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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce

MICHAELA HRUBÁ
Na tomto místě jsme během letních měsíců
představovali brněnské sportovce, kteří měli
co do činění se srpnovou olympiádou v Rio
de Janeiru a paralympiádou, která na největší
sportovní svátek světa v září navazovala. Ať
už pak byly jejich výsledky jakékoliv, setkání
a závodění v Riu bylo pro ně velkým zážitkem.
Jednou z těch, kteří se s nimi po návratu rádi
podělili a také využívají atmosféry bezprostředně po olympiádě k prezentaci svého
sportu i jako motivaci pro děti a mládež, je
letos osmnáctiletá atletka, skokanka do výšky
Michaela Hrubá. V rozhovoru nám Míša mimo
jiné prozradila, jaký byl její největší zážitek z Ria.
A nebyla to ani známá socha Krista, ani Copacabana. „Můj největší zážitek z olympiády je právě ten můj olympijský závod. A i když nedopadl
úplně podle mých představ, užívala jsem si to.“
Pokračování na str. 15

Letní kino na radnici? Tisíce spokojených diváků
Déšť, vítr, zima. Zatímco většina
Brňanů ani neuvažuje o tom, že
by vyrazila do ulic, pět odvážlivců i přes nepřízeň počasí vyráží
na úřad městské části Brno-střed. Nepotřebují si nutně
vyzvednout rodný list čerstvě
narozeného dítěte, ani dojednat
místo svatby. Na radnici je láká
letní kino, které už druhým
rokem promítá na nádvoří. Tentokrát je na programu film Bonnie a Clyde.
„Vždycky mě skoro dojme, když Oblíbené byly i swingové večery
lidi dorazí i v úplném slejváku, prostalo asi pět minut před začátkem filmu, taktože film prostě chtějí vidět na velkém plátně.
že jsem se trochu obávala, že skutečně nikdo
Právě když jsme promítali snímek Bonnie
nedorazí. Nakonec se sešlo pět diváků a déšť
a Clyde, tak celý den intenzivně pršelo a přese znovu spustil společně se závěrečnými
titulky,“ popsala jedna z pořadatelek Monika
Zveme občany na
Šimková ze spolku Noční motýl, který ve
17. veřejné zasedání Zastupitelstva
spolupráci s příspěvkovou organizací Brnaměstské části Brno-střed,
-střed KVS letní kino připravoval.
které se koná ve středu
Dojatá ale může být i z celkového počtu lidí,

kteří do kina v letošní sezóně
přišli. Filmové projekce na nádvoří radnice Brno-střed totiž
navštívilo rekordních 4334 diváků. Na jedno představení tak přišlo v průměru 68 lidí, což je
o čtyřicet diváků více, než kolik
jich podle statistik v průměru
navštíví jedno klasické filmové
promítání v Česku. Nejvíc
návštěvníků podle Šimkové přilákaly české filmy. Na novinku
s Jiřím Bartoškou v hlavní roli
Teorie tygra dorazilo dokonce
175 diváků. Úspěch měl také
film Jana Hřebejka Učitelka.
Lidé mohli letní kino navštívit po sedmašedesát večerů v termínu od 29. června až do
3. září. Zhlédli filmy nejrůznějších žánrů, od
hororů, přes komedie, až k německým filmům z cyklu Der Sommerkino. „Snažím se
snímky, než je vyberu do programu, vidět.
Pokud to není možné, tak přečíst recenze

Pokračování na str. 3

2. listopadu 2016

v 16.00 hod. ve Společenském centru
radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Součástí programu zastupitelstva
jsou hovory s občany, a to vždy
v 17.00 hodin, bez ohledu na průběh zasedání.
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Pozvánka na besedy
k rezidentnímu
parkování

Seznam
volebních okrsků
pro říjnové volby

24
Program
Divadla
Polárka

Informace z radnice
vádění nových konstrukcí na této
stavbě, a to až do doby uvedení
projektové dokumentace do souladu s novými poznatky. Tyto
nedostatky vznikly v průběhu
předcházejících necitlivých dílčích rekonstrukcí v 90 letech.
Dořešení této nově vzniklé situace se předpokládá cca do jednoho měsíce.

Podporujeme projekt
Modrá linka
Podpořit dlouhodobý projekt
s názvem Modrá linka se rozhodla
na svém jednání Rada městské
části Brno-střed. Linka důvěry pro
osoby v krizi bez rozdílu věku již
21 let poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc v obtížných životních situacích. Je
otevřena všem, kteří se ocitli
v nepříznivé osobní pozici. Zejména se jedná o pomoc v oblastech rodinných a partnerských
vztahů, při školní neúspěšnosti,
šikaně, týrání, zanedbávání či
pohlavním zneužívání. Linka
důvěry a osobní poradna poskytují anonymní, bezpečný a snadno dostupný prostor, kde klienti
z celého Jihomoravského kraje
i z celé ČR často hledají útočiště,
radu a pomoc. Radní schválili
finanční příspěvek pro fungování
tohoto projektu ve výši 15 000 Kč.

Do potravinové sbírky pro
potřebné darovali lidé více
než 100 kilogramů jídla
Stropní malba brněnské výtvarnice Pavly Voborník-Kačírkové

Zkracujeme dobu
projednání přestupků
Zkrátit dobu k projednání spáchaných přestupků se postupně
daří pracovníkům přestupkového
oddělení Úřadu městské části
Brno-střed. Vzhledem k tomu, že
po volbách na podzim roku 2014
se přestupkové řízení zahajovalo
až po 11 měsících, což bylo způsobené zahlcením velkým počtem přestupků a tím, že předchozí
vedení radnice i přes podněty
vedoucího přestupkového oddělení tuto agendu neřešilo.
Nové vedení radnice během loňského roku přijalo několik opatření
s cílem do konce volebního období zkrátit lhůtu k projednání na
naprosté minimum. Podle zjištění
vedoucího přestupkového oddělení Úřadu městské části Brno-střed se podařilo zkrátit dobu
11 měsíců k zahájení řízení o přestupku na 7,5 měsíce. V současnosti je zřetelné, že k naplnění
daného cíle, tj. zkracování lhůt
k projednání přestupků, dochází
a za jinak nezměněných okolností
se dá očekávat, že do poloviny
roku 2018 dojde na tomto úseku
k optimalizaci stavu a dodržení
pořádkových lhůt pro zahájení
řízení o přestupku.

