.00 hodin v těchto termínech:

Manuál vznikal více než dva roky, a to
v úzké spolupráci s Odborem památkové
péče Magistrátu města Brna, Národním
památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně a do
prací se zapojila též Kancelář architekta města Brna a další. Hlavní autorkou je graﬁčka
MgA. Veronika Nováková.
„Cílem manuálu je nastavit jednotná
a v praxi velmi variabilní pravidla designu
pro označování provozoven a outdoorovou
reklamu v architektonicky specifické lokalitě
Brno-střed. Manuál ale nepřináší žádné nové
zákazy či regulace, pouze shrnuje, sjednocuje a transparentně deklaruje metodický
přístup orgánů památkové ochrany vyplý-
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vající z již platných právních předpisů,“ říká
Svatopluk Bartík, člen Rady městské části
Brno-střed a koordinátor celého projektu na
regulaci vizuálního smogu v městské části,
přičemž manuál dobré praxe je jedním z hlavních výstupů této aktivity.
Pravidla, která jsou uvedená v manuálu,
budou zohledněna při vydávání závazných
stanovisek orgánů státní památkové péče
a též při činnostech odborné organizace
státní památkové péče.
Elektronická podoba manuálu je volně ke
stažení na adrese http://manual.brno-stred.cz.
Knižní vydání bude od konce září distribuováno prostřednictvím radnice Brno-střed,
Kanceláře architekta města Brna, Odboru
památkové péče magistrátu města Brna
a Národního památkového ústavu v pobočce
na náměstí Svobody.
(kad)

I

Informace z radnice

PODPOŘTE VÝSADBU ZELENĚ

Městská část Brno-střed od letošního
jara realizuje program adopce zeleně, díky
kterému lidé mohou zahradničením na
veřejných pozemcích zvelebit své okolí. Ti,
kteří by chtěli zeleň podpořit, ale na pěstování nemají síly nebo čas, mohou nově
přispět ﬁnančním darem do veřejné sbírky.
Radnice nechala pro tento účel zřídit zvláštní transparentní bankovní účet číslo:
115-6687120267/0100. Ten slouží lidem, ﬁrmám i institucím, které se rozhodnou přispívat
libovolnou částkou na rozvoj zeleně v městské části.
Zájemci mohou ﬁnance na účet zasílat volně bez vymezení účelu nebo s konkrétním
záměrem. Volné peníze budou použity na
péči o stávající zeleň, výsadbu nových stromů a keřů. Zejména po letošním horkém
a suchém létě budou náklady na podzimní
dosadby pravděpodobně vyšší než v minulosti. Nově vysazené stromky pak budou v letním období potřebovat dostatečnou zálivku,
ideálně prostřednictvím zavlažovacích vaků,
které dokáží dodat potřebné množství vody.
Svůj příspěvek ale podporovatelé můžou

nasměrovat také na jedno z několika vytipovaných míst, v některých případech můžou
zvolit také druh zeleně. Podpoří tak třeba
doplnění stávajícího stromořadí ve Vrchlického sadu (na fotograﬁi výše) dvěma javory,
výsadbu tří platanů, javorů babyk nebo jerlínů
ve Vojtově ulici, nebo přispějí na dvě nové
jabloně mnohokvěté pro Kraví horu. Další
místa a podrobné informace jsou zveřejněny
na stránkách www.brno-stred.cz v sekci Životní prostředí.
„Nápad zřídit účet, na který by lidé mohli
přispívat na zeleň, vznikl na základě podnětu
občanů. Zejména v letošních parných letních
měsících každý z nás ocenil stromy ve městě
dvojnásob, vyhledával jejich stín a vítal jejich
schopnost vzduch ochladit a zvlhčit. Teplota
zastíněného a slunného místa se může lišit

ÚSPĚŠNÁ SEZONA

Venkovní koupaliště na Kraví hoře ukončilo 12. září sezonu, kterou můžeme vyhodnotit jako velmi úspěšnou, areál eviduje
nejvyšší návštěvnost za poslední tři roky.

Letos v létě areál na Kraví hoře navštívilo
více než 122 000 platících návštěvníků, což
je o 12 000 víc než loni. Úspěšnosti letošní
sezony určitě pomohlo horké léto, navíc je
část návštěvníků koupališti na Kraví hoře
dlouhodobě věrná a z jejich ohlasů víme, že
nejvíc oceňují čisté prostředí koupaliště
a krásný výhled na Brno. Snahou vedení koupaliště i městské části Brno-střed jako jeho
zřizovatele je dlouhodobě udržet vstupné
na přijatelné cenové hladině, dále aby koupaliště bylo bezpečné, příjemné a bylo zde
čisté prostředí. Po ukončení provozu koupaliště je opět obnoven vstup pro veřejnost na
dětské hřiště vedle něj.

až o 10 stupňů. Stromy fungují jako účinná
klimatizace, jeden vzrostlý strom dokáže
odpařit až 400 litrů vody denně, a tím výrazně
přispívá k ochlazení svého okolí. Vzhledem
k tomu, že musíme očekávat horká léta
i v budoucnu, oceníme každý příspěvek, který
nám pomůže rozšířit zelené plochy a postarat
se o ně co nejlépe,“ vysvětlila 3. místostarostka Jasna Flamiková, do jejíž gesce oblast
životního prostředí spadá.
Městská část Brno-střed pečuje o více než
93 hektarů zeleně a zhruba 6 000 stromů.
I když se pracovníci Odboru životního prostředí dlouhodobě snaží o zeleň starat co
nejlépe, najdou se kvůli ﬁnančním limitům
místa a zákoutí, která by si ještě zasloužila
pomoc. Právě zde je příležitost pro širší veřej(kad) I
nost.

Pro příští rok městská část Brno-střed plánuje zvelebení ploch pro odpočinek u dětského bazénku, kde přibyde systém teras
a vylepší zastínění, které je v horkých dnech
nejen pro menší děti velmi důležité. Navíc
počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí nejstarší
budovy areálu, která dnes slouží jako šatny,
bufet a kanceláře pro správu areálu. Tato
investice je pro městskou část prioritou, po
jejím dokončení bude areál nový a bude
opravdovou chloubou městské části Brno-střed.
Během zimní sezony bude v areálu na Kraví
hoře k dispozici už podruhé venkovní sauna,
která bude po loňské zkušenosti opět trochu
zdokonalená, jsou připraveny nové ochlazovací bazénky.
(kad)

I
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ZNÁTE DOBROKÁVU?

NA BRNĚNSKÝCH
NÁBŘEŽÍCH TO ŽIJE

Za dobrý skutek dávají dobrou kávu. A není
to žert, je to pravda. Stánek s DobroKávou
jste mohli potkat od dubna do začátku října
každý všední den na Zelném trhu.
Za projektem stojí 27letý podnikatel, který
vydělává nad rámec svého životního stylu,
a proto investuje část zisku do zlepšení prostředí kolem sebe. A tak vznikla DobroKáva,
stánek s kávou, který byl už druhým rokem
umístěný na Zelném trhu. Princip DobroKávy
je takový, že lidé za kávu neplatí penězi, ale
dobrými skutky. Jaký dobrý skutek uděláte,
to si můžete zvolit sami. Navíc ho nemusíte
splnit ihned, na místě, ale slíbíte, že jej uděláte, až bude vhodná příležitost.
Pojízdná kavárna pro zlepšení nálady
inspirovala v loňském a letošním roce více
než 20 000 lidí, kteří se odhodlali, přistoupili
ke stánku a dali si kávu. I letos bylo poslání
projektu stejné, zlepšit prostředí v Česku.

Statutární město Brno vyhlásilo již 3. kolo
dotačního programu, jehož cílem je podpora projektů oživujících nábřeží brněnských řek a zvyšujících jejich společenské
využití.
Podmínky žádostí o poskytnutí dotace
pro rok 2019 jsou zveřejněny na webových
stránkách OŽP MMB v sekci Oddělení motivačních programů a mohou být podávány
od 15. září do 31. října 2018 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Podpořeny budou projekty, které usilují o návrat
společenského života zpět k řekám a také
cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu, čímž využijí potenciál tohoto
jedinečného ekosystému. Důvodem poskytování dotace je snaha města motivovat své
občany k zájmu o své blízké okolí, kupříkladu prostřednictvím místních komunit, které
se mohou stát významnou iniciativou v rámci vytváření kvalitního místa pro život. Projekty by měly v rámci přípravy či samotné
realizace zapojovat širší veřejnost tak, aby
byl podpořen místní společenský život.

Libor Hoření, autor projektu, totiž věří, že
dobro je v každém z nás, stačí se jen inspirovat. Novinkou letos byly skládací termohrnečky jako dárek pro všechny, kdo
podpořili stánek fotografií, tedy sdílením
dobrého skutku na sociálních sítích. Autoři
projektu tím chtěli poukázat na životní prostředí a na to, že jednorázové kelímky nejsou
nejlepší řešení. A co chystají na příští rok?
„Vnímáme Brno jako krásné město s nádhernou energií. V Česku jsou ale i místa, kde tak
veselo není, proto teď přemýšlíme, jak dostat
dobré skutky i tam, kde je to ještě více potřeba než v Brně,“ dodává Hoření.
Rada městské části Brno-střed v minulém
roce rozhodla o podpoře neziskových organizací, které se tak mohou na Zelném trhu
prezentovat za zvýhodněných podmínek.
Jako první této výhody využil právě Dobro(kad) I
spolek, z. s.

KONCERT K POCTĚ
M. PŘÍHODY

V neděli 21. října 2018 v 17.00 hodin se
uskuteční v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Mendlově náměstí koncert
k poctě významného varhaníka, dirigenta,
skladatele a ředitele starobrněnského kůru
Miroslava Příhody.
Koncert se koná u příležitosti 30. výročí
jeho úmrtí. V podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská pod vedením Petra Kolaře, starobrněnských trubačů
a starobrněnského varhaníka Jiřího Langa,
zaznějí jeho nejznámější skladby. Slovem
budou provázet rodinní příslušníci Miroslava

Chcete zelenější vnitroblok?

Příhody. Nad koncertem převzal záštitu primátor města Brna, Ing. Petr Vokřál, který je
jeho vnukem. Srdečně vás zvou bratři
augustiniáni ze starobrněnského opatství.
Miroslav Příhoda v letech 1935–1945
působil jako varhaník v kostele sv. Augustina
na Kraví hoře, po roce 1945 byl ředitelem
kůru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Starém Brně. Skladbu studoval u Jaroslava Kvapila a Jaroslava Křičky, následně
na hudební škole sám vyučoval. Mimo jiné
zpíval i ve sboru brněnské opery.

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2018

(kad)

I

Od 15. září
až do 31. října
mohou Brňané
opět podávat žádosti o dotace na oživení
vnitrobloků. Přijímá je magistrátní Odbor
životního prostředí v rámci 2. kola tohoto
dotačního programu.
Formulář a bližší podmínky jsou k dispozici zájemcům na webových stránkách OŽP
MMB v sekci Oddělení motivačních programů nebo si jej mohou vyzvednout na pracovišti OŽP MMB, Šumavská 35. Občané
mohou prostřednictvím tohoto programu
získat finanční podporu města na úpravu
vnitrobloků a jiné veřejné zeleně, jež je blíže
specifikována v dotačním programu. Podpora města je určena například na výsadbu
stromů a keřů, založení květinových záhonů
nebo pořízení laviček, herních prvků a dalšího mobiliáře. Žádost o dotaci mohou podat vlastníci bytových domů, společenství
vlastníků, družstva i spolky obyvatel vnitrobloků. Povinná výše finanční spoluúčasti je
10 % z celkového rozpočtu projektu.
Bc. Iveta Mohaplová

I
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DIAMANTOVÉ VÝROČÍ
Manželé Eva a Blahoslav Šimkovi jdou
spolu životem 60 let. Přestože jsou oba už
upoutáni na kolečkové křeslo a v současnosti obývají svobodárnu v domově pro
seniory, celý život bydleli v rodinném domě
na Bílého ulici v Masarykově čtvrti.
„Bylo tam skvělé bydlení, je to nejkrásnější
část Brna,“ vzpomíná Blahoslav Šimek na
dům, který jeho rodiče postavili tři roky předtím, než se roku 1931 narodil. Jeho osudem
se stala chemie. Nejprve pracoval jako chemik, pak metodik chemie a po revoluci jako
inspektor. Manželka Eva zase trávila pracovní
dobu mezi mikrofony a radiovými frekvencemi. Její životní láskou se stal brněnský rozhlas, kde vedla redakci zábavy. A zábavy si
určitě za celý život se svým manželem užila
dost, dodnes má nepřehlédnutelný smysl
pro humor. Sama paní Eva nemluví kvůli plíživé mozkové příhodě, která ji před dvěma
lety postihla. Po těch společně strávených
letech ale umí s manželem komunikovat
pouze očima. Oba celý život milovali pohyb,

volné chvíle Šimkovi trávili na Vysočině
v malebné vesničce Nedvězí na Poličsku.
Mají dvě dcery, obě jsou lékařky, dva vnuky
a šest pravnoučat. Pohromadě se však setkají
málokdy, část rodiny je ve světě. Minulý měsíc
se ale důvod k rodinné sešlosti našel – diamantová svatba je už dost významná příle-

žitost. Čas si rád našel i starosta MČ Brno-střed Martin Landa, aby dlouholetým obyvatelům Brna-střed osobně pogratuloval.
Poblahopřáli i pracovníci maloměřického
Domu důstojného stáří, kam se před půlrokem Šimkovi přestěhovali. A ke gratulaci se
(kad) I
přidává i redakce zpravodaje.

POBOČKA PAMĚTI NÁRODA
V BRNĚ
„Rozhodla jsem se vystoupit ze křoví, jenže
oni na mě začali střílet. Opravdu nevím,
jak jsem to přežila,“ vzpomíná pro Paměť
národa Vlasta Černá.
V pouhých sedmnácti letech Vlasta Černá
pomáhala ukrývat kněze, vůdčí osobnost
tzv. podzemní církve, Felixe Mariu Davídka,
jemuž se podařilo uniknout zatčení StB.
F. M. Davídek se snažil mladým lidem tajně
zajistit vzdělání neovlivněné marxistickoleninskou ideologií. Spolu s ním a jedním
studentem se pak Vlasta v září 1950 pokusila na jižní Moravě v rámci tzv. akce Kámen
přejít hranice do Rakouska. Muž, jenž jim
v útěku pomáhal, byl ale provokatér StB,
který nahnal skupinu přímo do rukou pohraniční stráže. Vlasta se tak v necelých osmnácti letech ocitla ve vězení. V různých věznicích strávila rok života a nakazila se
žloutenkou. Její stav byl velmi vážný. Propustili ji a poslali do domácího léčení. Musela se ale každý den hlásit na policii. Pro zdravotní potíže nemohla vykonávat těžší práce
a jako bývalou trestankyni ji nikde nechtěli

přijmout. Velmi proto usilovala o další studium. Nakonec dostala povolení ke zdravotnickému kurzu ve Svitavách. Po jeho
ukončení pracovala v Psychiatrické léčebně
Brno-Černovice. Až po mnoha letech jí bylo
povoleno vystudovat vysokou školu v oboru
psychologie.
Příběh paní Vlasty Černé v roce 2014 natočili brněnští dokumentaristé projektu Paměti
národa, který vytváří organizace Post Bellum.
Od roku 2001 spolupracovníci společnosti
natočili přes 7 000 celoživotních vzpomínek
nejrůznějších pamětníků fenoménů moderní
historie. Příběhy jsou dostupné v největší
on-line sbírce v Evropě na stránkách
www.pametnaroda.cz.
Od začátku roku 2018 Post Bellum postupně otevírá nahrávací video studia a pobočky
v Plzni, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci
a Zlíně. 28. října, u příležitosti 100. výročí
vzniku republiky, otevře pobočku v Brně
v bývalé káznici na Cejlu s působností pro
Jihomoravský kraj. „Každá oblast v České
republice má zcela specifickou minulost
a paměť. Stále mezi námi žijí lidé, kteří mají
co vyprávět a jejich vzpomínky by neměly
být zapomenuty. Bez spolupráce veřejnosti