Obnova průchodu
na radnici Městské části
Brno-střed
Na začátku září byl zprovozněn

Detail malby v okně
průchod pro chodce, který spojuje
Dominikánskou ulici s Šilingrovým
náměstím. Areál radnice Městské
části Brno-střed patří k historicky
významným objektům města
Brna a vzhledem k tomu, že průchod byl v posledních letech díky
vandalům místem nevalného
vzhledu, se radní této městské
části rozhodli jej zrekonstruovat
a zvelebit. Součástí obnovy, na
kterou dohlížel Národní památkový ústav v Brně, je jednak nové
osvětlení celého průchodu, ale
také stropní malba brněnské
výtvarnice Pavly Voborník-Kačírkové. Tato výtvarnice zde vytvořila
specifickou a moderní stropní
malbu, která zároveň ctí historický
kontext celého objektu.

podklady pro jednání Rady městské části Brno-střed zpracovávají
čistě v elektronické podobě v programu Konsiliář. Díky zmíněnému
programu pak budou moci i zastupitelé dostávat podklady v elektronické podobě. Tato nabídka je
však nepovinná, pokud někteří
členové zastupitelstva budou
chtít, mohou si i nadále vyzvedávat veškeré podklady a materiály
v listinné formě. V další fázi bude
Úřad městské části Brno-střed
připravovat podklady v elektronické podobě (opět přes program
Konsiliář) i pro komise rady
a výbory zastupitelstva. Tím dojde
k uzavření celého procesu elektronizace dokumentů všech samosprávných orgánů od A do Z.
V celkovém důsledku se ušetří
také velké množství papíru a tedy
i finančních prostředků.

Stavba budovy tržnice
na Zelném trhu
byla pozastavena
Na základě zjištění závažných
statických poruch na objektu
budovy Zelný trh 14–16, které byly
odhaleny po dokončení bouracích
prací, pozastavuje investor pro-

Velkorysost, jakou projevili občané v souvislosti se sbírkou pro
Foodbox, kdy lidem nebyl lhostejný život těch, kteří se ocitli
v tíživé životní osobní situaci, přinesla neskutečný výsledek
neuvěřitelných 100 kg donesených potravin do připravené
schránky umístěné na nádvoří
radnice Brno-střed. Nejčastěji se
ve sběrném boxu objevily tyto
potraviny: těstoviny, paštiky, konzervované ovoce, čaje a káva,
kukuřičné lupínky pro děti, rýže,
oplatky, sušené polévky a další
užitečné jídlo. Nicméně váha
potravin ve sběrném boxu rozhodně nebyla klíčová, neboť
Potravinová banka je na začátku
své existence a během první letní
spolupráce radnice s tímto projektem se podařilo zveřejnit myšlenku neplýtvání potravinami
a sdílení toho, čeho mají občané
v domácnosti více, než spotřebují, s někým, kdo je právě v nouzi. Radnice městské části Brno-střed společně s organizátory
Potravinové banky děkuje všem
ohleduplným a vnímavým lidem
za jejich vstřícnost, spolupráci
a svobodomyslnost. Možnost
nosit jídlo do Foodboxu, který byl
umístěn v nádvoří radnice na

Zavádíme elektronizaci
materiálů pro jednání
radních a zastupitelů
Radnice městské části Brno-střed
pokračuje v započaté elektronizaci podkladů pro samosprávu.
Jedná se tak o další krok v rámci
naplňování Programového prohlášení, ve kterém se mimo jiné
uvádí také zvýšení transparentnosti práce radnice.
Již od jara tohoto roku se všechny
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Děkujeme všem dárcům potravin do sbírky pro potřebné

Informace z radnice
Dominikánské ulici číslo 2, měli
kromě návštěvníků filmových
a hudebních zážitků v rámci Letního kina také kolemjdoucí, kteří
pomohli potřebným lidem. Po
kontrole kvality (záruční lhůta,
apod.) budou potraviny distribuovány těmto organizacím: Armáda
spásy, IQ RomaServis a SpesAmenS, tedy rodinám s dětmi
nebo handicapovaným lidem.

Majitelé psů v městské
části Brno-střed mají
možnost využít sáčky na
psí exkrementy
Radnice Brno-střed v těchto
dnech instalovala zásobníky se
sáčky na psí exkrementy na
57 exponovaných místech v této
městské části. Na základě snahy
zastupitelů městské části se tak
radnice snaží vycházet vstříc
nejen majitelům psů, ale také dalším obyvatelům, aby se podařilo
udržovat čisté a kvalitní prostředí.
Celkem bylo umístěno 73 zásobníků v pořizovací ceně 60 tisíc
korun, kromě této jednorázové
investice byly pořízeny také trhací
sáčky, které jsou průběžně
doplňovány. Schránky na trhací
sáčky jsou rozmístěny jak ve

veřejné zeleni v parcích, náměstích, tak i dalších frekventovaných
lokalitách, jen namátkou: ulice
Nádvorní – vnitroblok, Křídlovická – Nové sady – Bezručova,
Poříčí – Křídlovická, Čechyňská –
Zvonařka, Ponávka, nám. 28. října, Vrchlického sad, Cihlářská
proti kinu Art, Bayerova – Botanická, Úvoz – Čápkova, Zderadova, Táborského nábřeží,
Vídeňská – Celní – Jílová, Strž –
Horní – Jílová, Vídeňská – CelníJílová – Rovná, Moravské nám.,
Mášova, Leitnerova – Vodní,
Veletržní, Hlinky – svah, Trýbova –
vnitroblok, Hroznová, park Žlutý
kopec, Barvičova – pásy, Kraví
hora, vnitrobloky Rybářská I a II,
Úvoz – Grohova, Úvoz pod školou, Úvoz – Žižkova.

Městská část Brno-střed
odstraňuje reklamy typu
„horizont“
V rámci řešení problematiky tzv.
vizuálního smogu v historickém
jádru Brna se podle vyjádření radního Svatopluka Bartíka dohodlo
vedení městské části Brno-střed
s představiteli Technických sítí
Brno na dalším postupu. „V rámci
tohoto projektu odstraňování vi-

zuálního smogu jde město samo
dokonalým příkladem,“ sdělil radní Bartík. Městská firma Technické
sítě Brno, a. s. totiž již začala
s postupným odstraňováním horizontů. Celkem jich takto z městské památkové rezervace do
konce tohoto roku odstraní TSB
všech 271. Na nevhodně umístěné horizonty na sloupech veřejného osvětlení na ulici Joštova
upozorňovala již na začátku roku
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna také místostarostka Jasna Flamiková. „Horizonty
zde hyzdily veřejný prostor, jejich
umístění na historizujících sloupech veřejného osvětlení bylo
nevhodné,“ uvedla místostarostka. Na základě tohoto podnětu
vyzval Odbor památkové péče
Magistrátu města Brna společnost Technické sítě města Brna,
a. s. k jejich odstranění.

Stávající hodiny
v centrální části města
budou nahrazeny novými
moderními typy
Hodiny v centrální části města
Brna, které jsou v tuto chvíli
nevzhledné, zastaralé a neudržované, budou nahrazeny novými.

Kromě estetického důvodu je také
problémem jejich seřizování,
neboť k tomu ze strany provozující
firmy dochází se značnou prodlevou.
Z tohoto důvodu městská část
Brno-střed požádala Magistrát
města Brna, aby smlouva se stávajícím provozovatelem hodin
byla ukončena a aby byly tyto
hodiny modernizovány.
Cílem je především to, aby v ulicích městské části Brno-střed
byly moderní a spolehlivé hodiny,
které budou poskytovat informace
o přesném čase, a to jak obyvatelům Brna, tak i jeho návštěvníkům. Na jednáních, která
iniciovala MČ Brno-střed, se úkolu
provozovat nové hodiny ujaly
Technické sítě Brno, a. s., které
v tuto chvíli zpracovávají návrh na
instalaci hodin v centru města
Brna. „Hodiny v centru je potřeba
zachovat, je však nutné nahradit
staré nefunkční typy novými hodinami v moderním provedení,“
uvedl místostarosta Jiří Švachula.



Denisa Kapitančiková

Gratulace jubilantům z naší městské části nově
Milí občané městské části
Brno-střed, díky novele zákona
o obcích vás můžeme, bez nutného předchozího souhlasu,
zvát na radnici a gratulovat vám
k významným životním jubileím.
Chtěli bychom proto pro vás
jednou měsíčně připravovat příjemná společenská setkání na

radnici, která spojíme právě s gratulací k vašemu životnímu jubileu.
Jubilantem se můžete stát a akce
se zúčastnit, pokud máte trvalý
pobyt v městské části Brno-střed
a dovršíte v dané době 80, 85, 90
let a dále již každoročně své
významné životní jubileum. Na
akci budete zváni vždy v příslušném měsíci narození.
Budeme rádi, pokud sami proje-

víte iniciativu a pomůžete nám
rozšířit seznam jubilantů, a to
nejlépe vyplněním tiskopisu s názvem Projevení zájmu o akci
jubilejní narozeniny seniorů.
Najdete jej ve vstupních prostorách obou budov radnice, tedy na
Dominikánské 2 a Měnínské 4,
nebo na www.brno-stred.cz,
v sekci Životní situace. Na Měnínské jej získáte také na Od-

boru sociálním a zdravotním,
v 1. patře, dveře č. 106, u paní
Bronislavy Makaryszynové, tel.:
542 526 211. Tiskopis Projevení
zájmu o akci jubilejní narozeniny
seniorů můžete vyplnit a doručit
předem, bez ohledu na datum
narození. Bude nám sloužit jako
podklad pro zaslání pozvánky při
příležitosti vašeho dalšího životního jubilea.
 red

Letní kino na radnici? Tisíce spokojených diváků
Pokračování ze strany 1
nebo alespoň vidět trailer, který
většinou hodně napoví. Taky sleduji připravované premiéry od
oblíbených tvůrců, a pokud se
hodí do skladby letního kina, tak
je tam přidám,“ popsala způsob,
jakým tvoří program kina, dramaturgyně Hana Šmerková.
Zároveň přiznala, že se každoročně snaží zařadit i filmy, které
si sama oblíbila. „Letos to byl

například western Sedm statečných,“ dodala.
Kromě filmů pořadatelé fanoušky
nalákali také na pravidelné páteční koncerty kapel z Brna a okolí.
„Lidé rovněž ocenili nové kvalitní
projekční plátno a k příjemnému
estetickému zážitku přispělo
i vybavení prostor nádvoří novou
projekční kabinou a stánkem
s občerstvením,“ podotkla mluvčí
městské části Brno-střed Denisa
Kapitančiková.

Oblíbenou letošní novinkou byly
Swingové večery s projekcí
němého filmu. „Tanečníci ze
Swing Wings v elegantních
dobových kostýmech roztančili
celé nádvoří radnice. Okolo procházející turisté si je s nadšením
fotografovali a neustále se mě
někdo ptal, jak je možné, že
umějí tak dobře tančit,“ pousmála se Šimková. Další zpestření
představovala videa s lektorským úvodem odborného asis-

tenta Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity Radomíra Kokeše. „Vtipné a fundované
komentáře se divákům velmi líbily a na tuto spolupráci rádi navážeme i v příští sezóně,“ přiblížila
plány pro příští rok Šimková. Teď
mají organizátoři kina v plánu
odpočinek, ale hned z počátku
příštího roku začnou pro diváky
chystat třetí ročník Letního kina
Brno-střed.
 Daniel Zeman
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Ulice Brna prokoukly, historické centrum nehyzdí černý výlep

Sloupky na České s černým výlepem
Ještě před rokem bylo centrum
města plné nelegálního výlepu
– vrstvy plakátů jste našli skoro
na každé ulici. Dnes se černý
výlep v historickém jádru Brna
objeví zcela výjimečně a jen na
malou chvíli. Jak se to povedlo?
Černý výlep nezmizel mávnutím
kouzelného proutku. Více než rok
jsme na tom systematicky a usilovně spolupracovali s městskými
firmami, ty se totiž stejně jako
naše městská část léta trápily
s polepeným mobiliářem.
Co vše bylo třeba udělat? V první
fázi jsme fotografovali polepené
odpadkové koše a kontejnery,
výlohy, nároží a sloupy a fotkami
pak obesílali pořadatele i sponzory
akcí. Psali jsme, že si jejich podpory těchto akcí vážíme a považujeme ji za potřebnou, ale že způsob propagace, který devastuje
kulturní prostředí města, není důs-