se však neobejdeme,“ říká Martin Kroupa,
předseda správní rady Post Bellum. Chcete-li pomoci pobočce Paměti národa v Brně,
staňte se členy klubu přátel. „Pokud víte
o člověku, jehož příběh by měli dokumentaristé zaznamenat, dejte nám vědět. Děkujeme,“ dodává Kroupa.
Více na www.postbellum.cz. (kad) I
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REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ
V historickém centru Brna platí od letošního září dva nové systémy pro řidiče, jeden
dává nová pravidla parkování, druhý více
reguluje pravidla pro vjezd do centra.
Oprávnění k vjezdu i k parkování řidiči
neprokazují žádnou kartičkou jako dosud,
povolení jsou svázána s registrační značkou, která je zavedena v elektronickém
systému. A srovnání registrační značky
vozidla s databází probíhá automaticky,
obdobně jako například při úsekovém
měření na dálnici. Vše se vyřizuje na kontaktním pracovišti Zvonařka 5, tedy ne na
radnici městské části ani na jiných pracovištích magistrátu.
Nový systém parkování se od 1. listopadu rozšíří i do dalších tří oblastí na sever od centra
města. Na historické centrum města navážou
oblasti v okolí ulic Antonínská, Grohova a třídy
Kapitána Jaroše. Zde se ale změní jen systém
parkování. Omezení vjezdu se týká jen nejužšího historického jádra, nikoliv těchto dalších
oblastí. Lidé v těchto třech oblastech zaparkují
s rezidentním či abonentním oprávněním, nebo
budou muset zaplatit za parkování jako návštěvníci vparkovacím automatu nebo přes parkovací
aplikaci, a to prvních 30 minut zdarma a dále
20 korun za hodinu. Vždy je však nutné se do
systému přes automat či aplikaci zaregistrovat,

aby byla odpočítávána doba zdarma. Výjimkou
budou víkendy a také každý všední den mezi
6.00 a 8.00 hodinou ranní, kdy zde nebude
regulace žádná.
Obyvatelé těchto oblastí už také mohou
požádat o vyřízení rezidentního či abonentního
oprávnění na kontaktním pracovišti Zvonařka 5.
Žádost lze podat také elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailu s elektronickým podpisem. Vždy je ale potřeba připojit
i požadované dokumenty a informace. Řadu
elektronických žádostí, které pracoviště vyřizovalo dosud, kvůli chybějícím informacím bohužel nešlo vyřídit. Úředníci tak museli žadatele
kontaktovat a požádat o doplnění, což vydání
oprávnění zdržovalo.
Přehled dokumentů, které je potřeba pro
rezidentní či abonentní oprávnění předložit,
najdete na webu www.parkovanivbrne.cz.
Od půlky září bude na tomto pracovišti k dispozici obsáhlý manuál k novému systému parkování. K dispozici bude také elektronicky na
výše zmíněném webu.
Občanům je vúředních hodinách kontaktního
pracoviště k dispozici infolinka 800 303 020.
Vzhledem k enormnímu počtu volajících bývá
linka bohužel často obsazená. Tato obsazenost
nemá vlastní tón ani znělku. Uživatelé tak mohou
mít dojem, že telefon nikdo nebere. Prosíme

TVOŘTE S NÁMI BRNO

DÁME NA VÁS –
FINÁLE SE BLÍŽÍ

Jaké bude Brno v roce 2050? Co nás čeká
v nejbližších 10 letech? Co město chystá
do roku 2020? Máme plán. Přijďte se podívat, co je před námi.
Od 26. září do 30. října je pro vás v Urban
centru připravena výstava, na které se dozvíte,
co se v Brně chystá a na které projekty se
můžete těšit v příštích letech. Víte, že smog
může být i vizuální a jak na něj? Uvidíte, že
reklama tu s námi byla a bude vždycky, můžeme jí ale dát kultivovanou a efektivní podobu.
Kde se ve městě berou květinové záhony
a jak k tomu můžete přispět i vy? Zelené město
můžeme tvořit všichni. Trápí vás, jak znovu
využít tuny odpadu nebo jak je vůbec nevytvářet? Dozvíte se, co se skrývá za slovy cirkulární ekonomika a jak se dá žít s minimem
odpadu. Chcete vědět, jaká data o Brně
máme? Otevřená data o městě a jak mohou
být pro vás užitečná.
Více na www.urbancentrum.brno.cz,
www.brno2050.cz a v Urban centru na MeIng. arch. Jana Hrubanová I
čové 5.

Ve druhém ročníku projektu Dáme na vás
opět Brňané sami zvolí, které z navržených
projektů se zrealizují z participativního rozpočtu města Brna.
Letošní celková částka je ve výši 30 milionů korun. „V těchto dnech již známe většinu
projektů, které půjdou do velkého hlasovacího finále a budou se ucházet o kladné hlasy

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2018

o trpělivost, případně se s dotazy obraťte na
Facebook @parkovanivbrnecz či e-mail:
parkovanivbrne@brno.cz.
K obyvatelům ulic, kde se bude rezidentní
parkování spouštět v listopadu, míří ještě jedna
prosba. V dotčených ulicích se postupně objevují značky s krátkodobým zákazem parkování.
Musí se zde vyznačit modré vodorovné značení.
Značení je možné stihnout za jeden či dva dny
– to ale pouze v případě, že řidiči zákaz respektují a ulici uvolní. Pokud je třeba využít odtahy
a ulici značit po malých částech, bude zákaz
parkování trvat o to déle.
Kam jít parkování vyřídit:
Rezidentní i abonentní oprávnění vyřídíte
na kontaktním pracovišti Odboru dopravy
Magistrátu města Brna na Zvonařce 5. Návštěvu je možné předem objednat elektronicky
na www.parkovanivbrne.cz.
Úřední hodiny
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

9.00–17.30 hodin
7.00–15.00 hodin
9.00–17.30 hodin
7.00–17.30 hodin
8.00–12.00 hodin
Zuzana Šrámková I
tiskové středisko MMB

Brňanů,“ říká Tomáš Koláčný, radní města
Brna pro oblast participace obyvatel. Které
projekty třeba přímo z vaší městské části
postupují do finálového hlasování, zjistíte
na webových stránkách www.damenavas.cz
v Galerii projektů. V pondělí 22. října v 17.00
hodin proběhne na Nové radnici (Dominikánské nám. 1) Medailové setkání. Při tomto
setkání mohou občané ocenit tři projekty,
které pro finálové hlasování získají výhodnější pozici a budou zobrazeny vždy na
prvních třech místech v hlasovací galerii.
Od pondělí 15. října budou navíc všechny
ﬁnálové projekty ke zhlédnutí na náměstí
Svobody, od 9. listopadu pak bude výstava
přesunuta na Malinovského náměstí. Samotné hlasování proběhne od 1. do 22. listopadu.
Dáme na vás! Kancelář participace I
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HUDEBNÍ OSLAVA

Ke 100. výročí založení Československa
pořádá letos tradiční brněnský pěvecký
sbor Lumír festival Republika 100.
Na jaře se svými koncerty navštívil Prahu,
na podzim se přesouvá do Brna. V sobotu
20. října zve širokou veřejnost na festival
pěveckých sborů na Stadion Sokola Brno 1
v Kounicově ulici. Začátek akce je v 15.30
hodin. Kromě tuzemských sborů vystoupí
slovenský sbor Cantus z Bratislavy a Vídeňský zpěvácký spolek krajanů Lumír
z Rakouska. V rámci programu bude zasazena pamětní lípa v parku Tyršův sad, kde

MŠE ZA ZEMŘELÉ
STARÉHO BRNA

vystoupí zúčastněné sbory se společnou
skladbou.
Festival skončí slavnostním koncertem na
Petrově v sobotu 27. října od 19.00 hodin,
kde vystoupí mj. operní pěvec Richard
Novák a varhanice prof. Alena Veselá. Řady
Lumírů podpoří Brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská, varhaník a regenschori
na Petrově Petr Kolař a orchestr. V krásných
prostorách katedrály zazní mj. Dvořákovo
Te Deum a Biblické písně. Podrobnosti
najdete na www.lumir1864.cz. Jste srdečně
Lucie Štrajtová Reidlová I
zváni.

Starobrněnští augustiniáni srdečně
zvou všechny na bohoslužbu za zemřelé obyvatele Starého Brna.
Mše se bude konat 2. listopadu v 18.00
hodin v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Mendlově náměstí.
Mši bude sloužit P. Jan Emil Biernat,
OSA.
Zazní Requiem od Josefa Rudolfa
Eichlera v podání Starobrněnského
chrámového sboru pod vedením Jiřího
Langa, který také společně s Janem
Kopřivou usedne za varhany.
Na závěr bohoslužby se všichni v průvodu přesunou před baziliku, kde bude
před misijním křížem krátká pobožnost
za všechny zemřelé a následně budou
moci všichni zúčastnění zapálit svíčky
za svoje blízké.
(kad)

I

Volby

ŘÍJNOVÉ VOLBY – VOLEBNÍ
OKRSKY PODLE BYDLIŠTĚ
Volby do Zastupitelstva městské části
Brno-střed, Zastupitelstva města Brna a 1/3
Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech
5. a 6. října 2018. Případné druhé kolo voleb
do Senátu se koná 12. a 13. října 2018.
Právo volit do zastupitelstva obcí má podle
zákona státní občan ČR, který alespoň druhý
den volby dosáhne věku nejméně 18 let
a nevznikla u něho překážka volebního práva,
je zapsán v seznamu voličů a je v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu. Volit
na našem území může i občan členského
státu EU, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a je v naší městské části
přihlášen k trvalému nebo přechodnému
pobytu.
Právo volit do Senátu má podle zákona
státní občan ČR, který alespoň druhý den
volby dosáhne věku nejméně 18 let a nevznikla u něho překážka volebního práva, je

zapsán v seznamu voličů. Ve druhém kole
do Senátu může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních nebo rodinných, důvodů úřad
městské části a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Další podrobnější informace najdete na
internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

VOLEBNÍ OKRSKY
ve volebním okrsku č. 23001 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová; náměstí
Svobody 15–19; Panenská 2 do konce; Panská;

Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova;
Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9
do konce
ve volebním okrsku č. 23002 je volební místnost vZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící:Besední;
Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka; Husova 4 do
konce sudá; Husova 15 do konce lichá; Jakubská;
Joštova; Komenského nám.; náměstí Svobody 1;
Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55 do konce;
Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní 1–11 lichá
ve volebním okrsku č. 23003 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Jánská 1–17 lichá; Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá; Minoritská; náměstí Svobody 8–14;
Orlí 1–18b; Poštovská
ve volebním okrsku č. 23004 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící:
Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuitská;
Pokračování na straně 10
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Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mozartova;
náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20 do
konce; Rašínova; Rooseveltova
ve volebním okrsku č. 23005 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p.o., Jánská 22
pro voliče bydlící: Bašty; Benešova 7; Biskupská;
Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova sudá;
Masarykova 19–23 lichá; Muzejní; Nádražní;
Petrov; Petrská; Průchodní; Radnická; Šilingrovo
nám.; Zelný trh 8
ve volebním okrsku č. 23006 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p.o., Jánská 22
pro voliče bydlící: Benešova 1–5 lichá; Benešova 9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní; Františkánská; Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19
do konce lichá; Josefská; Malinovského nám.;
Masarykova 25 do konce lichá; Měnínská; Novobranská; Orlí 19 do konce; Pohořelec; Sukova;
Vachova; Za divadlem
ve volebním okrsku č. 23007 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:
Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38 do
konce sudá; Lužánecká; Milady Horákové 21 do
konce lichá; náměstí 28. října 1–12; náměstí 28. října 20 do konce; Pionýrská 4; Traubova lichá;
Vrchlického sad
ve volebním okrsku č. 23008 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:
Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36
sudá; třída Kpt. Jaroše
ve volebním okrsku č. 23009 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:
Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové
1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop
ve volebním okrsku č. 23010 je volební místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská 1–11a lichá; Bratislavská 2–34 sudá; Cejl
1–63 lichá; Koliště 37–49 lichá; Ponávka
ve volebním okrsku č. 23011 je volební místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská 13–35a lichá; Körnerova; Příční lichá; Stará
ve volebním okrsku č. 23012 je volební místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Barvířská; Bratislavská 36–62; Cejl 52–64 sudá; Cejl
65–69 lichá; Hvězdová lichá; Plynárenská lichá;
Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13; Tkalcovská sudá
ve volebním okrsku č. 23013 je volební místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Francouzská 2–62 sudá; Milady Horákové 30 do
konce sudá; Příční sudá
ve volebním okrsku č. 23014 je volební místnost v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Cejl
2–50a sudá; Koliště 4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11 lichá; Špitálka
15; Špitálka 2–6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá;
Vlhká 2–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23015 je volební míst-

nost v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Koliště
69 do konce; Křenová 19 do konce lichá; Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do konce
sudá; Špitálka 17 do konce lichá; Vlhká 21 do konce lichá; Vlhká 28 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23016 je volební místnost vZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící:Cyrilská;
Čechyňská; Kolískova; Koželužská; Křenová 48
do konce sudá; Masná 1–5a lichá; Masná 2–20
sudá; Mlýnská 25 do konce; Řeznická; Štěpánská; Šujanovo nám.; Zderadova
ve volebním okrsku č. 23017 je volební místnost vZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící:Dornych
1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17
lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní 1–37 lichá; Plotní 2–6a sudá; Přízova;
Rosická; Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká;
Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá
ve volebním okrsku č. 23018 je volební místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro
voliče bydlící: Husova 5
ve volebním okrsku č. 23019 je volební místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící:
Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do konce
lichá; Ypsilantiho
ve volebním okrsku č. 23020 je volební místnost v Klubu senior. aktivit, Václavská 3 pro
voliče bydlící:Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická
5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická
ve volebním okrsku č. 23021 je volební místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící:
Hybešova 2 do konce; Leitnerova 1; Leitnerova
2–18 sudá; Soukenická
ve volebním okrsku č. 23022 je volební místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící:
Bezručova; Křídlovická 19–47 lichá; Křídlovická
30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
ve volebním okrsku č. 23023 je volební místnost v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící:
Hybešova 1,1a; Křídlovická 49 do konce lichá; Křídlovická 54 do konce sudá; Nové sady
ve volebním okrsku č. 23024 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Celní; Jílova 26 do konce sudá; Jílova 31 do konce
lichá; Vídeňská 54–88
ve volebním okrsku č. 23025 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Bakalovo nábř.; Grmelova; Polní 1–35 lichá; Polní
2–88 sudá; Renneská tř. 2–12 sudá; Sobotkova;
Vojtova
ve volebním okrsku č. 23026 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Bidláky; Heršpická; Holandská; Polní 37 do konce
lichá; Polní 90 do konce sudá; Pražákova 53 do
konce; Renneská tř. lichá
ve volebním okrsku č. 23027 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Gallašova; Havlenova 12 do konce sudá; Havle-
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nova 27 do konce lichá; Renneská tř. 14 do konce
sudá
ve volebním okrsku č. 23028 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Havlenova 1–25 lichá; Havlenova 2–10 sudá;
Vídeňská 1–53
ve volebním okrsku č. 23029 je volební místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8 pro voliče bydlící:
Dvorského; Londýnské náměstí; Opavská; Strážní; Vídeňská 89–101 lichá; Vsetínská
ve volebním okrsku č. 23030 je volební místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Hluboká;
Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeňská 90–96
sudá; Vysoká
ve volebním okrsku č. 23031 je volební místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Červený
kopec; Horní; Jaroslava Foglara; Jílová 1–29b
lichá; Jílová 2–24 sudá; Rovná; Stráň; Strž; Vinohrady; k. ú. Pisárky č. ev. 180, 589, 608, 639, 645,
648; k. ú. Štýřice č. ev. 152
ve volebním okrsku č. 23032 je volební místnost v ZŠ Horní 16 pro voliče bydlící: Kamenná;
Kamenná čtvrť; Ludmily Konečné; Pod Červenou
skálou; Táborského nábř.
ve volebním okrsku č. 23033 je volební místnost v Klubu senior. aktivit, Václavská 3 pro
voliče bydlící: Bělidla; Křížová sudá; Mendlovo
nám. 1–15; Úvoz 1; Václavská 7 do konce; Veletržní
1–7 lichá
ve volebním okrsku č. 23034 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Bauerova; Křížkovského 1–19 lichá; Mendlovo nám.
16 do konce; Poříčí 1–3a; Rybářská; Veletržní 2;
Veletržní 9–13; Výstavní lichá; Výstavní 2–12
sudá
ve volebním okrsku č. 23035 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky
1–149 lichá; Hlinky 94–140 sudá; Křížkovského
sudá; Křížkovského 21 do konce lichá; Veletržní
15 do konce lichá; Výstaviště; Výstavní 14 do konce sudá; Zedníkova
ve volebním okrsku č. 23036 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky
2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz
3–5 lichá; Úvoz 2–46 sudá
ve volebním okrsku č. 23037 je volební místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro
voliče bydlící: Anenská sudá; Anenská 13 do
konce lichá; Kopečná 23 do konce lichá; Kopečná
38 do konce sudá; Leitnerova 7–9 lichá; Leitnerova 30–34 sudá; Pekařská 9 do konce lichá;
Pekařská 18 do konce sudá
ve volebním okrsku č. 23038 je volební místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící: Anenská 3–11 lichá; Husova
1–3; Husova 7–13 lichá; Jircháře; Kopečná 1–21
lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova 22–26
Pokračování na straně 11
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sudá; Pekařská 1–7 lichá; Pekařská 2–16 sudá;
Pellicova 1–53a; Studánka; Vodní
ve volebním okrsku č. 23039 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící: Hlinky
142 do konce sudá; Hlinky 151 do konce lichá;
Hroznová; Kalvodova; Kamenomlýnská; Květná;
Lipová 1a do konce lichá; Lipová 14 do konce
sudá; Ludvíka Podéště; Marie Pujmanové;
Neumannova 1–16; Pisárecká lichá; Preslova 89
do konce lichá; Vinařská; Žabovřeská 1; Žabovřeská 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23040 je volební místnost v ZŠ Hroznová 1 pro voliče bydlící:
Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87 lichá;
Preslova sudá
ve volebním okrsku č. 23041 je volební místnost v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ Barvičova 85 pro voliče bydlící: Bohuslava Martinů
ve volebním okrsku č. 23042 je volební místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící:
Foustkova 11–35 lichá; Havlíčkova 38 do konce
sudá; Havlíčkova 45 do konce lichá; Krondlova
1–9 lichá; Rudišova; Sedlákova 30 do konce
sudá; Sedlákova 33 do konce lichá; Wurmova
ve volebním okrsku č. 23043 je volební místnost v Biskupském gymnáziu Brno a MŠ Barvičova 85 pro voliče bydlící: Barvičova 11 do
konce lichá; Barvičova 72 do konce sudá; Dostálova; Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova; Rezkova;
Wanklova; Wolkrova
ve volebním okrsku č. 23044 je volební místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící:
Barvičova 1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá; Bílého;
Františky Stránecké; Lerchova 1–11 lichá; Lerchova
2–10 sudá; Lipová 2–12 sudá; Mahenova 13 do
konce lichá; Mahenova 16 do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá;Sedlákova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo nám.
ve volebním okrsku č. 23045 je volební místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící:
Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36 sudá;
Heinrichova 21 do konce; Helceletova; Kampelíkova; Klácelova; Lerchova 12 do konce; náměstí
Míru; Roubalova 11 do konce lichá; Roubalova 24
do konce sudá; Údolní 72a do konce sudá; Údolní
75 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23046 je volební místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící:
Heinrichova 1–19 lichá; Heinrichova 2–20 sudá;
Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1; Mahenova
1–11 lichá; Mahenova 2–14 sudá; Roubalova 1–9
lichá; Roubalova 2–22 sudá; Tvrdého sudá; Údolní 53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý kopec
ve volebním okrsku č. 23047 je volební místnost v ZŠ náměstí Míru 3 pro voliče bydlící:
Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá; Údolní 13–39 lichá; Úvoz 48–56 sudá; Úvoz 7–31 lichá