Stejné místo bez výlepu

tojný. Zároveň jsme je žádali, zda
svou podporu můžou poskytovat
za podmínky nevyužívání černého
výlepu. K dopisům jsme přikládali
fotogalerii toho, jak se loga jejich
společností ocitají na popelnicích,
nárožích, skříňkách od sítí apod.
Celkem jsme takto rozeslali více
než sedmdesát žádostí.
Za přispění starosty Martina Landy jsme jednali s kluby, které černý
výlep nejvíce využívaly, o jiných
způsobech propagace. Dotace
přidělované z městské části jsme
podmínili nevyužíváním nelegálních způsobů propagace. Městu
Brnu jsme zaslali požadavek na
vytvoření výhodnějších podmínek
pro pořadatele akcí a vytvoření
vlastních výlepových ploch. Většinu oficiální výlepové plochy totiž
nespravuje město a ceny za výlep
nejsou pro mnohé menší pořadatele únosné.
Zahájili jsme také jednání s Technickými sítěmi Brno, Dopravním

podnikem města Brna a společností SAKO, tedy těmi, kteří na
odstraňování černých výlepů ze
svých zařízení vynakládali značné obnosy. Dohodli jsme se na
společném intenzivním čištění
všech zařízení tak, aby se tento
způsob propagace nevyplatil.
Tomu nahrálo i zvýšení pokut pro
ty, které při polepování mobiliáře
zadržela policie. Další možnost
postihu – žalobu za poškození
majetku a uhrazení vzniklé škody
– jsme prozatím nemuseli využít.
Téměř se všemi subjekty propagujícími akce prostřednictvím černého výlepu se nám zatím podařilo dohodnout.
Společnost SAKO nádoby na
odpad postupně umývá a více
než 50 kontejnerů na separovaný
odpad už repasovala a vyměnila.
Technické sítě zase natírají skříňky na technická zařízení a sloupy
protipřilnavým nátěrem, a to
především na nejvíce frekvento-

vaných místech. Také radnice
stejným způsobem ošetřila zhruba třicet odpadkových košů, zejména na Joštově ulici. A dopravní
podnik se rozhodl otestovat skříňky ošetřené antiplakátovacím
nátěrem přímo ve výrobě. Všem
těmto společnostem za jejich
skvělou spolupráci děkujeme!
Ve svém „tažení“ proti polepování
centra nepolevujeme. Pokud se
ojedinělý výlep objeví, okamžitě
upozorňujeme Odbor životního
prostředí, který zajišťuje odstranění plakátů, a my znovu zasíláme
odpovědným subjektům žádost
o ukončení propagace tímto způsobem. Pokud se někde v historickém centru nelegálně polepená
místa znovu objeví, upozorněte
nás. K dispozici jsou telefonní čísla
542 526 341 (sekretariát místostarostky) nebo 542 526 171
(Odbor životního prostředí).

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed

vují výročí svatby, slavnostně
obnovit svůj slib při jubilejním
svatebním obřadu v obřadní
síni Nové radnice.

ro, dveře č. 105. Od 1. 1. 2017
budou nově obřady jubilejních
svateb organizovat matrikářky,
paní Bc. Ivana Rozehnalová, tel.:
542 526 237 a paní Alena Křížová, tel.: 542 526 238, z Odboru
matrika, Dominikánská 2, Brno.
Úřad městské části Brno-střed
bohužel nemá žádný jiný zdroj
informací o datech výročí sňatku
našich občanů, než právě vás,
jubilanty, nebo vaše blízké. Neváhejte nás tedy kontaktovat, rádi
vám připravíme důstojnou jubilejní svatbu, na kterou budete rádi
vzpomínat.
 (red)

Máte zájem o jubilejní svatbu?

Ilustrační foto.
Úřad městské části Brno-střed
pořádá na přání manželských

Foto: M. Cateb
párů jubilejní svatby, na kterých
si mohou manželé, kteří osla-
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K tomu, aby se mohla oslava jubilejní svatby zorganizovat, je nutné, aby sami manželé, jeden
z partnerů, nebo kdokoliv z rodiny,
kontaktoval náš úřad, informoval
nás o blížícím se jubileu a dohodl
detaily obřadu.
V současné době jubilejní sňatky
organizuje paní Eva Šobková, tel.:
542 526 210, z Odboru sociálního
a zdravotního, Měnínská 4, 1. pat-

Informace z radnice

Lidé nahlédli do útrob radnice

Sklepy, nádvoří i zbytky středověkých hradeb si mohli prohlédnout lidé, kteří 2. a 3. září
zavítali na radnici městské části Brno-střed. Konal se tam druhý ročník úspěšné akce
s názvem Otevřená radnice.

Kromě detailní prohlídky celé
budovy, při které nezůstala ušetřena ani kancelář starosty,
návštěvníci viděli také vystavené
matriční knihy. Součástí programu
bylo i vystoupení íránsko-české
kapely The Entropies, koncert

šansonové gypsy swingové kapely Tyjátrio nebo improvizační divadelní představení herců Romana
Blumaiera a Saši Stankova
Komediomat. Lidé mohli rovněž
donést i trvanlivé potraviny do
Foodboxu, za což obdrželi pozor-

nost od MFG Bistra nebo od cukrárny Páj. Oba dny pak zakončilo
promítání letního kina na nádvoří,
přičemž vstup byl pro všechny
zdarma.


Daniel Zeman
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Zelný trh nabízí víc než pestrou paletu ovoce a zeleniny

Marmelády, sirupy, chutney a bylinné masti – každý pátek a sobotu
Na Zelném trhu se na sklonku
léta stánky prohýbají pod úrodou z moravských polí a zahrádek i pod ovocem a zeleninou
dovezenou ze zahraničí. Koupit
tu jde ale i koření, poctivé mléčné a masné výrobky nebo ruční
práce řemeslníků. Oblibu zákazníků si získali i prodejci
nabízející občerstvení a další
doplňkové zboží. Více o tržišti

uvádějí stránky www.trhynazelnaku.cz.
U modrého vozítka s nápisem
Božský kopeček se vyplatí vystát
frontu. K dostání je zde veganská
zmrzlina klasických i nezvyklých
chutí – od jahody s bazalkou přes
rebarboru s čerstvým pomerančem až po banán s fialovými fazolkami. Nabídka je pokaždé jiná

Ručně vyřezané zboží Viktora Valeše
a vždy příjemně překvapí nejen
kreativním spojením surovin, ale
hlavně chutí.
Přebytky z permakulturní zahrádky a výrobky z nich – marmelády,
sirupy, chutney a bylinné masti –
najdete na trhu každý pátek
a sobotu. Více na www.zivotvroubence.cz.
Horní rožek náměstí bývá provoněný masnými a uzenářskými

pochoutkami upravenými na vodním grilu, tedy zdravě, bez vysokého zatížení karcinogeny.
Nepravidelně v pátek na Zelňák
dováží v dřevěném vozíku vlastnoručně vyřezané zboží Viktor
Valeš. Hračky a loutky potěší každou (nejen) dětskou duši.