ve volebním okrsku č. 23048 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: bratří Čapků; Gorkého 37 do konce lichá; Gorkého 56 do
konce sudá; Grohova 43 do konce lichá; Grohova
46 do konce sudá; Kraví hora; Rybkova 17 do
konce; Stojanova lichá; Údolní 56–72 sudá
ve volebním okrsku č. 23049 je volební místnost vZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící:Gorazdova
lichá; Gorkého 25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá;
Údolní 41–51 lichá; Úvoz 33–39 lichá; Úvoz 58–76
sudá
ve volebním okrsku č. 23050 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Gorkého
42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá; Stojanova
sudá; Úvoz 41–53 lichá; Úvoz 78–88 sudá
ve volebním okrsku č. 23051 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova
1–11; Gorkého 16–40 sudá; Grohova 13–29 lichá;
Jiráskova 1–11 lichá; Jiráskova 2–14 sudá
ve volebním okrsku č. 23052 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova
13–29 lichá; Grohova 36–40 sudá; Jana Uhra 23
do konce lichá; Úvoz 90–116 sudá
ve volebním okrsku č. 23053 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova
31 do konce lichá; Jana Uhra 22 do konce sudá;
Úvoz 55 do konce lichá; Úvoz 118 do konce sudá;
Žižkova 1–15 lichá
ve volebním okrsku č. 23054 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Jana Uhra
1–21 lichá; Jana Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36
do konce; Konečného nám. 1–3; Veveří 51–71
lichá
ve volebním okrsku č. 23055 je volební místnost v ZŠ Úvoz 55 pro voliče bydlící: Čápkova
30 do konce sudá; Jana Uhra 12–20 sudá; Konečného nám. 4 do konce; Resslova; Rybkova 1–15;
Veveří 79–109 lichá; Žižkova 2–22 sudá; Žižkova
17–55 lichá
ve volebním okrsku č. 23056 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Hrnčířská 51,60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudova;
Šumavská 31–35 lichá; Veveří 52–72 sudá; Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8 sudá
ve volebním okrsku č. 23057 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Kotlářská 2–16 sudá; Kotlářská 11–19 lichá; Kounicova
30–44 sudá; Kounicova 57–67 lichá; Tučkova 13
do konce lichá; Zahradníkova 1–7 lichá; Zahradníkova 10–18 sudá
ve volebním okrsku č. 23058 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova 39 do konce lichá; Botanická 39–45a
lichá; Botanická 40–56 sudá; Botanická 66–68
sudá; Dřevařská 24–30 sudá; Hrnčířská 23–33
lichá
ve volebním okrsku č. 23059 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Baye-

rova 2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá; Dřevařská
29 do konce; Kotlářská 27 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23060 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova 32 do konce sudá; Dřevařská 1–27 lichá;
Dřevařská 2–22 sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21
lichá; Štefánikova 1–23 lichá
ve volebním okrsku č. 23061 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Bayerova 1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá; Botanická
20–38 sudá; Kotlářská 18–26 sudá
ve volebním okrsku č. 23062 je volební místnost v ZŠ Kotlářská 4 pro voliče bydlící: Botanická 21–37 lichá; Hrnčířská 37–43 lichá; Kotlářská 21–25 lichá; Tučkova 20 do konce sudá;
Zahradníkova 20–28 sudá; Zahradníkova 9–15
lichá
ve volebním okrsku č. 23063 je volební místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova; Kotlářská
28 do konce sudá; Lidická 61 do konce lichá
ve volebním okrsku č. 23064 je volební místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Cihlářská; Smetanova 20 do konce
ve volebním okrsku č. 23065 je volební místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Antonínská; Janáčkovo nám.; Lidická 33–59 lichá;
Mezírka
ve volebním okrsku č. 23066 je volební místnost v ZŠ Antonínská 3 pro voliče bydlící: Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášova;
Moravské nám. 11 do konce
ve volebním okrsku č. 23067 je volební místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 pro voliče bydlící: Kounicova 16–28 sudá;
Kounicova 45–55 lichá; Pekárenská 1; Sokolská;
Sušilova; Tučkova 1–11 lichá; Tučkova 2–18 sudá;
Veveří 40–50 sudá; Závodní
ve volebním okrsku č. 23068 je volební místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p.o., Kounicova 16 pro voliče bydlící: Kounicova 1–43 lichá;
Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2 do konce;
Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří 2–38 sudá;
Žerotínovo náměstí 1–5
ve volebním okrsku č. 23069 je volební místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící: Čápkova 12–28 sudá; Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35 lichá; Jiráskova
16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
ve volebním okrsku č. 23070 je volební místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p.o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící: Arne Nováka; Gorkého 1–23
lichá; Gorkého 2–14 sudá; Grohova 1–11 lichá;
Jaselská; Marešova; Obilní trh; Údolní 2–28 sudá;
Veveří 1–31 lichá; Žerotínovo náměstí 6 do
konce.
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DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI
Vážení čtenáři zpravodaje,
rád bych se s vámi na tomto místě rozloučil.
Rozhodl jsem se totiž ve své
politické kariéře v městské
části Brno-střed nepokračovat, a tak mě na kandidátkách
letošních komunálních voleb nenajdete. Bylo
mi však obrovskou ctí nejen přispívat každý
měsíc do zpravodaje články o historii našeho
města, ale především pro městskou část jako
radní a zastupitel pracovat. Mým cílem bylo
v uplynulém volebním období prezentovat
a popularizovat historii města, ať už formou
několika výstav a komentovaných procházek
ve veřejném prostranství – poslední výstavu
o osudových osmičkových výročích letošního
roku můžete aktuálně vidět na nádvoří Staré
radnice, ale také instalací trvalých objektů, jako
jsou například Kameny zmizelých, věnované
obětem nacismu, pamětní deska k 100. výročí

vzniku republiky umístěná na Besedním domě
nebo třeba opětovné umístění plastiky orla na
Orlí ulici. Kromě toho jsem se snažil také klást
důraz na citlivé a kvalitní rekonstrukce domů,
zejména pak těch meziválečných. Vždyť pro
Brno je právě tato architektura charakteristická
a citlivým a nesobeckým přístupem k ní zachováváme skutečné kulturní dědictví. Takto se
povedlo přistoupit například k opravě dvou
domů na Moravském náměstí. Tyto a další aktivity by se však nikdy nepodařily realizovat nejen
bez široké podpory celé dosavadní koalice
městské části, ale i lidí, kteří mnohdy zůstávají
v pozadí, a kterým bych tak rád nyní poděkoval.
Na metodice k opravám domů se výrazně podíleli architekti Jindřich Škrabal, Petr Všetečka
a Ivan Wahla. Na prezentaci historie města Brna
pak mají značnou zásluhu instituce jako je Archiv
města Brna s ředitelem Liborem Blažkem,
Muzeum města Brna a jeho ředitel Pavel Ciprian,
vedoucí oddělení architektury Jindřich Chatrný

a vedoucí archeologického oddělení Petr
Vachůt. Rád bych vyzdvihl imnohdy nepopulární
práci Národního památkového ústavu, pana
ředitele Váchy, architekta Wewiory a architektky
Matulíkové a práci manželů Severínových, kteří
desítky let bádají a zpřístupňují především Starobrněnský klášter, nebo práci Fakulty architektury VUT s řadou nadšených pedagogů, jako
je například Nicol Gale. Zapomenout bych
nechtěl ani na archeology ze společnosti
Archaia Brno pod vedením Davida Merty a Marka Pešky a skvělý projekt, který v Brně funguje
už řadu let díky dobrovolné práci nadšenců,
a tou je Internetová encyklopedie dějin Brna.
Zkrátka Brno má být na co hrdé. Máme tu osobnosti, se kterými stojí za to spolupracovat a kterým stojí za to naslouchat. Já jim, a dalším se
kterými jsem měl možnost spolupracovat, za
jejich práci děkuji! Bc. Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed
nestraník za Žít Brno

SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
– KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Naposledy v tomto volebním
období mám jako zastupitel
možnost oslovit občany prostřednictvím zpravodaje
městské části Brno-střed.
Myslím si, že jako v každém
odvětví lidské činnosti, je
iv politice potřeba skládat účty. Předstupuji před
občany s bilancí svých výsledků práce opozičního zastupitele. Je na každém z vás zhodnotit,
zda jsou to výsledky dostatečné. Uplynulé 4roky
šla naše městská část kupředu, přesto mnoho
oblastí čeká na další impulz a ten může přinést
až nově zvolené zastupitelstvo, týká se to gescí
bydlení, školství, dopravy, veřejné zeleně amnoha dalších. Práce zastupitele je však ivdrobných
zásazích ve prospěch konkrétních lidí. Jsem
moc rád a vážím si, že jste se na mne možná
i pod dojmem některých mých článků a jiného
veřejného vystupování, pravidelně obraceli
s prosbou o pomoc. Snažil jsem se vám pomáhat, jak jen to bylo v mých silách a časových
možnostech. Za ty 4 roky se na mne obrátily
desítky z vás, mohl jsem tak iniciovat nejrůznější

opravy či urychlení již započatých akcí a další
změny – dopravní značení, vytrhaná dlažba,
lavičky v parcích, výsadba zeleně, doplnění
osvětlení, odpadkové koše navíc, opravy dveřních zámků, úprava režimu fontány před JAMU.
Apeloval jsem i na celkovou rekultivaci některých ploch (např. takzvaná Kohnova cihelna,
která stále čeká na své lepší časy nebo oprava
zastávky MHD Celní v současnosti v dezolátním
stavu, která se podle informací z DPMB bude
konečně realizovat v příštím roce, dále zejména
Kamenná kolonie). Také jsem se mohl jménem
občanů dotazovat na nejrůznější detaily teprve
rozplánovaných staveb, ze kterých máte leckdy
i obavy.
K tomu jsem měl i tu čest vést některé obřady,
oddat téměř 600 svateb, přivítat na radnici přes
200 malých občánků, mít možnost poznat
obrovské množství zajímavých lidí, kterým na
rozvoji naší městské části potažmo celého města Brna skutečně záleží. To vše jsem včlenil i do
desítek článků v tomto zpravodaji, hodně přes
sto interpelací (což je zákonná možnost zastupitele domoci se informací v přednostním reži-

mu 30 dnů) a dalších aktivit jako i podpory
některých celospolečensky prospěšných projektů. Radost mám obzvláště z projektu Příběhy
našich sousedů, se kterým se opět počítá od
září nejméně na 7 z našich 11 základních škol
a který umožňuje propojit nejmladší a nejstarší
generaci našich občanů.
Rád bych v této své práci pokračoval i nadále,
protože smysl jakéhokoliv veřejného angažmá
vidím ve službě lidem anaslouchání jejich potřebám, navíc mne to i skutečně baví. To je však
jen na vašem zhodnocení. Váš verdikt, ať už
bude jakýkoliv, přijmu s pokorou, kandiduji až
v druhé desítce kandidátní listiny své strany.
Pokud se nejste schopni ztotožnit přímo s nějakou stranou, můžete využít i preferenční hlasy,
máte jich k dispozici celkem 45. Každý váš hlas
má velkou váhu a ovlivní budoucí podobu Brna-střed! Na závěr vám chci ještě jednou poděkovat, bylo mi ctí být po 4 roky vaším zastupitelem.
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. I
zastupitel MČ Brno-střed
za ČSSD
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PŘIJĎTE K VOLBÁM
Vážené Brňanky a vážení
Brňané, žijící v městské
části Brno-střed, děkujeme, že jste pět z nás před
čtyřmi lety zvolili do zastupitelstva a my jsme díky
tomu mohli pozitivně ovlivnit spoustu věcí.
Díky našemu působení je nyní městská
část zelenější, pohodlněji se třídí odpad,
děti se bezpečněji dostanou do škol a spravedlivěji jsou posuzovány žádosti o byt. Na
některé změny nám čas nestačil. Rádi
bychom dotáhli rozpracované projekty.
Pojďme do toho společně i letos, ať uděláme z centra Brna místo ještě zdravější, bezpečnější a celkově lepší pro život.

G Chceme, aby město nabízelo kvalitní
a dostupné veřejné služby – ať už je to
bydlení, vzdělání, kultura nebo sociální
péče.

Víme, co chceme:
G Chceme město, které je férové ke všem.
Ve kterém mohou žít mladí, staří, lidé se
zdravotním postižením nebo lidé pečující,
cizinci, lidé zaopatření, ale i ti, kteří nemohou příliš utrácet. Věříme, že všechny obyvatelky a všichni obyvatelé Brna mají právo na důstojný a spokojený život v centru
města a nebudeme dělat výjimky.
G Chceme, aby se lidé mohli po městě
pohybovat pohodlně a bezpečně. Veřejný prostor budeme tvořit citlivě, s rozmyslem a ve spolupráci s vámi i s odborníky.
G Chceme Brno zelené a odolné vůči klimatickým změnám. Budeme se snažit
o novou výsadbu rostlin a další opatření,
díky kterým naše zdraví nebude trápit
v létě vedro a v zimě smog.

Jsme věrní svým slibům a závazkům. Politika pro nás není byznys ani kolbiště. Na
naší kandidátní listině najdete členky a členy
Strany Zelených i nezávislé osobnosti.
Najdete tam lidi politicky zkušené i muže
a ženy přinášející novou energii. Všichni
z nás žijí, pracují a tráví volný čas v Brně,
starají se zde o rodiče a vychovávají tu i své
děti. Máme Brno rádi a jdeme do voleb, protože chceme rozvíjet a zlepšovat místa
kolem nás pro sebe i další generace. K tomu
potřebujeme vaši důvěru a váš hlas. Přijďte,
prosím, k volbám 5. a 6. října a zaškrtněte
celou kandidátku Strany Zelených.
Mgr. David Oplatek I
člen Rady MČ Brno-střed
za Zelené

ZLEPŠENÍ DOPRAVY, PARKOVÁNÍ
A BYDLENÍ JE PRIORITOU
Situace na brněnských
ulicích je dlouhodobě neúnosná. Vidíme to každý
den: Stavby a opravy nejsou koordinované, a proto
vyžadují velké množství
uzavírek.
Výsledkem je často totální dopravní kolaps.
Vedle toho se chaoticky zvyšují ceny za parkování. Proč ale bojovat s motoristy? Řidič
přece není sprosté slovo. Tyto problémy
máme i proto, že resort dopravy postrádal
v tomto volebním období kompetentní vedení.
Poslední dva roky v Brně panuje dopravní
chaos. Kolabuje provoz na hlavních tazích
městského okruhu i na navazujících komunikacích. Zlepšení dopravy a parkování musí
být prioritou příštího vedení města. Tak, aby
Brno bylo průjezdné a nestálo v kolonách,
a aby bylo více parkovacích míst bez zbytečných poplatků.
Pro zlepšení dopravy v Brně je nutné
zavést koordinační skupinu, která bude podstatně lépe plánovat všechny stavby, opravy
a uzavírky komunikací, než je tomu teď. Zároveň smlouvy se zhotoviteli změnit tak, aby

práce probíhaly podstatně rychleji, intenzivněji a tam kde je to možné, aby se pracovalo
i během noci a přes víkendy, jak je to obvyklé
v zahraničí.
V předchozím období byla vytvořena komplexní strategie parkování ve městě Brně.
Přestože mělo současné vedení města vše
kompletně zpracované a připravené, nic
z toho nerealizovalo. Jen dvojnásobně zdražilo parkování. Pro jeho zlepšení je nutné
obnovit navyšování parkovacích míst, ať už
změnou dopravního značení, nebo výstavbou nových a také okamžitě zrušit nesmyslný
ceník, respektive poplatky za parkování, které
před nedávnem město schválilo pro zaváděné rezidentní zóny a které připraví Brňany
pouze o peníze, zlepšení parkování jim nepřinesou. Dalším velkým problémem Brna je
nedostupné bydlení. Ceny bytů se skokově
zvyšují, podmínky hypoték jsou stále přísnější.
Brno má zastaralý územní plán, takže nové
byty se nestaví. Bydlet v Brně je pro mnoho
lidí takřka nedostupný sen, a tak ve velkém
odcházejí jinam. Proto chceme výrazně podpořit výstavbu nových bytů, umožnit privatizaci části bytového fondu a zbývající obecní

bytový fond využívat efektivně a motivačně.
Nehospodárná správa města, nerozumné
utrácení úspor a nekoncepční hospodaření
politiky často láká k tomu, aby městský rozpočet „obohatili“ zvýšením daní nebo poplatků, jako je daň z nemovitosti. Takové snahy
jsme v minulosti vždy odmítali a nehodláme
na tom nic měnit. Zvýšení daně z nemovitosti
v Brně by zasáhlo vlastníky bytů i jejich nájemníky. Zbytečně by ještě zhoršilo rozvoj
a dostupnost bydlení v našem městě.
Pro větší bezpečnost v Brně pomůže obnovení projektu „poznej svého strážníka“, který
byl zrušen, byť si ho lidé chválili. Myslet také
musíme i na ty dříve narozené, a obnovit
výstavbu domovů pro seniory, která se bohužel zastavila. Poslední čtyři roky se Brno nerozvíjí a vedení města čerpá pouze z toho,
co se podařilo nastavit v uplynulých obdobích. Je třeba dát Brnu nové impulzy. Nezůstaneme jen u plánů, maket a vizualizací,
budeme naše vize opravdu naplňovat.
JUDr. Markéta Vaňková I
zastupitelka MČ Brno-střed
za ODS
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VELKÝ MUŽ PETR KŘIVKA
Osudový rok 1938, znamenající Konečné
řešení české otázky, a nakonec i vznik
protektorátu Čechy a Morava, o kterém
jsme si vyprávěli v předchozím díle, nás
částečně neopustí ani tentokrát. Budeme
si totiž vyprávět příběh jednoho statečného
vlastence, který bojoval proti dvěma zločineckým totalitám 20. století.
Vzpomínám si přesně na den, kdy jsme
s partou přátel čekali před vchodem do
objektu bývalé věznice v Brně na Cejlu. Psal
se rok 2010 a tehdejší pobočka Konfederace
politických vězňů mně slíbila, že nám na prohlídku objektu pošle některého z muklů, který
Cejlem prošel. V dohodnutý den a čas stál
před budovou štíhlý, šedovlasý a vzpřímený
člověk. Na první pohled bylo jasné, že je to
právě on. Ostýchavě jsem ho oslovil
a pozdravil. On se nám představil a řekl své
jméno – Zdeněk Křivka. Poprvé po 60. letech
s námi vstupoval do budovy, kde byl vězněn
on, jeho bratr, otec a kde byl popraven jeho
strýc. Zdeněk Křivka pak spustil své vypravování: „Hned 25. února 1948 jsem pochopil,
že je v naší zemi ohrožena demokracie a svoboda.“ Zdeněk Křivka se tak brzy po nástupu
komunismu k moci zapojil do jedné z ilegálních odbojových skupin, kterou začal formovat jeho strýc Petr Křivka. A právě jeho příběhu se budeme nyní věnovat.
Petr Křivka, přesvědčený Sokol a demokrat, jak na něj jeho synovec Zdeněk vzpomínal, měl za sebou v roce 1948 už nějaké
zkušenosti s odbojem. Narodil se v roce 1897
v Kobylí na Slovácku. Vyučil se zámečníkem,
pracoval ve Vídni. V roce 1917 musel narukovat do první světové války, na jaře 1918 se mu
povedlo zběhnout. Několik měsíců se skrýval
v italských lesích a snažil se formovat protirakouskou odbojovou skupinu. Křivkovi bylo
tehdy pouhých 21 let.
Po návratu do nově vzniklé republiky se
Petr Křivka živil jako zámečník u Československých drah. V roce 1921 se oženil a měl
dvě děti. Události let 1938 a 1939, které nakonec vyústily v druhou světovou válku, přirozeně nenechaly jeho povahu klidnou. Křivka
využil svého povolání u železnice k tomu, aby
zorganizoval tzv. podzemní linku, díky níž převáděl přes stanici Kúty uprchlíky na Slovensko,
a za pomoci dalších je dostával až do Budapešti a dál. Na Křivkovu práci ale velmi záhy
přišlo gestapo. 18. dubna 1940 si na něj počkalo na brněnském nádraží, kde ho zatklo
a odvezlo do Kounicových kolejí. Zde byl

podroben důkladné prohlídce a následně
výslechu. Poté se mu ale povedl mistrovský
čin. Křivka byl zatčen v pracovním oblečení
a v hale uviděl brašnu s nářadím. Nelenil,
popadl ji a jako montér prošel ven. Musel pak
ihned odjet vlakem na jižní Moravu, kde stačil
ještě napsat dopis své rodině. Za pomoci
svých přátel hned druhý den zamířil do Bratislavy a Budapešti. Už v Budapešti se Křivka
přihlásil do vojska na francouzském konzulátu.
Zatímco se mu povedlo uniknout, gestapo se
začalo mstít jeho rodině. Manželku a dceru
gestapo zatklo a deportovalo do koncentračního tábora ve Svatobořicích. Jeho mladšího
bratra pak věznilo v Kounicových kolejích.
Začátkem června 1940 se Křivka dostal na
francouzskou půdu, následně byl jedním
z mnoha set tisíc vojáků evakuovaných do
Velké Británie. V roce 1943 se zde stal osobním strážcem exilového prezidenta Edvarda
Beneše, kterému věrně sloužil až do návratu
do vlasti. Po skončení války se v květnu 1945
dostal do Prahy. Za své zásluhy během války
byl prezidentem Benešem vyznamenán
a začal se opět aktivně účastnit rozvoje demokracie v Československu. Poválečná situace
se však Křivkovi nelíbila. Od roku 1947 stále
častěji hovořil se svými přáteli o svobodě
a ideálech první republiky. Únor 1948 a s ním
spojený nástup komunistické totality byl pro
něj jasným apelem k tomu, aby znovu – tentokrát již potřetí ve svém životě – statečně
bojoval proti nesvobodě a bezpráví. Začal
organizovat skupinu označenou jako 9909,
která měla za cíl informovat občany o nastalé
politické situaci. Jeho snahou bylo tisknout
a rozšiřovat protistátní letáky, a dokonce zorganizovat protivládní demonstraci. Obrovskou
vzpruhou pro členy protikomunistických
odbojových skupin byl XI. všesokolský slet
konaný v červnu a červenci 1948, který se
změnil v masovou protikomunistickou demon-
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straci. Státní bezpečnost na něj nasadila konﬁdenta a v srpnu 1949 celou skupinu pozatýkala. Komunističtí vyšetřovatelé Petra Křivku
mučili bitím, hladem a zimou, neustálými surovými výslechy, při kterých mu vytloukli zuby.
Až nakonec nastal vykonstruovaný soudní
proces. V roce 2010 na něj na nádvoří bývalé
věznice na Cejlu vzpomínal i jeho synovec
Zdeněk. Říkal: „Když seděli obvinění v řadě
vedle sebe, spoluobžalovaný Slávek Skopal
si všiml, že strýc nemá boty, ale jen papuče.
Očima mu naznačil, proč má papuče? Strýc
to pochopil a vytáhl jednu nohu. Všechny
nehty na noze měl z výslechu strhaný.“ Tragické soudní divadlo odsoudilo Petra Křivku
jako hlavu odbojové skupiny k trestu smrti.
Jeho dva synovci a bratr dostali po 20 letech.
Manželka a dcera Petra Křivky byly vyhozeny
z bytu, jejich nábytek vyhozen na ulici a polovina majetku byla zabavena státem. Petr Křivka byl oběšen na nádvoří věznice v Brně na
Cejlu 21. června 1951. Jeho tělo bylo tajně zpopelněno v Krematoriu města Brna a jeho popel
měl být zlikvidován. Tehdejší hrobník však
urny popravených hrdinů zakopával na tajném
místě. Když v roce 1968 došlo k uvolnění politických poměrů, požádala vdova Petra Křivky
o vydání ostatků jejího manžela. Před padesáti
lety tak došlo k objevu a vyzvednutí uren
popravených. Urna s popelem Petra Křivky
byla konečně uložena na čestném místě.
Během následné normalizace však byla
vyzvednuta a popel deﬁnitivně rozprášen do
neznámého společného hrobu.
Tento článek je věnován všem politickým
vězňům komunistické totality s přáním, aby
nejen politická reprezentace našeho města
a městské části měla tolik charakteru a odvahy, kterou několikrát během svého života
projevil Petr Křivka.
Bc. Michal Doležel I
člen Rady MČ Brno-střed

Rozhovor

SESTRY MACHATOVY
ŽIJEME SOUČASNOSTÍ, NE MINULOSTÍ
Brněnské rodačky, dvojčata Hana Bubníková a Jiřina Langová, rodným jménem
Machatovy, společně vyrůstaly, společně
ukončily taneční konzervatoř a společně
okouzlovaly diváky jako členky baletu Státního divadla Brno. Společně také stály
v polovině padesátých let u zrodu nového
sportovního odvětví u nás – moderní, tehdy
ještě umělecké, gymnastiky, a společně se
úspěšně vklínily do světové gymnastické
špičky vedle tehdy bezkonkurenčních
sovětských gymnastek. Pořád společně
a s úsměvem.

Opravdu jste se nikdy
nepohádaly? Jako první se
ptám Hany, protože je starší.
Byť jen o dvě minuty.
Hana: Nepamatuji se, že bychom se někdy
pohádaly. Možná proto, že jsme byly pořád
na očích a nechtěly jsme si na veřejnosti kazit
reputaci (smích).
Jiřina: No, je to tak. Ale mám pocit, že je
to proto, že jsem Haně jako mladší někdy
ustoupila (smích).

Co na své sestře nejvíce
oceňujete?
Hana: Jiřina je praktičtější než já. A obětavější. Vždycky, když bylo v rodině třeba, hned
zaskočila, pomohla.
Jiřina: Hana byla zase úspěšnější na úřadech a při oﬁciálních jednáních. Asi proto, že
je starší (smích).

Na fotograﬁi jste při jedné
z akcí Brněnského roku sportu,
který průběžně připomíná
významná sportovní výročí
a jubilanty letošního roku.
Jak jste se cítily?
Hana: Musím přiznat, že ve společnosti
Věry Růžičkové, olympijské vítězky, nebo
dvojnásobného olympijského medailisty
Zdeňka Růžičky a dalších brněnských legend
jsem měla pocit, že jsem nějaké hvězda...
Jiřina: Má pravdu. Bylo to miloučké. A čím
je člověk starší, tím víc si váží toho, že na
něho lidé nezapomínají.

Určitě vám udělalo radost
i vystoupení vaší vnučky
Pavlínky, která jde ve vašich
šlépějích.

Jiřina: Cvičila krásně, ale byly u toho i další
děti a to je vlastně smyslem celé akce. Připomínat tradice a úspěchy a motivovat tím
mladé.
Hana: Já jsem ráda, že se přijela podívat
i moje dcera Hana, který učí na pražské vysoké škole tělesné výchovy.

Sestry Machatovy

Jaké brněnské sportovní
osobnosti si ceníte nejvíc?
Hana: Tak já asi… Vlastimila Bubníka
(smích). Ale uznávala jsem ho ještě před tím,
než jsme byli manželé.
Jiřina: A nezapomínáme ani na tatínka, který byl vynikajícím fotbalovým brankářem SK
Židenice, současníkem legendárního Pláničky. Možná si někteří fanoušci vzpomenou jak
ve svých devadesáti letech běžel v poločase
mezistátního utkání za Lužánkami svižným
poklusem do poloviny hřiště, kde mu pak
předávali pamětní medaili.

Co přejete sportovnímu Brnu?
Hana: Hlavně nová moderní sportoviště.
A aby se Brno na mezinárodní scéně nemuselo chlubit jen motocyklovou Velkou cenou.
Jiřina: Nový fotbalový stadion! Ale nemělo
by se zapomínat ani na mladé. Zdá se mně,
že děti už tolik nesportují. Ale možná je to
tím, že ubývá i těch plácků a hřišť, kde by si
ti mladí mohli zasportovat.