(red)

Pozvání na besedy k zavádění systému rezidentního parkování
Od května 2017 bude postupně
do jednotlivých lokalit MČ
Brno-střed zaváděno rezidentní parkování. Aby byl celý systém v ulicích co nejlépe nastaven, potřebujeme od vás
zpětnou vazbu k ulicím, ve kterých bydlíte, a ve kterých se
denně pohybujete.
Zajímá nás, kde ve vašem okolí
funguje parkování dobře a kde
byste uvítali změnu? V jakých
časech a dnech potřebujete parkovat u domu? Je to pro nás důležité, abychom správně nastavili
pravidla. Která místa v okolí vaše-

ho bydliště jsou dopravně nepřehledná a nebezpečná? Kudy se
dobře chodí pěšky, jezdí na kole,
a kde byste uvítali změny? Kde
je ve vašem okolí, především v ulicích, dobře uspořádaný veřejný
prostor a v čem vidíte největší
problémy (zahrádky restaurací,
zeleň, mobiliář, pobyt a pohyb dětí
apod.)?
Besedy se budou konat vždy
v sále Společenského centra
radnice na Dominikánské 2.
Kapacita sálu je omezená, proto
je lepší si místo rezervovat na tel.:
542 526 341, nebo e-mailu: marta.vojackova@brno-stred.cz.

Veřejná projednávání k systému rezidentního parkování
sál Společenského centra radnice na Dominikánské 2
5. října od 17.00 hod.
19. října od 17.00 hod.
26. října od 17.00 hod.
Projednávání se pořádá vždy pro konkrétní seznam ulic.
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Další informace budou postupně
zveřejňovány ve Zpravodaji MČ
Brno-střed a v dalších materiálech, včetně nově spuštěných
webových stránek www.parkovanivbrne.cz.
Ve středu 5. října od 17.00
hodin zveme k projednání obyvatele ulic: Koliště, Tkalcovská,
Radlas, Plynárenská, Špitálka,
Vlhká, Valcha, Podnásepní, Stavební, Koželužská, Skořepka,
Křenová, Dornych, Mlýnská,
Spálená, Přízova, Masná, Zvonařka (v úseku od Dornychu po
Hladíkovu), Čechyňská, Cyrilská, Šujanovo nám., Štěpánská,
Rumiště, Kolískova, Zderadova,
Ypsilantiho, Zahradnická, Ná dvorní, Náplavka, Bezručova,
Soukenická, Leitnerova (kratší
část ulice – od Hybešovy směrem ke Křídlovické, Křížová
a Hybešova pro domy č. o.
61–71.

Ve středu 19. října od 17.00
hodin zveme k projednání obyvatele ulic: Úzká, Dornych (od
Úzké po Širokou), Plotní, K Vaňkovce, Trnitá, Rosická, Košťálová,
Opuštěná, Uhelná, Nové sady,
Křídlovická, Poříčí (od Nových
sadů po Uhelnou), Ypsilantiho,
Zahradnická, Nádvorní, Náplavka, Bezručova, Soukenická, Leitnerova (od Hybešovy směr ke Křídlovické), Křížová, Hybešova
mimo č. o. 61–71
Ve středu 26. října od 17.00
hodin zveme k projednání obyvatele ulic: Václavská, Hybešova
mimo domy č.o.61–71, Pellicova,
Gorazdova, Sladová, Úvoz (od
Údolní po Mendlovo nám.),
Kopečná, Studánka, Jircháře,
Vodní, Anenská, Leitnerova (od
Hybešovy po Kopečnou).


Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed

Informace z radnice

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky na Obilním trhu pokračuje
Čekárnu u zastávky tramvaje
Obilní trh navrhl v roce 1926
architekt Oskar Poříska a o dva
roky později byla postavena.
Funkcionalistická zastávka je
zajímavá tím, že je jedinou
zastávkou ze čtyř, které pan
architekt pro Brno navrhl, a která se dochovala. A z toho důvodu je významné její zachránění,
zachování, oprava a vrácení
zpátky do života.
„Máme zde typologickou věc
z pohledu toho, že je Brno významné město funkcionalismu, kvůli kterému ho navštěvují nejen architekti,
ale i další turisté. V Brně máme
mnoho funkcionalistických staveb,
ať už je to vila Tugendhat, hotel
Avion, funkcionalistické kostely,
administrativní budovy, činžovní
domy a máme taky tuto zastávku
pouliční dráhy, takže proto má
smysl ji obnovovat a ne ji zbourat
a postavit místo ní moderní,“ říká
architekt Ivan Wahla z ateliéru
RAW, autor projektu na její obnovu.

Dále architekt Wahla vysvětlil,
proč se zastávka opravuje takto
razantně: „Teprve až v momentě,
kdy se před opravou provedlo
skenování výztuží, zjistili jsme další podstatné věci. Ve dvacátých
letech to bylo s používáním betonu totiž jiné než dnes, byla to velmi
mladá disciplína a stavbaři s ním
zacházeli velmi volně, takže se
zjistilo, že ty výztuže tam jsou, ale
nosnou funkci plní velmi částečně. A statik udělal stavební uzávěru s tím, že to může spadnout
hned, nebo třeba taky za několik
let.“
„Bylo zjištěno, že zastávka měla
dříve opaxitové obklady, což je
bílé probarvené sklo. To se už nyní
nevyrábí, ale my jsme dokázali
přes různé sklenáře sehnat ještě

několik tabulí. Když jsme zjistili
stav suterénu, tak byla otázka
času, kdy se všechno propadne,
a proto byl vyhlášen havarijní stav.
Je třeba upozornit, že z původní
substance
zastávky,
tedy
z původního materiálu, zůstává
zachováno 55 procent, což je velmi dobrý stav. Takže zastávka
bude vypadat tak, jak vypadala
při svém otevření, co se týče
materiálů, obkladů, a všech těch
věcí, které tu zastávku utvářely
jako funkcionalistický objekt,“
dodal architekt Tomáš Rusín
z ateliéru RAW.
Oprava zastávky na Obilním trhu
začala loni v září. Původní dodavatel, firma Štuk Helma s. r. o.,
nepostupoval podle projektové
dokumentace a provedl betonáž
střechy bez odsouhlasení statikem, čímž došlo ke změně tvaru
stavby. V lednu proto bylo nutné
zastavit veškeré další stavební
činnosti. Radní městské části na
začátku dubna rozhodli, že radnice odstupuje od smlouvy na opra-

vu zastávky.V polovině dubna byla
podepsána smlouva s novým zhotovitelem, kterým je firma Tocháček s. r. o. V červnu byl vyhotoven
znalecký posudek na práce provedené firmou Štuk Helma s. r. o.
Termín dokončení prací je nově
stanoven na květen příštího roku,
v případě příznivého počasí
mohou být práce dokončeny podstatně dříve. Původní cena stanovená firmou Štuk Helma byla
1 958 395 korun. Na základě
předběžného právního rozboru
bude radnice po firmě Štuk Helma
s. r. o. požadovat vrácení plnění,
tj. 955 763 korun, smluvní pokutu
za nedodržení termínu předání
díla 315 000 korun a náhradu škody podle znaleckého posudku ve
výši 770 000 korun. 2 668 959
korun, to je nová cena díla, stanovená firmou Tocháček spol. s r.
o. Jsou v ní zahrnuty i rozšířené
práce na základě požadavku
Národního památkového ústavu.


Denisa Kapitančiková

Setkání seniorů z projektu „Kdopak přečte pohádku“
Bezmála 20 dobrovolníků si
12.9. 2016 mohlo na radnici vzájemně sdělit své zkušenosti
z ojedinělého projektu „Kdopak
přečte pohádku“ a diskutovat
také s ředitelkami devíti mateřských škol, zapojených do tohoto programu městské části
Brno-střed.
Poděkování za vzájemnou spolupráci vyslovil jak seniorům, tak
i pedagogům starosta městské
části Brno-střed Martin Landa
a radní pro sport, kulturu a turismus
Petr Kalousek. Kromě příjemné
diskuse si také všichni přítomní

účastníci projektu odnášeli z radnice knižní bestseller Žítkovské
bohyně brněnské spisovatelky
Kateřiny Tučkové, která je patronkou projektu.
Projekt s názvem „Kdopak přečte
pohádku“, který začal fungovat
v městské části Brno-střed od
letošního února, staví na spolupráci mateřských škol a seniorů. Myšlenka spolupráce spočívá ve
vzájemném kontaktu různých
generací, v předávání zkušeností
mladším a ve smysluplně tráveném času.
V praxi se jedná o to, že se scházejí
senioři či další zájemci z řad veřej-

nosti s dětmi z mateřských škol,
kteří dětem ve školce čtou pohádky
před spaním (cca 15 minut v čase
kolem 13 hod.), případně si s nimi
povídají o svých životních zkuše-

nostech a zážitcích. Děti „na oplátku“ navštěvují seniory v domech
s pečovatelskou službou či jiných
obdobných zařízeních.

Denisa Kapitančiková

Chcete lépe třídit odpad?
Vážení občané, prověřujeme
záměr vyměnit část černých
popelnic a kontejnerů na směsný odpad za barevné popelnice
a kontejnery na separovaný
odpad (papír, plasty, případně
sklo).
K tomu ale od vás potřebujeme
vědět, zda o takovou výměnu ve
vašem bytovém domě máte

zájem. V případě, že se ozve více
bytových domů z jedné lokality, je
pravděpodobné, že k této výměně
dojde. Vaše odpovědi posílejte na
e-mail: marta.vojackova@brno-stred.cz nejpozději do 31. 10.
2016.
Za vaši pomoc a zapojení děkujeme!

Mgr. Jasna Flamiková,
místostarostka Brno-střed
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Vivat Zelňák se rozloučí s prodejní sezónou Slavností brambor a dýní
Závěrečný díl seriálu Vivat Zelňák budou na tržišti 7.–8. října
psát oblíbené podzimní plodiny.
V průběhu sezóny zpestřilo dění
na Zelném trhu o pátcích a sobotách osm doprovodných akcí. Tečku za celou sérií udělá Slavnost
brambor a dýní, ke které se přidají
také Slavnosti rajčat, jablek a hrušek. Na návštěvníky opět budou
čekat slané i sladké kulinářské
pochoutky z těchto plodin a pestrý

doprovodný a lehce naučný program. Nadšené kuchařky i kuchaři
se můžou těšit na obohacení své
zásoby chutných receptů, labužníci na rej tradičních i neobvyklých
chutí, na své si přijdou děti
i dospělí. Podrobný program bude
zveřejněn na www.trhynazelnaku.cz a na facebookovém profilu
Vivat Zelňák.



(red)

Nejen čerstvé dýně jsou právě teď k dostání na Zelném trhu

Ohlasy čtenářů

Organizace zdravotnictví v Brně
Jako občana Brno-střed mě trápí
jedna organizační věc ohledně
zdravotnictví v našem krásném
městě. A nevyvolává otazníky jen
u mě, ale i u řady spoluobčanů.
In media res: Nemohu zjistit , kam
může jít občan Brna (resp. Brno-středu) k lékaři při nenadálých
(akutních) potížích – mezi 12.
hod., kdy končí ordinační doba
většiny brněnských praktických
lékařů, a 17. hod., kdy začíná fungovat jediná lékařská pohotovost
(LSPP) v Brně , která se nachází
v ÚN Ponávka (lidově řečeno
v „Úrazovce“).
Pro informační komplexnost