Už máte nárok na ohlédnutí.
Jaké je vaše životní krédo?
Hana: Už jsme to vepsali do knížky Neobyčejný příběh slavných dvojčat, kterou s námi
sepsala novinářka Věra Staňková: mluvit pravdu a poctivě pracovat – to je něco, co jsme
dostaly do vínku už od našich rodičů. Po
všechna ta léta jsme si uchovaly kladný vztah
k životu. Věřily jsme, že se k nám štěstí neotočí
zády a vždycky jsme počítaly s tím, že nic
není zadarmo.
Jiřina: Je skvělé, že jako dvojčata jsme
spolu nejen vyrůstaly, ale i pracovaly. A je
krásné, že naše životy jsou propojeny až do
dnešních dnů. Naše rodina měla vždy sportovního ducha a zůstává pro nás důležitou
hodnotou. Jsme velmi hrdé na naše děti.
I díky nim žijeme současností, nikoliv minulostí.
Vladimír Koudelka

I

Hana Bubníková-Machatová a Jiřina Langová-Machatová se narodily 31. července
1938 v Brně. Odmalička plavaly, tancovaly, věnovaly se i skokům do vody
a samozřejmě také cvičily. V roce 1955
se již jako studentky brněnské konzervatoře zúčastnily prvních gymnastických
závodů a nastartovaly tak svoji úspěšnou
sportovní kariéru. V ní patří k největším
úspěchům Hanino 4. místo ve víceboji
při prvním mistrovství světa v roce 1963
v Budapešti a bronzová medaile ve víceboji z pražského mistrovství světa 1965.
Jiřinu zdobí ﬁnálové umístění při mistrovství světa 1967 v Kodani a titul absolutní
mistryně republiky z roku 1959. Kromě
toho byla v dalších pěti letech mistryní
republiky ve cvičení s jednotlivým náčiním. Důležitou etapou jejich života bylo
také působení v baletním souboru Státního divadla v Brně (do roku 1982). Ani
po skončení aktivní činnosti své milované
odvětví a sport neopustily. Začaly se
věnovat trenérské a pedagogické činnosti. Hana vystudovala taneční pedagogiku na pražské Akademii múzických
umění, učila na JAMU, učí na Masarykově
univerzitě. Trénovala i v zahraničí stejně
jako Jiřina, která byla mj. také členkou
realizačního týmu české reprezentace
ve sportovní gymnastice a úspěšně
působila na sportovním gymnáziu v Botanické ulici. I v současné době se zúčastňují nejrůznějších sportovních aktivit
a radost jim dělají i jejich potomci. Hanina
dcera Hana, narodila se z manželství
s Vlastimilem Bubníkem, je vedoucí centra katedry sportů a pobytu v přírodě na
Vysoké škole tělesné výchovy a sportu
v Praze, Jiřina má syna Radka a dva šikovné vnuky. Její dcera Hanne Langová je
uznávanou gymnastickou trenérkou
a mezinárodní rozhodčí a vnučka Pavlína
je talentovanou moderní gymnastkou.
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v BRNĚ a okolí

DOPRAVÍME
VYNESEME
ZAPOJÍME

6 990,Pračka

s horním plněním

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555

odvoz starého
spotřebiče ZDARMA

A++
6 kg
1000 ot./min

www.chladservis.cz

Inzerce

NEMOVITOSTI POPTÁVKA
• Pro babičku koupím byt 1+kk
/1+1. Hotovost. T: 604 508 585
• Hledám cihlový byt 3+1
a větší. T: 739 586 722
• Koupím chatu/chalupu do
50 km od Brna. T: 702 087 313
• Koupíme cihl. 2+1 v Brně,
BEZ RK. T: 602 185 147

ZtVNiSUR9iVILQDQþQt
RGãNRGQČQtSĜL
DXWRQHKRGČ
tel. 773 269 603

www.autocrashinfo.cz

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz
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Inzerce

Jazyková škola
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Dlouhodobé parkování v centru
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Začněte
s karate
na nových
hodinách
v říjnu
Online registrace na webu
www.akademiekaratebrno.cz

ȈȢʍ
ȈȢʍɰ
ʍɰɽɨƃƼ
ʍ
ɽɨƃ
ɨƃƼȶ
ȶȊ ǹɁɽɁ
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ABC PARKING s.r.o.
Tel.: 702 104 446, 602 356 040
info@parkovanivbrne.com
www.parkovanivbrne.com
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Inzerce

VÝKUP
PENÍZE
IHNED!
IH

HODINEK

Náramkové

Prim, Omega, Zenith, Longines, Glashütte,
IWC Schafhausen, Heuer, Eterna, Lemania,
Universal Geneve, Breitling, Poljot Chronograph aj.

PENÍZE
IHNED!!

Kapesní
zlaté • stříbrné • obyčejné
veškeré hodinky i nejdoucí
nebo poškozené

Doprava do Komárova: Autobusem č. 50, 48, 63, 61 od hl. nádraží.
Vystoupíte čtvrtou zastávku (hlášená KONOPNÁ) naproti obchodu !!!

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte jak správně stanovit
prodejní cenu?
¶ɁȶɽƃȟɽʍȚɽǉȴǏ
pro konzultaci zdarma.
www.ivanaﬁlousova.cz, tel. 777 729 415
ivana.ﬁlousova@century21.cz

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo
Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

PRODEJ ČERSTVÉHO OVOCE:
JABLKA, HRUŠKY, ŠVESTKY
PRODEJ ZELENINY
PRODEJ VÝROBKŮ Z OVOCE A ZELENINY
100% OVOCNÉ ŠŤÁVY

ROZVOZ PO BRNĚ

IJE
D
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em R
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OTEVÍRACÍ PO–ČT 10.00–17.00
DOBA
PÁ
10.0014.00

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

PŘ

tel.: 737 171 367

A

ZL
ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost
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UNITED BAKERIES a.s.,
provozovna Brno, Bohunická 24
3Ě,-0('269+2.2/(.7,98
– Expedienty
̰3HNDěVN«Y¿UREQ¯GÝOQ¯N\
̰=£PHÏQ¯ND Y\XÏHQ¯YRERUX

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny,
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585
http://eshop.jablka.cz/
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Názory občanů

10 LET ZÁPASU O VYHLÍDKU
Z konečné MHD v Masarykově čtvrti, cestou
do Wilsonova lesa, je z veřejné vyhlídky přes
louku na Dostálově ulici vidět panorama města. Zachování výhledu však není jisté. Na louce
jsou po majetkovém vypořádání podílu města
soukromé pozemky, které se účelovou změnou Územního plánu (ÚP) staly stavebními,
majitel je pak prodal stavebníkům, a ti v r. 2014
požádali o Územní řízení (ÚŘ). Již v roce 2008
tomu předcházely připomínky občanů, kteří
upozorňovali na rizika procesu a navrhovali
směnu vlastnického podílu s městem za jiné
pozemky.
Podkladem změny ÚP byla Zastavovací
studie (ZS) zhotovená stavebníky. Cílem studie

bylo rozdělení pozemků podle vlastnictví
a urbanistické dotvoření místa se zachováním
veřejné vyhlídky. Změna ÚP určila v předmětné ploše místa pro komunikaci, bydlení a pro
zeleň tak, aby vyhlídka mohla být zachována.
Index podlažních ploch byl povolen max IPP
0,2. Již v r. 2014 občané zjistili nesoulad dokumentace se ZS. Místo dvou byly domy tři.
Z toho jeden bytový se 4 podlažími s IPP 0,9,
tj. 4,5násobek povoleného IPP. Podle poslední dokumentace záměru mají domy IPP 0,6
až 0,7, tj. 3násobek povoleného IPP. Horní
dům svou výškou přesahuje vyhlídku o 2,3
až 5,5 m, takže z vyhlídky by nebylo nic vidět.
Důsledkem oprávněných připomínek občanů

je žádost investora o přerušení ÚŘ, s tím, že
předloží novou dokumentaci záměru.
Občané o dodržení změny ÚP usilují svými
skromnými prostředky v situaci, kdy podle
praxe našeho stavebního úřadu, bez souhlasu
autorů, nesmějí ze spisu zhotovit kopie dokumentace záměru, což jim ztěžuje kvaliﬁkované
posouzení. Případ je poučný, jak se městu,
a tedy nám všem, nevyplácí nadbíhat potenciálním investorům a podceňovat praktické
připomínky občanů již v první fázi dění. Neseme tak důsledky neústupnosti a neprozíravosti jednání Zastupitelstva městské části již
Ing. Michael Kryštof I
v roce 2008.
účastník ÚŘ

ZAPLAŤ A NEZAPARKUJEŠ
Dne 1. 8. 2018 vyšel v Deníku článek s titulkem: Brňan vymýšlí, kde parkovat. Občan
Koukol, tedy já, navrhuje vybudovat v ulici
Bayerova 30 nových parkovacích míst.
Navrhuji po obou stranách Bayerovy ulice
vybudovat šikmé parkoviště mezi stromy se
zatravňovací dlažbou pro odvod vody stromům, dále před domem č. 30 vymezit jedno
dodatečné místo navíc a před devíti dalšími
domy vyznačit barevnou dlažbou parkovací
místa za stromy. V oblasti totiž panuje mezi
obyvateli obava, že po zavedení rezidentního
parkování v centru se auta přesunou právě

například do nedaleké Bayerovy ulice.
Nejmenovaní zástupci městské části Brno-střed ve článku oponují, že v dané ulici další
parkovací místa nelze vytvořit. Technický ředitel Brněnských komunikací Aleš Keller ve
článku uvádí, že oboustranné šikmé parkování v ulici není možné, protože není dostatečně široká. Při opravě silnice však na ní stojí
běžně tři nákladní auta vedle sebe. Před
domem č. 30 nelze vybudovat jedno místo
navíc kvůli zeleni a technickým sítím. Nová
stání nelze budovat také kvůli mnoha vjezdům k jednotlivým domům, kvůli stromům

MENDLOVO NÁMĚSTÍ
Nelze si nevšimnout změny na Mendlově
náměstí! Určitě každý ocení. Je tu ale jedno
ale! Proč až po padesáti letech? Tento prostor
snad neměl majitele, nebo si nikdo nestačil
všimnout? Jedná se o poměrně důležitý přestupní uzel, a tak mě zaráží ještě další „maličkost“. A to konkrétně zmíněné veřejné WC.
Přijde vám normální otevírací doba v sobotu

od 11 hodin? Máte pocit, že do té doby nikdo
necestuje? Nebo to má souvislost s odbíjením
poledne v tu dobu? Není to tak trochu omezování osobní svobody, lépe řečeno životní
potřeby? Od roku 1989 je to jistý pokrok, ale
vzhledem k tomu, že veřejné WC jsou značně
omezené (zůstaly jen v podzemní ilegalitě)
a tedy většině starších lidí nedostupné. Ani

a v neposlední řadě kvůli chodníkům a zajištění bezpečí chodcům. Jako občan namítám,
že se nevybudují parkovací místa kvůli zeleni,
která tam není a kvůli nejmenovaným technickým sítím. Další stání nevybudujeme kvůli
bezpečí chodců… Celková rekonstrukce ulice
Bayerova bude trvat celý příští rok. Vnímám
to tak, že zaplatíme nově za parkování 600
korun, ale nikdo nám dostatek parkovacích
míst nezajistí. Bayerova ulice patří k nejzelenějším ulicím v Brně díky trávníkům a lipové
Milan Ivo Koukol I
aleji.
občan MČ Brno-střed

zmínka o žetonu ke vstupu na WC mně nepřijde jako nejšťastnější řešení. Na rok 2018
to na mě působí jako ostudné až potupné.
Chápu, že se jedná možná o udržení čistoty,
ale… Na druhé straně musí být občan rád, že
všech pět pánů zveřejněných na fotu zpravodaje Brno-střed v září t. r. nemá originální
klíče k WC jako jsou potřebné k vyzvednutí
korunovačních klenotů. Těším se na zveřejnění vaší odpovědi.
Milan Petrčka
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Reakce redakce: Politické reprezentace města Brna napříč politickým spektrem i volebními obdobími dlouhodobě plánovaly rozsáhnou
kompletní revitalizaci a rekonstrukci Mendlova náměstí. Projekt tohoto rozsahu je však časově a technologicky velmi náročný. I proto se
městská část Brno-střed rozhodla začít alespoň s touto částí Mendlova náměstí, a proto máme hotový parčík s veřejnými toaletami a kavárnou.
Co se týče veřejných toalet, v dnešní době je bohužel nelze nechat otevřeny 24 hodin denně a bez dozoru. Systém žetonů má za cíl pouze
napomoci zajistit, aby byly toalety využívány pokud možno pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určeny, a ne například k holení, praní prádla
nebo dokonce přebývání, jak jsme toho bohužel byli opakovaně svědky v případě jiných toalet, kde není stálá obsluha. Doposud toalety
(kad) I
na Mendlově náměstí chyběly úplně, věříme, že i v tomto režimu, byť není ideální, mnohým občanům dobře poslouží.
Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Naše školy

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TU

Všem žákům jedenácti základních škol, zřizovaných městskou částí Brno-střed, přejeme hodně štěstí v novém školním roce.
Nejvíce pak samozřejmě letošním prvňáčkům, kteří školní docházku začínají a vstupují
do neznáma nejen mezi nové kamarády, ale

i nové povinnosti. Jejich slavnostního přivítání
první školní den se zúčastnili i zástupci městské
části Brno-střed.
Na Základní škole Křídlovická starosta
Bc. Martin Landa popřál novým žákům spoustu
hezkých zážitků v prvním školním roce.

KŘENKA OSLAVUJE
A OTVÍRÁ BRÁNY

Při příležitosti 111. výročí školy zve gymnázium na setkání všechny absolventy, profesory a přátele gymnázia.
Jak se změnila škola od vaší maturity?
Poznáte svého profesora češtiny? Lije se
voda do kyseliny nebo naopak? Trefíte se
míčem do basketbalového koše? Přijďte si
pro odpovědi na Den absolventů, který se
koná 6. října na Gymnáziu Křenová.

Slavnostní den zahájíme v 9.00 hodin mší
v kostele na Křenové, od 10.00 do 18.00 hodin
pak budova školy ožije absolventskými vzpomínkami.
Podrobnější program naleznete na
www.111.gymkren.cz/den-absolventu. Těšíme
se, že si s námi připomenete, jaké to na Křence bylo za vás.
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Pavla Sychrová

I

Na ZŠ Antonínská prvňáčky přivítala 1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská a na
Základní škole Bakalovo nábřeží malé žáčky
povzbudil člen Rady MČ Brno-střed Pavel Dvořák.
(kad)

I

JAROŠKA NEJEN
MATEMATICKÁ
Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše se chlubí
nejen řadou matematických talentů
a úspěchů v tomto oboru. Škola je též
líhní literárních talentů, a to již od
počátků své stopadesátileté historie.
I když se po roce 1969 v obnoveném
gymnáziu se změnou zaměření výuky
škola zapisuje do povědomí veřejnosti
jako matematická a přírodovědná, neznamená to, že její kulturní život byl odsunut na vedlejší kolej. Mezi studenty byl
vždy zájem též o sebevyjádření na poli
uměleckém, při působení ve školním
pěveckém sboru Jaroš, v dramatickém
kroužku, či ve vlastní literární tvorbě. Do
novější historie školy po roce 1989 se
zapsali například literáti Zbyněk Fišer,
Petr Váša, Kateřina Tučková či hudebník
Jakub Hrůša. Téměř každoročně jsou
studenti školy oceňováni v literární soutěži Skrytá paměť Moravy. Také na letošním 12. ročníku nazvaném Století to letí
získali v kategorii autorů 16–19 let první
a druhé místo studenti Kristýna Dostálová
za povídku Pantha rhei a Martin Modrý
za povídku Riki Riki Bye Bye.
Alena Odehnalová
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Prevence / Volný čas

BEZPEČNÝ STŘED PRO SENIORY
Nestihli jste se loni zúčastnit akcí v rámci
úspěšného preventivního projektu Bezpečný střed pro seniory? Nevadí, i letos
jej pro vás městská část Brno-střed připravila.
Cílem projektu je posílit prevenci bezpečnosti u nejzranitelnější skupiny obyvatel,
kterou jsou právě senioři. Městská část jej
připravila ve spolupráci s Koordinačním centrem prevence a také za finanční podpory
Magistrátu města Brna.

Kdy a kde bude projekt
probíhat?
Projekt se bude konat v sále na Úřadě
městské části Brno-střed, Dominikánská 2
v termínech 16. října a 20. listopadu 2018 od
13.00 hodin. Dále bude probíhat v klubech
seniorů na ulici Václavská 3 a Křenová 39
v Brně.