dodávám, že většina praktických
lékařů v Brně má jeden pracovní
den v týdnu odpolední ordinační
hodiny. Jenže může se stát – je
to vlastně nezanedbatelná 80procentní šance – že vás třeba
pokouše pes, máte podezření na
slepé střevo či si vyvrknete kotník
zrovna mimo tento jediný den
jejich odpolední služby.
Dotaz jsem v minulosti pokládal
i na VZP, i na odbor zdraví MMB,
žel nikdo to neví – radili buď zavolat 155, či vyčkat do 17 hod na
otevření zmíněné LSPP v ÚN.
Jde mi o legální systémové řešení, takže zde není odpovědí, já

mám známého doktora/doktorku… jak jsem se též v minulosti
setkal s takovýmto „šalamounským“ řešením. Řešením též není
nadužívání rychlé záchranné
služby (155), k čemuž dnešní systém de facto vede, což je mj. krajně nehospodárné. Paradoxně,
dnes se můžete dostat snáze
k lékaři v 3 hodiny ráno (funguje
LSPP) než o půl čtvrté odpoledne
– Váš lékař má zavřeno a LSPP
ještě neotevřela.
Možná by stálo za úvahu pro politiky, zda by LSPP nemohla otevírat již v 15 nebo aspoň 16. hodin.?
Vím, že by to nebylo zadarmo,

nicméně finanční zajištění takovýchto důležitých věcí, by mělo
být pro stát, kraj a město prioritou.
Jako právník samozřejmě vím, že
LSPP zřizuje a financuje kraj,
nikoliv MČ Brno-střed, nicméně
i městští politici by v této věci mohli sehrát aktivnější roli. No schválně se svého zastupitele či radního
zeptejte, kam máte jít při nenadálých akutních potížích od 12 do
17 hod? Možná je to důležitější
než nový fotbalový stadion.
Již klasik říkal – lepší je být zdravý,
než nemocný…

JUDr. Petr Kolman Ph.D.,
právník a VŠ pedagog

Umíme hospodařit s vodou v bytech?
Na hospodaření s vodou se
zaměřil článek ve Zpravodaji
v květnu 2015. Upozorňoval na
bytové domy nacházející se
v Brně-střed, které nemají měřidla
v bytech na spotřebu teplé a studené vody.
Bohužel je nutno konstatovat, že
situace se většinou nezměnila.
Ptám se, jak je možné, když pitné
vody ubývá a dělají se cenové
regulace, aby se neplýtvalo. Je to
chyba každého jednotlivce, který
v domě bydlí, či je to chyba vede-

ní? Smutné je, že jednotlivě montovaná měřidla – vodoměry nelze
zahrnout do vyúčtování, protože
je nemají všichni.
Tak se situace opakuje, jako vloni,
s tím, že spotřeba vody stoupá –
v pronajímaných bytech bydlí neznámý počet studentů a cizích
národností. Koupání ve vaně
několikrát za den – proč ne. Kdo
vše zaplatí? Šetřílci důchodci,
kteří musí šetřit, nejen s vodou!
Prý podle vyhlášky se za vodu
musí platit, i když se v bytě nepo-

bývá! Spotřeba vody za loňský
rok 2015 vyšplhala až na cca
200 l/den na evidovaného nájemníka. Je to dvakrát více, než je
průměr v městě Brně (zdroj
Vodárny).
Světový den vody – březen – je
proti plýtvání. Bude situace za rok
lepší? Co pro to můžeme udělat?
Budeme lhostejní?
Ti, co ušetří, jsou hloupí – stejně
zaplatí! Budované přístavby na
domech situaci mohou zhoršit, a to
nejen co se týká spotřeby vody,

ale kvality – konkrétně v bytech
pod nimi se ve dne musí vytočit
několik desítek litrů vody, než
začne téci vlažná, poté teplá voda.
V noci však je studená voda horká,
stejně jako rozvod teplé vody, takže se v noci splachuje WC horkou
vodou – to je luxus! Jaké bakterie
žijí v potrubí po těchto výkyvech,
nevíme! Snad se najde firma, která
osadí bytové vodoměry, učiní i jiné
práce (výměnu stupaček).

Milan Ivo Koukol,
Bayerova 797/28, 602 00 Brno

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za její obsah.
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Volby do zastupitelstev krajů a místní referendum
Termín konání:
pátek 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 8. října 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Právo volit do zastupitelstva kraje má každý státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla
u něj překážka ve výkonu volebního práva a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Právo hlasovat v místním referendu má každý státní občan České
republiky, který alespoň druhý den hlasování dosáhl věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu hlasovacího práva a je v den
konání referenda přihlášen k trvalému pobytu v městě Brně
a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městě
Brně, a jemuž právo hlasovat přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Možnost hlasování mimo volební místnost nebo
hlasovací místnost
Volič (oprávněná osoba) může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (hlasovací místnost), a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise nebo okrsková komise pro místní referendum zřízena. V takovém případě okrsková volební komise
(okrsková komise pro místní referendum) vyšle k voliči své dva
členy s přenosnou volební (hlasovací) schránkou, úředními
obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební (hlasovací) komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
O přenosnou volební nebo hlasovací schránku můžete požádat ÚMČ
Brno-střed na telefonních číslech:
Organizace voleb
778 526 900, 734 382 958, 542 526 349
Linhová Libuše
Organizace voleb
778 526 971
Linha Alois
Nebo přímo volební komisi. Telefonní čísla přímo do volebních a hlasovacích místností jsou zveřejněna na www.brno-stred.cz. Můžete
také požádat své sousedy či příbuzné o zprostředkování této služby
ve volební (hlasovací místnosti).
Seznam volebních a hlasovacích okrsků je uveden níže.