CIZÍ JAZYK JAKO
SKLÁDAČKA
V domě Scala na Moravském náměstí
bude od října otevřena netradiční jazyková škola.
Nabídka cizích jazyků bude klasická,
ale jejich výuka nevšední. Škola studenty
láká na herní prvky a také na výukový online systém eElement. „Cizí jazyky jsou
něco jako skládačka puzzle. Každá gramatika je jednotlivý dílek, ty pak dohromady tvoří samotný obraz, v našem případě znalost cizí řeči,“ přiblížil zakladatel
jazykové školy Tomáš Ptáčník. Podle jeho
slov bude lektorům pomáhat webový systém s testy, gramatikou a také přehlednou
statistikou, která může motivovat i samotné studenty. Navíc škola přináší i něco
nového v rozvíjení slovní zásoby. Místo
mnohdy nudného biﬂování slovíček si zde
studenti osvojí studium pomocí různých
stolních her.
Zájemci se mohou hlásit na e-mailu:
info@skolaelement.cz nebo telefonicky
na čísle 792 376 925. Od 8. října budou
otevřeny kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Více na
www.skolaelement.cz.
Marta Vojáčková

Co nás čeká?
Těšit se můžete například na informace
od organizace Bílý kruh bezpečí, kondiční
cvičení včetně tréninku paměti a divadelní
ztvárnění rizikových situací.
Prezentace prevence kriminality proběhne ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí.
Za účasti právníka a psychologa budou diskutována aktuální témata, například podvodné vylákání peněz nebo jiného majetku,
nabízení nevýhodných produktů a služeb
nebo omezování osobní svobody.
Druhá část projektu je zaměřena na zdravotní cvičení a posilování paměti pod vedením Michaely Nešporové.
Lektorka má dlouhodobé zkušenosti
s pohybovými aktivitami seniorů, rovněž
vede kurzy zdravotního cvičení a posilování
paměti. Paní Nešporová také vyučuje v rámci
vzdělávacích akreditovaných kurzů pro
odbornou veřejnost. Třetí a poslední část

se bude nést v uměleckém duchu. Herci
z Divadla Polárka předvedou zajímavou
a humornou formou divadelní ztvárnění rizikových situací. Cílem představení bude ukázat právě ty situace, ve kterých dochází
k protiprávnímu jednání.
V názorně předvedených ukázkách, které
jsou obtížně řešitelné pro seniory, bude
předveden správný postup jednání v těchto
nenadálých situacích.
Je zřejmé, že účinné strategie prevence
protiprávního jednání pomáhají nejen snižovat trestnou činnost, ale přispívají i k celkové bezpečnosti společnosti a zlepšení
kvality života.
Věříme, že i letos projekt přinese do života
seniorů nové podněty, aktuální informace
a nové zkušenosti.
Ing. Ludmila Zrůstová
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ZLEPŠETE SI ZRAK
JÓGOU
Hledíte denně do počítače? Jste v neustálém stresu a napětí? Naštěstí existuje komplexní jógové cvičení, které působí na tělo,
dech, energii a mysl, při němž si můžete
vylepšit i svůj zrak.
SVČ Lužánky na Lidické nabízí nový kurz
Jóga pro zlepšení zraku, který je vhodný pro
všechny věkové kategorie bez omezení,
zapojit se mohou i lidé se zrakovými poruchami. Vychází z technik klasické jógy, tedy

jemné protahování, propojení pohybu s vědomým dechem a relaxace. Část lekce je vždy
doplněná o speciální oční cviky, které nám
mohou pomoci v každodenním životě. „Pravidelným cvičením se u adeptů jógy zlepšuje
zaostření vidění, lepší se koordinace v prostoru nebo třeba reaktivnost očí na podněty,“
popsala Zlata Zumrová, slabozraká malířka,
oční terapeutka a učitelka jógy nového kurzu
v Lužánkách.
Více na www.lidicka.luzanky.cz/Krouzky.
Mgr. Kristýna Kolibová

I

I
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Volný čas

POZVÁNÍ
NA BIOJARMARK

V pátek a v sobotu 12.–13. října se na Zelném trhu koná již 27. jarmareční setkání
zemědělců, místních výrobců potravin
a spotřebitelů.
Chybět nebude doprovodný vzdělávací
program pro děti a dospělé, nakupování
zpříjemní Cimbálová muzika Veronica.
Mezi nabízenými specialitami bude certifikovaná moravská biozelenina vypěsto-

VÝSTAVA CITRUSŮ
V BOTANICKÉ
ZAHRADĚ

vaná bez umělých hnojiv, postřiků a v souladu s přírodou. Dále uzeniny a mléčné
výrobky z ekologických chovů, mošty z místních odrůd bělokarpatských jabloní, biovíno
z jižní Moravy a mnoho dalšího. Od každodenní nabídky Zelného trhu se nabízené
zboží liší právě ekologickými certifikáty
a prokazatelným původem zboží. Nakupující
se tak mohou seznámit s lidmi, kteří pěstují
plodiny či chovají zvířata v ekologickém režimu a starají se kromě našeho zdraví též
o zdraví krajiny. Chybět nebude ani ekologická poradna přírodního zahradnictví, kompostování a pěstování ovoce a zeleniny bez
chemie.
V pátek 12. října bude jarmark otevřen od
9.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
14.00 hodin. Akci pořádá Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Brno
ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica a s Trhy na Zelňáku. Petr Ledvina I

TÉMA EKOFILMU
JE VODA V KRAJINĚ

Ekoﬁlm od 11. do 13. října představí pětadvacet soutěžních ﬁlmů z celého světa
a řadu významných českých i mezinárodních hostů.
Každý rok otevírá festival některé
z aktuálních environmentálních témat současnosti, letos to bude Voda v krajině. Kromě soutěžních i nesoutěžních filmů, které
budou představeny v Univerzitním kině

Scala, nabídne přednášky a workshopy
s odborníky. Program doplní diskuze
a besedy se zajímavými hosty, laureáty
Ceny Josefa Vavrouška i tvůrci soutěžních
filmů. Chybět nebude ani večerní koncert
a další kulturní program.
Klíčovou tváří festivalu je americký spisovatel a podnikatel Seth Siegel, který stojí
za knižním bestsellerem Budiž voda. Ze
zahraničních hostů se v porotě, která bude
snímky hodnotit, objeví izraelská filmová
producentka a laureátka Ceny izraelské filmové akademie Yael Perlov a jeden z nejznámějších polských fotografů krajiny Maciej Duczyński. Fotografie budou před
i během festivalu zdobit prostor před kinem
Scala. Kromě nich roli porotců letos přijal
dokumentarista a kameraman Martin Čech,
režisérka a kameramanka Olga Špátová
a lektorka Blažena Hušková.
Podrobný program nabídnou stránky
www.ekofilm.cz.
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David Kopecký

I

Výstava se ve spolupráci s pěstiteli
koná od 18. do 21. října 2018 ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně, na Kotlářské 2.
Výstava citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin
bude otevřena denně od 9.00 do 17.00
hodin.
K vidění bude asi 100 rostlin s převahou citrusovitých, ale i banánovníky,
kakaovníky, vavříny, rozmarýny, mučenky, kávovníky, granátová jablka nebo
papaya. K dispozici budou odborné
informace o vystavovaných rostlinách
i o jejich pěstování a některé zde bude
možné zakoupit.
Rostliny jsou výpěstky členů klubu
Citrusáři Brno pod vedením Ing. Trávníčka, který pracuje ve sklenících SVČ
Lužánky, a zámeckém zahradnictví
zámku Rájec-Jestřebí pod vedením
Evžena Kopeckého, který se běžně
zaměřuje na kamélie, ale pěstuje například i čajovníky a další užitkové rostliny. Výstava bude doplněna o ukázku
masožravých rostlin, které mají své
vývojové optimum na podzim.
Pokud porostou houby, rádi bychom
doplnili výstavu přehlídkou hub.
Mgr. Magdaléna Chytrá
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Volný čas

HVĚZDÁRNA JE 3D
Na Hvězdárně a planetáriu Brno se letos
v říjnu rozsvítí největší 3D planetárium ve
střední Evropě.
Nová instalace nabídne vpravdě nevšední divácký prožitek. Víc, než kdykoliv předtím, budete obklopeni kosmickým prostorem. V zásadě jde hned o dva projekční
systémy spojené do jednoho multifunkčního celku. Ten první pokryje obrazem celou
kopuli – nově však ve vyšším rozlišení téměř
25 milionů pixelů až 120krát za sekundu.
Ve druhém případě si návštěvníci na sadí speciální brýle vybavené filtry s teku-

tými krystaly. Ty v dokonalé synchronizaci
s projektory střídavě zakryjí pravé nebo
levé oko. V lidském mozku se ale oba vjemy
spojí a vytvoří 3D efekt. Podobně velké 3D
planetárium nenajdete ani v České republice, ani v Polsku, Rakousku nebo Slovensku. Jediné srovnatelné je v německém
Hamburku. Celkové náklady na tuto unikátní
investici dosahují 50 milionů korun – kromě
datových projektorů, počítačů a speciálního
softwaru se diváci dočkají i nových sedadel,
úprav ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno nebo v přilehlém okolí parku Kraví

VÁLEČNÝM
CHIRURGEM
V JIŽNÍM SÚDÁNU

KUK DO SVĚTA
MENŠÍHO
NEŽ ATOM

Univerzitní kino Scala představí 17. října
od 20.30 hodin v cyklu Diáky přednášku
Africká zima.
Cyklus se zaměřuje hlavně na cestovatele,
u kterých se dá použít slovo netradiční, ať už
způsobem cesty nebo destinací. Tomáš
Šebek je netradiční i mezi těmito netradičními
cestovateli. Necestuje totiž za zábavou, ale
za prací. Do svého blogu nezapisuje dosažená místa, zajímavosti a zážitky, ale pacienty
a operace. Tomáš Šebek je lékař bez hranic.
Běžně je možné ho najít v Nemocnici Na
Františku v Praze, kde se jako chirurg specializuje na operace břišní dutiny. Od roku
2011 však pravidelně vyjíždí s humanitární
organizací Lékaři bez hranic do míst, kde má
tato organizace své mise a projekty. Dvakrát
s nimi pomáhal pacientům na Haiti, dvakrát
v Afghánistánu, naposledy v Jižním Súdánu.
O této poslední cestě bude vyprávět a promítat ve své přednášce Africká zima.

Navštivte novou dočasnou výstavu ve
VIDA! science centru na brněnském výstavišti, otevřena je do 1. března.
Vydejte se na dobrodružnou výpravu ze
světa viditelného pouhým okem až k částicím menším než atom.
Seznámíte se s výzkumy a přístroji předního vědeckého pracoviště. Zjistíte víc
o elektronových mikroskopech, svařování
laserem nebo pozorování chlazených levitujících nanočástic. Na vlastní oči si prohlédnete první stolní elektronový mikroskop, který
oslnil i porotu světové výstavy EXPO 1958
v Bruselu, kde získal zlatou medaili. Objevíte,
jaké miniaturní motivy skrývá hologram
a pomocí vizualizačního programu si v reálném čase prohlédnete elektrickou činnost
vlastního srdce.
Výstavu připravil Ústav přístrojové techniky
Akademie věd České republiky.

Eva Petláková
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hory. Na co se v novém digitáriu můžete
těšit? Připraveno je představení Hvězdný
cirkus 3D, ve kterém se dozvíte, jak uvnitř
hvězd vznikají jednotlivé chemické prvky.
Zažijete explozi supernovy a také se podíváte na zrození Sluneční soustavy i života
na Zemi. A až příště pozvednete své oči k
noční obloze, už budete vědět, odkud se
vzaly vaše atomy. My všichni totiž pocházíme z hvězd.
Pro menší děti je určeno představení
Tajemství gravitace, ve kterém se dvanáctiletý učeň kouzelnické školy mnohem více
zajímá o tajemství vesmíru než o magická
kouzla.
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.
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NOC VĚDCŮ
VE SKLENÍCÍCH

Ema Zezulová

I

Botanická zahrada PřF MU na Kotlářská 2
zve v pátek 5. října od 18.00 do 22.00 hodin
na Noc vědců.
Skleníky budou po dobu akce celé krásně osvětlené a za zvuků pralesa mohou
návštěvníci strávit příjemné večerní hodiny
v prostředí tropického nebo subtropického
pralesa. K dispozici budou nejen jmenovky
u rostlin, ale i psané a mluvící panely
s odborným výkladem, případně i odborná
průvodkyně, která bude zodpovídat individuální dotazy. Součástí programu budou
také stanoviště s poutavým programem,
které návštěvníky potěší a poučí. Těšit se
mohou třeba na dokumentární film o třídění
odpadů nebo prezentaci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na téma 100 let české vědy, která přiblíží
historii rostlinolékařství v České republice.
K poslechu zahraje cikánsko-maďarské
rytmy hudební skupina Hazafele.
Vchod do skleníků je přes areál Přírodovědecké fakulty, vstup zdarma.
Mgr. Magdaléna Chytrá

I
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Volný čas

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
NEJEN PRO SENIORY

FILIÁNEK ZVE NA
KURZY A POBYTY

Spokojený senior – KLAS z.s / přednáší
JUDr. Irena Spitzová
22. října
Nekvalitní zboží – jak předejít klamavým
praktikám prodejců
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
z.s./ přednáší Gerta Mazalová

Centrum volného času Botanka připravilo
také pro letošní podzim cyklus přednášek
určený nejen seniorům.
Přednášky se budou konat vždy v pondělí
od 10.00 do 11.30 hodin ve společenském
sále radnice Brno-střed na Dominikánské 2, vstup na ně je volný.

29. října
Jak funguje záchranka – nejčastější příčiny výjezdu ZZS
Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
5. listopadu
Jak a kdy poskytnout první pomoc – praktické ukázky
Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.

15. října
Základní lidská práva chráněná Ústavou
a Listinou základních lidských práv

Olga Chladilová

POSEZENÍ U CIMBÁLU
SE SÓLISTY BROLNu
pátek . . 2018
1–2hodin
6SROHûHQVNÝViOUDGQLFH%UQRVWłHG, Dominikánská 2

Vstupné: 10 Kû
Płedprodej vstupenek od . . 2018 • Botanická 13, Brno,
tel.: 541 238 664, 725 871 752 • po–pá: 9–12 hodin a 14–18 hodin

I

Filiánek připravil pestrou nabídku aktivit pro seniory. Zve na cvičení těla
i mysli a pobytové akce.
Filiánek zve seniory do kurzů Tréninku
paměti. Pondělky jsou vyhrazeny pro
začátečníky a čtvrtky pro pokročilé.
V deseti lekcích se účastníci seznámí
s technikami, které je naučí procvičovat
paměť a zvyšovat si tak sebevědomí
z poznání, že věk není žádným omezením.
Co vše se dá zvládnout? Ludolfovo číslo
na 100 desetinných míst, 150 položek
nákupu, techniky zapamatování telefonních čísel, pinů, čísel účtů, Himálajské
osmitisícovky, pražské mosty, brněnské
zastávky tramvají a autobusů, české
panovníky a spoustu dalšího.
Dále Filiánek zve na pobytové akce
aktivní seniory, kteří mají rádi výlety, cvičení, společenské aktivity, kreativní tvoření, odborné přednášky, fotografování
i relaxaci. Zve je na dva podzimní pobyty
na Vysočině. Od 8. do 12. října je připravený týden pro aktivní seniory a od
14. do 19. října pro seniory s Parkinsonovým onemocněním a jejich doprovod.
Zájemci o pravidelné cvičení se mohou
hlásit do čtvrtečního kompenzačního cvičení, které je zaměřené na správné pohybové návyky. V každé lekci se pracuje na
uvolnění, protažení a posílení svalových
skupin. Cílovou skupinou jsou lidé ve
věku od 45 do 80 let. Cvičení je vhodné
i pro všechny, které občas trápí bolesti
zad, šíje či kloubů, které jsou způsobené
sedavým zaměstnáním, nevhodnými
pohybovými stereotypy či nadváhou.
Bližší informace o dalších aktivitách
Filiánku jsou uveřejněny na stránkách
www.ﬁlianek.cz.
Ing. Jana Benešová
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Volný čas

KERAMIKA A SKLO
V ARTISSIMU

PŘIJĎTE SI
ZASWINGOVAT
Big Band Mr. Swing Brno zve 27. října do
hotelu Slavia na Solniční ulici.
Příznivci swingu si budou moci od 18.00
do 21.00 hodin poslechnout a zatancovat na
řadu kvalitních skladeb v podání sedmnácti
muzikantů a tří zpěváků. Jedním z nich je
zasloužilý umělec Jiří Duchoň, skvělý muzikant, moderátor i bavič. Big Band Mr.Swing
Brno hraje v Brně, ale i v okolí, u různých příležitostí, jako jsou životní jubilea, svatby, plesy
a podobně. Program najdete na stránkách
www.mrswingbrno.com.
Martina Engelhartová
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Na dýňovou slavnost a dušičkové
rozjímání zve Otevřená zahrada na
Údolní 33.

LETEM HUDEBNÍM
SVĚTEM
Se začátkem nového školního roku se ve
výtvarné dílně na Husově 8 rozběhla i činnost dětského klubu Artissimo. Do svých
řad zve nové zájemce o tvoření.
Pravidelných sobotních tvůrčích setkání
se vždy účastní 10–12 dětí a mladých lidí od
desíti do osmnácti let.
Druhou linií naší činnosti je program
Výtvarka za školou pro děti ze dvou brněnských základních škol Montessori.
V první polovině roku jsme se naučili zpracovávat keramické hmoty s důrazem na
techniky glazování a seznámili se s technikami linorytu; vlastnoručně vyrobené matrice jsme následně použili k tvorbě keramických mís s otiskem, ale třeba i k tisku na
textil.
Vlastní kreativitu a rozmanitost tvůrčích
přístupů totiž vítáme a podporujeme.
Už v rámci prázdninového příměstského
tábora jsme se začali učit základy fusingu
– techniky práce s plochým sklem lehaným
v peci. Tu od září dále rozvíjíme a už jsme
k ní přidali i další tradiční řemeslo – smaltování.
Cvičíme se na drobných předmětech,
miskách, špercích a ozdobách, ale už tvoříme i krásné skleněné obrazy a keramické
objekty s tematikou Voda a sucho, které
připravujeme na stejnojmennou výstavu
v Otevřené zahradě Nadace Partnerství.
Už se těšíme, až se v říjnu výsledky naší
celoroční práce pochlubíme.
Nové zájemce o činnost vítáme, více
informací a kontakt na www.artissimo.cz.
Kateřina Danielová
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Centrum volného času Botanka zve seniory
na setkávání se světem a hudbou.
Návštěvníci hudebního cyklu Letem
hudebním světem procestují prostřednictvím hudebních rytmů celou Zemi.
Setkání se budou konat vždy ve středu
od 16.00 do 17.00 hodin ve společenském
sále radnice Brno-střed na Dominikánské
ulici 2, vstup na ně je zdarma.
První setkání 3. října zavede do Afriky, do
Ameriky se účastníci přenesou 31. října, Asie
je čeká 14. listopadu a do předvánoční Evropy se vrátí 12. prosince.
Hudební lektorka Michaela Kulísková
seznámí s písněmi, které jsou charakteristické pro jednotlivé kontinenty, připraví rytmické i jednoduché tance z různých koutů
světa. Používat bude třeba nejen sluch, ale
i ruce a tělo.
Centrum volného času Botanka připravuje zajímavé aktivity v průběhu celého
roku. Aktuální termíny výletů, přednášek
i celoročních akcí pro děti, dospělé i seniory
je zveřejněný na www.botanka.cz.
Olga Chladilová

PODZIM
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ

Do barev podzimu se zahrada zahalí
14. října od 10.00 do 17.00 hodin
a nabídne svá prostranství i zákoutí
kulinářským, výtvarným, hudebním
i herním zážitkům na Dýňové slavnosti.
Milovníci pečení se mohou zapojit do
soutěžní přehlídky nejlepších dýňových koláčů. Společně je ochutnáme
a vybereme z nich tři nejlepší koláče,
které odměníme hodnotnými cenami.
Do soutěže je nutné se zaregistrovat
na www.otevrenazahrada.cz.
Vstupné pro dospělé a děti od 3 let
je 80 korun.
Všichni, kteří si chtějí vzpomenout
a poděkovat za život náš i životy těch,
jejichž čas se naplnil a dál žijí v našich
srdcích, jsou zváni 4. listopadu ve 14.30
hodin na Dušičkovou slavnost. Společně se ponoříme do ticha usínající
zahrady, vyslechneme slova útěchy
a naděje doprovázené hudebními
tóny, zapálíme svíčky, napíšeme
vzkazy. Děti mohou své vzpomínky
nakreslit zesnulým babičkám, dědečkům, kamarádům, nebo třeba domácím mazlíčkům. Vstupné je dobrovolMartina Joachim I
né.

I
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Volný čas / Kultura

BOTANKA ZVE
DO KROUŽKŮ
I NA PROCHÁZKY

Centrum volného času Botanka připravilo na letošní školní rok celou řadu
aktivit.
Senioři se mohou vydat pod vedením
architekta na páteční procházky po
městě.
Celodenní pěší výlet do údolí Bílého
potoka a na Šmelcovnu, dále krásnou
přírodou k Jarošovu mlýnu do muzea,
je připravený pro aktivní seniory 11. října
od 7.30 do 18.00 hodin.
Děti od 12 let si v minidílně vytvoří
netradičními technikami nákupní tašky
25. října od 16.00 hodin.
Dále je možné se hlásit do pravidelných kroužků. Muzikoterapie pro seniory bude zajímavou aktivitou pro ty, kteří
se rádi hýbou či relaxují za rytmu hudby.
Fotokroužek a kurz počítačové zručnosti je také znovu otevřen, i další kroužky pro seniory, dospělé a děti, včetně
moderního tance, cvičení jógy, ranního
cvičení kalanetiky, cvičení pro batolata
nebo zpívání v anglickém jazyce. Letošní novinkou je venkovní sporťák s prvky
atletiky pro žáky plné energie. Přijďte
si vyzkoušet první lekci zdarma. Na
všechny akce je nutné se přihlásit.
Více na e-mailu: recepce@botanka.cz
a www.botanka.cz nebo přímo v sídle
centra na Botanické 13.
Olga Chladilová

I

SÝR I OŠATKU
ZVLÁDNE KAŽDÝ

Stará řemesla i moderní postupy, přírodní
materiály i jedlé ingredience, pro děti
i dospělé, to všechno na Lipce.
Pracoviště Lipová v Pisárkách připravuje
nejširší škálu tvořivých kurzů. Letošní novinkou
jsou kurzy nazvané Krůčky k soběstačnosti.
Naučíte se na nich, jak si užitečné věci vyrobit
sami doma s pomocí dostupných materiálů.
Lákadlem je třeba Základní kurz výroby sýrů,

který se bude konat ve dvou turnusech,
10.–11. listopadu a 26.–27. ledna. Dále je 12. října
připraveno pletení ošatky na pečivo, 19. října
plácání táců z keramické hlíny a barevných
sklíček a 2. listopadu také bez/obalová dílna.
Děti i dospělé zveme na Rozmarýnek do
Jundrova, kde po prázdninách opět startují
pravidelné Keramické soboty. Dopoledne od
10.00 do 12.00 hodin je keramická dílna určená dětem, dospělým a studentům bude patřit
vždy od 12.00 do 15.00 hodin. Zahajovací
keramická sobota vychází na 6. října, ty následující na 3. a na 24. listopadu.
Na Kamenné poblíž Kamenné kolonie
najdete pracoviště, které je proslulé výrobou
košíků. V letošním roce se zde otvírá i košíkářský kroužek, který je určen všem zájemcům o tvorbu z proutí i pedigu od 15 let.
Vždy jeden čtvrtek v měsíci se scházejí
senioři s vnoučaty ve věku od 4 do 8 let na
setkání s Křemílkem a Vochomůrkou. Přidejte
se k nám 18. října a 15. listopadu.
Podrobné informace i přihlášky na připravované akce najdete na stránce www.lipka.cz.
Amálka Čípková
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BRNĚNSKÁ 16

V kině Art na Radnické 4, Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie a Tržnici Brno 10.–13. října proběhne 59. ročník
mezinárodního festivalu krátkých ﬁlmů
Brněnská 16.
Soutěžit bude celkem 41 krátkých ﬁlmů,
které byly vybrány z více než 700 přihlášených.
Motto festivalu je tradičně vystiženo
v doprovodném programu, letos se jím prolíná téma Je to boj.
V soutěži jsou nejvíce zastoupeny ﬁlmy
z Německa, čtyři snímky mají tvůrci z Polska.
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Bojovat budou i autoři z Nizozemska, Ruska
nebo Belgie. Česká republika je reprezentována dvěma ﬁlmy.
Diváci zhlédnou například pásmo grotesek
za doprovodu živé hudby nebo snímky Adély
Babanové, která se zabývá uměním pohyblivého obrazu. Nebude chybět ani sekce Česká 16 či retrospektivní blok, tentokrát věnovaný snímkům Petra Němečka, který
představí prakticky veškerou dochovanou
tvorbu autora.
O vítězném snímku rozhodne mezinárodní
porota v čele s rakouským kurátorem z platformy Sixpackﬁlm Geraldem Weberem. Další
ceny udělí mezinárodní studentská porota
a také diváci festivalu. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na slavnostním zakončení
13. října ve dvoraně Uměleckoprůmyslového
muzea MG.
Festival pořádá TIC Brno, program včetně
doprovodných akcí uvádí www.brno16.cz.
Martina Marešová
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Kultura

HLEDAJÍ SE HERCI

HRDINOVÉ
Z POLÁRKY

Divadlo Polárka připravilo na svou jednadvacátou sezonu šest premiér, spojovat je bude téma hrdinství a hledání
odvahy postavit se za správnou věc.
Úplný název nové sezony zní Hrdinství – no, jak to kdo vezme. Citát večerníčkových Medvědů od Kolína tak evokuje nejen jasné a přímočaré odvážné
činy, ale také nelehké hledání skutečného hrdinství. „To se samozřejmě projeví
především v dramaturgii pro dospívající
publikum, pro které chystáme autorskou
hru Simony Petrů s názvem Ve jménu
republiky, věnovanou třetímu odboji proti
komunistické totalitě,“ uvedl umělecký
šéf Polárky Jan Cimr.
Kromě tohoto titulu připravuje Polárka
novinky také pro všechny věkové skupiny dětí.
Úplně nejmenším je určena inscenace
Co šeptají stromy, kterou připravuje stejný tým jako úspěšné batolecí divadlo Jak
dělá ryba? Režisérka Zoja Mikotová chystá interaktivní pohádku Jak děti zachránily motýly, inspirovanou africkými příběhy a určenou pro děti od 3 let.
Děti od 6 let se mohou těšit na klasiku,
rudého gentlemana Vinnetoua přivede
na jeviště Polárky Jiří Jelínek.
A ještě během podzimu vzniknou
hned dvě inscenace pro diváky od devíti
let, a to Siddhártha Hermanna Hesse,
příběh indického mladíka hledajícího
životní naplnění v režii Hany Mikoláškové,
a volná adaptace románu Williama Goldinga Dědicové, pojednávající o posledních přežívajících neandrtálcích a jejich
střetu s moderním člověkem. V tomto
případě se režie ujme J. A. Pitínský.
MgA. Natálie Pelcová
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Studentská scéna Veselé divadelní společnosti připravuje pro Klub Leitnerova a pro
Místogalerii Skleněná louka na Kounicově
ulici nové inscenace.
Pro Leitnerku dokončuje práci na inscenaci detektivní hry podle Agathy Christie

v úpravě Miluše Kudličkové Zločin v Londrige, ve které uvidíte členy studentské scény a jejich profesionální hosty.
Vedle toho ožije Místogalerie Skleněná
louka poezií indického básníka Rabíndranátha Thákura a jeho Zahradníka v přednesu členů studentské scény Veselé divadelní společnosti.
Pokud nechcete být jen diváky, ale spolu
s námi si v představeních i zahrát, můžete
se přihlásit do konkurzu, který se koná 6. října od 10.00 do 14.00 hodin ve Skleněné
louce. Hledáme chlapce a dívky ve věku
15–30 let a také talentovanou dívku ve věku
8–10 let pro hlavní roli Perutinky.
Míla Kudličková
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Bratři Lví srdce věk 7+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Bratři Lví srdce věk 7+
Pohádky 1000+1 noci věk 3+
Od maličkých k velikým věk 3+
Cirkus Unikum věk 5+
Cirkus Unikum věk 5+
Od maličkých k velikým věk 3+
Malá čarodějnice věk 5+
Naše třída věk 15+
Naše třída věk 15+
Malá čarodějnice věk 5+
Škola Malého stromu věk 5+
Škola Malého stromu věk 5+
Škola Malého stromu věk 5+
Siddhártha věk 9+
Siddhártha věk 9+
Siddhártha věk 9+
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Obři věk 3+
Prezidenti věk 13+
Tamtadarova dobrodružství věk 5+
Obři věk 3+
Prezidenti věk 13+
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
František z kaštanu, Anežka ze slunečnic
100 let ve 100 minutách věk 9+
100 let ve 100 minutách věk 9+

9.30
8.45 a 10.30
17.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
17.30
8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 10.30 a 15.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
19.00
10.00
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 17.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 10.00
P R E M I É R A 15.30
9.30
9.30 a 17.30
M A L Á S C É N A 8.45
K L U B L E I T N E R O V A 9.00 a 10.15
10.30
M A L Á S C É N A 8.45
K L U B L E I T N E R O V A 9.00 a 10.15
10.30 a 17.30
M A L Á S C É N A 8.45 a 10.30
M A L Á S C É N A 10.30
17.30
17.30
MALÁ SCÉNA

věk 3+
věk 3+

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
H R AC Í Č A SY P R O V E Ř E J N O ST

vstupenky: zahorikova@divadlopolarka.cz, +420 770 142 638; předprodej lístků v síti GoOut.cz
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PODIVNÝ PŘÍPAD
SE PSEM
V rámci cyklu NT live představuje kino Scala divákům vybrané inscenace z londýnských scén. Podivný případ se psem se promítá 25. října.
Promítneme záznam s původním obsazením v čele s Lukem Treadawayem, který
pochází ze září 2012. Patnáctiletý Christopher
v noci na zahradě objeví sousedovic psa probodnutého vidlemi. Velký obdivovatel Sherlocka Holmese se rozhodne zahájit detektivní
vyšetřování a psát o něm podrobnou knihu.
Neobyčejně nadaný mladík mimořádně vyniká v počtech, kvůli Aspergerovu syndromu
je ale v každodenním světě ztracený. Nikdy
si sám netroufnul jít dál než na konec ulice,
nesnáší, když se ho někdo dotýká, k cizím
lidem je nedůvěřivý. Jenže jeho detektivní
práce Christophera i přes zákaz jeho otce
vyšle na dobrodružnou cestu, která obrátí
jeho svět vzhůru nohama. Během vyšetřování
objeví a rozkryje nejednu záhadu – nejen
kolem podivného případu se psem, ale
také kolem své rodiny. Představení uvádíme
v původním znění s anglickými i českými titulky. Představení, které okouzlilo kritiky i diváky
poprvé v olympijském létě roku 2012, vzniklo
podle románu Marka Haddona, zvoleného
v roce 2003 knihou roku v rámci ceny Whitbread, dnešní Costa Book Award. Inscenace
v režii Marianne Elliot získala sedm cen Olivier
a pět cen Tony a po National Theatre se
s úspěchem ukázala na mnoha dalších jevištích, včetně několika českých, a to i u nás
Eva Petláková I
v Brně.

NA LEITNERCE
ZAVZPOMÍNAJÍ NA
ARETHU FRANKLIN
Podzim je v plném proudu a na Leitnerce
pokračujeme s naším nabitým hudebním
i divadelním programem.
Hned třetího října nás svou psychedelickou skandinávskou něhou zahrne finská
písničkářka Islaja.
Tuzemskou scénu zastoupí charismatický
a neopakovatelný Jiří Schmitzer, jehož písničkové recitály se v Brně těší velké popularitě.
Nevynecháme ani tradiční návštěvu Jiřího
Černého na Leitnerce, který tentokrát přijede s poslechovým pořadem, říjnovým
tématem bude hudba nedávno zesnulé
Arethy Franklin. Měsíc říjen zakončí další
koncert z naší jazzové sady a to Martin Konvička trio.
Mimo koncertů můžete v říjnu navštívit
naše workshopy, a to například 7. října workshop Rétorika pro všechny generace s Lucií
Ingrovou, případně workshop Hello Kaktus
20. října, ve kterém si zkusíte techniku akvarelu.
Milovníci komiksů si najdou 9. října od
19.30 hodin své na představení Tak trochu
Bajaja aneb Tajemství komiksových superhrdinů. Tradiční nedělní pohádka potěší ty
nejmladší děti a všechny příznivce loutek,
Dřevěné divadlo u nás 14. října v 15.00 hodin
uvede Princeznu na hrášku.
Tomáš Pokorný
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FILMOVÉ HITY ŽIVĚ
NA FLÉDĚ
Na Flédě vystoupí v říjnu slovenští Korben
Dallas, tahákem bude také nový projekt
Jana P. Muchowa.
Jen několik dní starou desku představí na
Flédě 1. října Princess Chelsea, melancholická písničkářka z Nového Zélandu. Unikátní
spojení rockové energie a jazzové sofistikovanosti čeká 16. října návštěvníky koncertu
špičky slovenské alternativy Korben Dallas
a jejich polského hosta, uznávaného jazzového houslisty Adama Bałdycha.
Vlajkovou lodí klubového programu stále
zůstává festival Echoes s experimentální
dramaturgií zaměřenou na elektronické projekty mimo mainstreamová hudební média
a vydavatelství. Francouzský producent
a performer Djedjotronic se zde představí
26. října. Provokativní zástupce progresivní
francouzské elektronické scény naváže na
loňské vystoupení Brodinského.
Zvláštní pozornost patří aktuálnímu projektu Jana P. Muchowa. Oceňovaný hudebník a skladatel filmové hudby připravil audiovizuální koncertní lahůdku v podobě živého
provedení svých nejznámějších filmových
melodií doprovázených velkoplošnou projekcí.
Realizovat ji bude ve spolupráci se
sedmičlennou skupinou The Antagonists,
složenou z řad jeho spolupracovníků.
Kompletní program je uveden na stránkách www.fleda.cz.
Sabina Coufalová

ŘÍJEN 2018
STŘEDA 3. ŘÍJNA / 19:30
ISLAJA (FIN) / support MAKAK
Psychedelická skandinávská něha
NEDĚLE 7. ŘÍJNA / 14:00-17:00
RÉTORIKA PRO VŠECHNY GENERACE
Workshop s Lucií Ingrovou
ÚTERÝ 9. ŘÍJNA / 19:30
TAK TROCHU BAJAJA ANEB
TAJEMSTVÍ KOMIKSOVÝCH
SUPERHRDINŮ – Divadlo Hysterie
Je jedno, jestli je to Superman,
Spider-Man nebo Batman, jsou to
jen týpci s různou barvou trenek!
ČTVRTEK 11. ŘÍJNA / 19:30
JIŘÍ SCHMITZER
Charizmatický hlas, inspirující osobnost,
nezapomenutelný večer!
PÁTEK 12. ŘÍJNA / 19:30
TEVE - křest desky Ztracený Boy
Elektroakustický nezmar brněnské scény
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NEDĚLE 14. ŘÍJNA / 15:00
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
– Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
Nedělní pohádka
STŘEDA 17. ŘÍJNA / 19:30
TARAFUKI
Křehce dynamické violoncellové duo
PÁTEK 19. ŘÍJNA / 19:30
CONESENOC - Premiéra krátkometrážního filmu společnosti Foxymon
Výlet do pohádkového světa malé holčičky
SOBOTA 20. ŘÍJNA / 15:00- 16:30
WORSHOP MALBY AKVARELEM s Hello Kaktus
Přijďte si vyzkoušet magickou techniku
akvarelu!
SOBOTA 20. ŘÍJNA / 19:30
IVAN HLAS TRIO
Známý hlas, to je Ivan Hlas!

ÚTERÝ 23. ŘÍJNA / 19:30
POSLECHOVÝ POŘAD JIŘÍHO
ČERNÉHO
ARETHA FRANKLIN – Královna
soulu, první mezi nejlepšími
ČTVRTEK 25. ŘÍJNA / 19:30
HLASkontraBAS
Jen hlas a kontrabas… intenzivní
cesta do čiré radosti ze zvuku
STŘEDA 31. ŘÍJNA / 19:30
MARTIN KONVIČKA TRIO
Jazzová sonda do mysli mladého
evropského člověka
Předprodej v síti GoOut / TIC Brno,
Vobchůdek Kudrna
Klub Leitnerova, Leitnerova 2, 602 00 Brno
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka/
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MILENCI NEBES
Činohra NdB zahájí sezonu inscenací
o lásce k divadlu, divadlu a lásce vůbec.
Milenci nebes, divadlo radosti, života
asmrti, vrežii úspěšného slovenského režiséra Mariána Amslera a v hlavních rolích
s Evou Novotnou, Janem Grundmanem
a Martinem Siničákem, uvede činohra
Národního divadla Brno 19. října v Mahenově divadle.V Paříži roku 1828 potkává mim
Jean Baptiste Debureau svou osudovou
lásku Garance, avšak neodvažuje se vyznat
jí svou lásku. Téměř nevnímá, že je věrně
milován mladičkou Nathalie, dcerou ředitele
divadla. Věčně fascinující příběh pojednává
nejen o nekompromisní lásce a velkých
intrikách, ale především o pestrých podobách divadla alidech, kteří mu propadli životem. Hlavní hrdinové jsou inspirováni skutečnými postavami z dějin divadla i zločinu.
Mgr. Gabriela Kodysová
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JANÁČEK BRNO 2018

Dvacet osm špičkových produkcí v devatenácti dnech, to je 6. mezinárodní operní
a hudební festival, na který zve Národní
divadlo Brno od 17. listopadu do 5. prosince.
Program letošního festivalu je věnován
100. výročí vzniku Československé republiky.
Uvedeno bude kompletní jevištní dílo Leoše
Janáčka v inscenacích světových tvůrců. Mezi
hostujícími soubory se představí Vlámská

BAROKNÍ LAHŮDKA

Mimořádná ochutnávka 50. ročníku Moravského podzimu, to je koncert, který se chystá na 20. října do Besedního domu.
Špičkový soubor Akamus, tedy Akademie
für Alte Musik Berlin, posluchačům představí
koncertní provedení opery Orfeo ed Euridice.
„Jsou to skutečné hvězdy, v takzvané poučené interpretaci barokních oper patří jednoznačně k nejlepším na světě,“ zdůraznila
ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie
Kučerová. Doplnila, že hudebníci hrají na
barokní nástroje, případně na jejich dokonalé
repliky, díky čemuž se posluchači mohou přenést o bezmála tři století zpět. Operu Christiana Willibalda Glucka, která ztvárňuje příběh
lásky z řeckých pověstí, bude v Brně řídit
místním publikem velmi oblíbený Alexander

Liebreich. „Soubor vystupuje v České republice jen vzácně, věřím, že o to větší to bude
zážitek,“ doplnila Kučerová.
Ačkoliv se jubilejní ročník festivalu koná až
příští rok v říjnu, ochutnávka je připravena už
na letošek. „Chceme tím zdůraznit důležitost
akce. Moravský podzim patří k největším
hudebním akcím v republice a minulý rok
jsme zaznamenali rekordní návštěvnost
a mimořádné ohlasy posluchačů i odborníků.
Laťku pro jubileum jsme si tedy nastavili
opravdu vysoko,“ uvedl dramaturg Vítězslav
Mikeš.
Vstupenky na letošní říjnovou ochutnávku
jsou k dostání v předprodeji ﬁlharmonie nebo
na stránkách www.ﬁlharmonie-brno.cz.
Kateřina Konečná
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opera s Tomášem Netopilem, Velšská národní opera se svým šéfdirigentem Tomášem
Hanusem, Velké divadlo Stanislava Moniuszka v Poznani nebo Muziektheater Transparant. Chybět nebudou ani tři česká národní
divadla.
Festival bude slavnostně zahájen premiérou souboru Janáčkovy opery NdB, který
nastuduje pro tuto příležitost Příhody lišky
Bystroušky. Právě tato opera otevírala Janáčkovo divadlo v říjnu 1965. Nově zrekonstruované divadlo bude jednou z klíčových scén
mezinárodního festivalu. Hned 18. listopadu
nabídne NdB přenos představení Příhody lišky Bystroušky do celého světa prostřednictvím platformy OperaVision.
Více o festivalu a on-line možnost zakoupení vstupenek naleznou návštěvníci na
stránkách www.janacek-brno.cz
Tomáš Urbič
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BRNĚNSKÉ
HUDEBNÍ STOLETÍ
Spolek přátel hudby při Filharmonii Brno
oslaví 16. října v 19.30 hodin v Besedním
domě výročí vzniku samostatného Československa slavnostním zahajovacím koncertem.
Program významného komorního projektu je retrospektivou brněnského hudebního
století 1918–2018. Koncert, na který lze
zakoupit vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno, je zarámován díly Leoše Janáčka, Jana Nováka a Pavla Haase.
Jejich skladby, jež spatřily světlo světa
v Brně a rozlétly se pak do světa, se staly
uznávanými, široce známými a celosvětově
uznávanými hudebními perlami: Janáčkův
dechový sextet Mládí, Třetí smyčcový kvartet Pavla Haase a Baletti pro noneto Jana
Nováka.
Uslyšíte rovněž díla významných brněnských osobností, na něž se z různých důvodů neprávem pozapomnělo, například Čtyři
písně Jaroslava Kvapila či Hudbu pro klavírní
trio Zdeňka Zouhara. Účinkují přední brněnští umělci a soubory: Graffovo kvarteto,
Dechové kvinteto Phoenix, pěvec Richard
Novák, kontrabasista Miloslav Jelínek, basklarinetista Lukáš Daňhel, klavíristé Dana
Drápelová a Kostiantyn Tyshko.
Emil Drápela
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BRNO DESIGN DAYS

FESTIVAL BE2CAN
Pátý ročník Be2Can, přehlídky festivalového ﬁlmu z Berlína, Benátek a Cannes,
premiérově uvede od 3. do 9. října v kině
Scala soutěžní a oceněné tituly ze tří nejvlivnějších světových ﬁlmových festivalů.
Be2Can zahájí držitel Zlaté palmy, citlivé
a vrstevnaté drama Zloději o bezpodmínečné lásce a důstojnosti chudých od japonského mistra rodinných drobnokreseb Hirokazu Koreedy. Také uvede v Benátkách
právě premiérovaný film Soumrak maďarského režiséra Lászla Nemese, držitele
Oscara za Saulova syna. Ozdobou festivalu
bude magický neo-noir Poslední večery na
Zemi čínského filmaře Gana Biho, který
vrcholí bezmála hodinovým záběrem ve 3D.
Z německého Berlinale se představí snímek
Tvář polské režisérky Małgorzaty Szumowské, který je nekompromisní i mimořádně
vtipnou studií krize identity i bajkou o vnitřní
síle a kráse. Francouzský režisér Cédric
Kahn natočil pokorné drama Modlitba o hledání sebe sama i Boha v prostředí komunity
drogově závislých.
Festival uvede v různých sekcích 31 filmů,
z toho 10 nových titulů. Detailní program kin
je zveřejněný na www.be2can.eu.

Ulice Brna od 4. do 7. října již potřetí ožijí
designem, hlavním místem konání je vybrán Hotel Avion.
Program festivalu se rok od roku rozrůstá
a plní různými odborníky a mladými talenty
ze světa designu. Letošní ročník zaujme své
návštěvníky bohatým plánem inspirativních
přednášek, workshopů, site speciﬁc instalací,
projektu design výloh v centru města, módních přehlídek nebo designového obchodu
s objekty mladých designérů. Navíc je připravené design kino, výstava prací studentů

designu, designová kavárna, vybrané partnerské designové lokality, party, hudba, dobré jídlo a originální drinky.
Svou účast na festivalu potvrdila designerská studia i mladé talenty jako například
fashion designérka Margherita Carrara
z módního domu Christian Dior, designérské
duo Jakub Pollág a Václav Mlynář z produktového studia deFORM nebo zkušený
písmař a typograf David Březina z Rosetta
Type Foundry.

MÁJ V ŘÍJNU?

CESTA K VYSOKÉ HŘE

Máchův Máj v podání Báry Hrzánové uvádí Divadlo Bolka Polívky 18. října v 19.00
hodin.
Přijďte se nechat unést dílem básníka, který
jediným tvořivým gestem povznesl českou
poezii a jazyk k absolutnu. Barbora Hrzánová
se textu, který přednáší celý zpaměti, zmocnila v režii Miloše Horanského zcela suverénně a osobitě, vedena nejen úžasem, ale
hlavně úctou k básníkovu dílu. Svým nezaměnitelným přednesem dokáže zprostředkovat i ty sebemenší odstíny jazyka a odtajnit
všechny významy a poselství této lyrickoepické básně, vydané poprvé v dubnu 1836,
pouhých sedm měsíců před Máchovou smrtí.
Koncert slov doplňuje hudba Emila ViklicJiřina Veselá I
kého.
Foto: Archív DBP a Divadlo Viola

Martina Steinerová
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Obrazy Josefa Šímy se připravují na velkou
výstavu v Místodržitelském paláci, která
potrvá od 26. října 2018 do 24. února 2019.
Vernisáž proběhne 25. října od 18.00
hodin, dětská vernisáž začne od 16.00
hodin.
Před zahájením této rozsáhlé výstavy
významného evropského moderního malíře
nazvané Cesta k Vysoké hře, mají restaurátoři Moravské galerie napilno. Obrazy je
třeba dát do co nejlepší kondice. Pracují na
čtrnácti obrazech, čtyřiceti kresbách a grafikách jednoho z předních představitelů
imaginativní malby ve výtvarném umění.
Na výstavě v Místodržitelském paláci
budou představeny jak obrazy z Šímových
počátků v Brně, tak i práce z přelomu dvacátých a třicátých let, kdy už byl důležitou
součástí francouzské kultury.
Restaurátoři snímají povrchové nečistoty,
zpevňují barevné vrstvy, tmelí defekty a na
závěr obrazy lakují. Používají pouze reverzibilní akvarelové barvy, tedy takové, které
jsou v budoucnu odnímatelné. Nejvíce obra-
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Adéla Brabcová
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zy podle vedoucí restaurátorského oddělení Terezie Vávrové trpí v okrajích malby
vlivem zdobného rámu, který způsobuje
oděrky. Díla ze sbírek Moravské galerie ve
velké míře doplní zápůjčky z Národní galerie, ale především také z francouzských
muzeí, galerií a soukromých sbírek. Na
výstavě v Místodržitelském paláci tak budou
k vidění díla, která běžně návštěvník zhlédne pouze v Centre Pompidou či v Muzeu
umění v Remeši. Cílem výstavy je představit
Šímovo zásadní působení v pařížské skupině Vysoká hra, Le Grand Jeu, a poukázat
na jeho roli prostředníka mezi avantgardní
scénou nové Československé republiky
Michaela Paučo I
a Francií.

Stalo se v naší městské části / Sport

VYDAŘENÁ
OTEVŘENÁ RADNICE

Už čtvrtým rokem pořádala městská část
Brno-střed akci Otevřená radnice. Letos se
uskutečnila 31. srpna a všem, kteří za námi
na Dominikánskou 2 přišli, děkujeme.
Ani letos nechyběly prohlídky radnice od
sklepa až po půdu včetně kanceláře starosty. Prostory původního dominikánského
kláštera mají co nabídnout a my jsme rádi,
že zajímají i vás.
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří
se společně s námi na organizaci tohoto

příjemného dne podíleli. Mohli jste se zastavit ve fotokoutku Divadla Polárka, nahlédnout do programu Klubu Leitnerova nebo
si s dětmi něco vyrobit a namalovat u stánku
centra volného času Botanka a záchranářům za ukázku práce s defibrilátorem.
Děkujeme Tržnici Brno za dobré jídlo
a také kapele Radio Gafa za veselý a hravý
koncert, po kterém následovalo poslední
letošní promítání letního kina. Budeme se
(kad) I
těšit příští rok nashledanou.

ZABĚHEJTE SI
S LUĎKEM
Luďkův běh spojuje fanoušky běhu a každou první sobotu v měsíci nabízí na Kraví
hoře zdarma 5 km měřený okruh.
Běžecké seriály jsou nejen v Brně velkým
fenoménem. Na oblibu tohoto sportu reaguje Sportovní klub Meteor Brno, který připravil sérii běžeckých závodů pod názvem
Luďkův běh. Závod, který se odehrává každou první sobotu v měsíci vždy v areálu parku na Kraví hoře, je mezi běžeckými závody
unikátní. Stačí zaregistrovat se na stránkách
www.ludkuvbeh.cz, přijít a zaběhat si. Start
je vždy v 9.30 hodin.
Žádné větší oﬁciality a vyhlašování vítězů,
navíc je účast úplně zdarma a po závodě
účastníci obdrží výsledný čas přes mobilní
aplikaci či e-mailem. Motivací pro účastníky
je tak samotná myšlenka, že není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se a možnost běhat pravidelně s partou podobně laděných lidí.
Více informací je možné získat na:
e-mailu: skmeteor@seznam.cz nebo telePetra Mlejnková I
fonu 777 297 235.

PLAVÁNÍ PRO
RODIČE S DĚTMI

Každou středu od 16.00 do 17.00 hodin
v bazénku na Kraví hoře probíhá unikátní
plavání pro nejmenší děti s postižením.
Jde o projekt organizace SK Kontakt Brno,
jejímž cílem je zpřístupnit aktivní životní styl
a sportování osobám s postižením. Plavání pro
velké i malé organizujeme už přes 15 let a začínáme už s nejmenšími dětmi od jednoho roku,
z čehož postupně vykrystalizovala specializovaná hodina pro děti s rodiči. Plaváčci se totiž
ve vodě cítí komfortněji, když si nemusí zvykat
na cizí dobrovolníky. Hodinu vede zkušená
instruktorka a učí maminky, jak s dětmi ve vodě
pracovat a rozvíjet tak jejich plavecké dovednosti. Lekce dětem navíc zpříjemňují hračky
zapůjčené plaveckou školou KPSP Kometa
Brno. Pokud byste měli zájem zapojit se se
svými dětmi s postižením, ozvěte se na e-mail:
skkb@sk-kb.cz. Rádi vás pozveme na úvodní
Zuzana Lehotská I
hodinu zdarma.
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BRNOMODŘICE, DENNĚ 10-20
SOHO centrum, Svratecká 989, telefon 773 773 543

...............................................................................................................................................

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

111Ņ),$-*$4Ņ4

4SĀ4¢Ā
7SĀ

akce

19. - 30. 9. 2018

30 % sleva
na kuchyni gorenje Prémimum
z MOC kuchyňského nábytku

10 % sleva
10% na designové řady spotřebičů
gorenje by Starck, Classico
Záruka 5let, 3D návrh ZDARMA

BRNOCENTRUM, po-pá 9-17
Dominikánské náměstí 2, telefon 773 773 543

www.mojenovakuchyne.cz
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