Volby 10/2016 – VOLEBNÍ OKRSKY A HLASOVACÍ MÍSTNOSTI
Téměř ve všech volebních okrscích je místo pro volby i referendum shodné. Pouze ve dvou okrscích, a to číslo: 23020
a 23033, je hlasovací místnost pro referendum umístěna v jiných prostorách. Věnujte proto pozornost níže uvedenému
seznamu.
V okrsku č. 23001 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová; náměstí Svobody 15–19;
Panenská; Panská; Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova;
Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9 do konce
V okrsku č. 23002 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Besední; Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka; Husova sudá; Husova 15
do konce lichá; Jakubská; Joštova; Komenského nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Pellicova 55 do konce; Sladová; Solniční; Špilberk;
Údolní 1–11 lichá

ská; Novobranská; Orlí 19 do konce; Pohořelec; Sukova; Vachova; Za
divadlem
V okrsku č. 23007 je místnost v: ZŠ nám. 28. října 22
Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38 do konce sudá; Lužánecká; Milady Horákové 21 do konce lichá; náměstí 28. října; Pionýrská 4; Traubova lichá; Vrchlického sad
V okrsku č. 23008 je místnost v: ZŠ nám. 28. října 22
Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36 sudá; třída Kpt. Jaroše

V okrsku č. 23003 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Jánská 1–17 lichá; Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá; Minoritská; náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b; Poštovská

V okrsku č. 23009 je místnost v: ZŠ nám. 28. října 22
Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové 1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop

V okrsku č. 23004 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova;
Jakubské nám.; Jezuitská; Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mozartova; náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20 do konce; Rašínova;
Rooseveltova

V okrsku č. 23010 je místnost v: ZŠ Stará 13–15
Bratislavská 1–11a lichá; Bratislavská 2–34 sudá; Cejl 1–63 lichá;
Koliště 37–49 lichá; Ponávka

V okrsku č. 23005 je místnost v: SOU Jánská 22
Bašty; Benešova 7; Biskupská; Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova sudá; Masarykova 19–23 lichá; Muzejní; Nádražní; Petrov;
Petrská; Průchodní; Radnická; Šilingrovo nám.; Zelný trh 8
V okrsku č. 23006 je místnost v: SOU Jánská 22
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; Měnín-

V okrsku č. 23011 je místnost v: ZŠ Stará 13–15
Bratislavská 13–35a lichá; Körnerova; Příční lichá; Stará
V okrsku č. 23012 je místnost v: ZŠ Stará 13–15
Barvířská; Bratislavská 36–62; Cejl 52–64 sudá; Cejl 65–69 lichá;
Hvězdová lichá; Plynárenská lichá; Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13;
Tkalcovská sudá
V okrsku č. 23013 je místnost v: ZŠ Stará 13–15
Francouzská 2-62 sudá; Milady Horákové 30 do konce sudá; Příční
Pokračování na straně 10
sudá
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V okrsku č. 23014 je místnost v: ZŠ Stará 13–15
Cejl 2–50a sudá; Koliště 4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá;
Radlas; Špitálka 1–11,15 lichá; Špitálka 2–6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19
lichá; Vlhká 2–26 sudá
V okrsku č. 23015 je místnost v: ZŠ Křenová 21
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
V okrsku č. 23016 je místnost v: ZŠ Křenová 21
Cyrilská; Čechyňská; Kolískova; Koželužská; Křenová 48 do konce
sudá; Masná; Mlýnská 25 do konce; Řeznická; Štěpánská; Šujanovo
nám.; Zderadova
V okrsku č. 23017 je místnost v: ZŠ Křenová 21
Dornych 1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17 lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní; Přízova; Rosická;
Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká; Ve Vaňkovce; Zvonařka;
Železniční 2–16 sudá
V okrsku č. 23018 je místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Husova 5
V okrsku č. 23019 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do konce lichá; Ypsilantiho
V okrsku č. 23020 je volební místnost v: Klub seniorských aktivit,
Václavská 3
V okrsku č. 23020 je hlasovací místnost pro referendum v: Dům
s pečovatelskou službou, Hybešova 65a
Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická 5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická
V okrsku č. 23021 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Hybešova 2–33; Hybešova 35 do konce; Leitnerova 1; Leitnerova 2–18
sudá; Soukenická
V okrsku č. 23022 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Bezručova; Křídlovická 19–47 lichá; Křídlovická 30–52 sudá; Nádvorní;
Náplavka
V okrsku č. 23023 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Hybešova 1,1a; Křídlovická 49 do konce lichá; Křídlovická 54 do konce
sudá;Nové sady
V okrsku č. 23024 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Celní; Jílova 26 do konce sudá; Jílova 31 do konce lichá; Vídeňská 54–88
V okrsku č. 23025 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Bakalovo nábř.; Grmelova; Polní 1–37 lichá; Polní 2–88 sudá; Renneská
tř. 2–12 sudá; Sobotkova; Vojtova
V okrsku č. 23026 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Bidláky; Heršpická; Holandská; Polní 39 do konce lichá; Polní 90 do
konce sudá; Pražákova 53 do konce; Renneská tř. lichá
V okrsku č. 23027 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Gallašova; Havlenova 12 do konce sudá; Havlenova 27 do konce lichá;
Renneská tř. 14 do konce sudá
V okrsku č. 23028 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Havlenova 1–25 lichá; Havlenova 2–10 sudá; Vídeňská 1–53

V okrsku č. 23029 je místnost v: ZŠ Bakalovo nábř. 8
Dvorského; Londýnské náměstí; Opavská; Strážní; Vídeňská 89–101
lichá; Vsetínská
V okrsku č. 23030 je místnost v: ZŠ Horní 16
Hluboká; Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeňská 90-96 sudá; Vysoká
V okrsku č. 23031 je místnost v: ZŠ Horní 16
Červený kopec; Horní; Jaroslava Foglara; Jílová 1–29b lichá; Jílová 2–24 sudá; Rovná; Stráň; Strž; Vinohrady; k.ú. Pisárky č. ev. 589,
608, 639, 645; k. ú. Štýřice č. ev. 152
V okrsku č. 23032 je místnost v: ZŠ Horní 16
Gallašova č. ev. 651; Kamenná; Kamenná čtvrť; Ludmily Konečné;
Pod Červenou skálou; Táborského nábř.
V okrsku č. 23033 je volební místnost v: Klub sen. aktivit, Václavská 3
V okrsku č. 23033 je hlasovací místnost pro referendum v: Dům
s pečovatelskou službou, Hybešova 65a
Bělidla; Křížová sudá; Mendlovo nám. 1–15; Úvoz 1; Václavská 7 do
konce; Veletržní 1–7 lichá
V okrsku č. 23034 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
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
V okrsku č. 23035 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
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
V okrsku č. 23036 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Hlinky 2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz 3–5 lichá;
Úvoz 2–46 sudá
V okrsku č. 23037 je místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Anenská sudá; Anenská 13 do konce lichá; Hybešova 34; 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
V okrsku č. 23038 je místnost v: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
Anenská 3–11 lichá; Husova 1–3, 7–13 lichá; Jircháře; Kopečná 1–21
lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova 22–26 sudá; Pekařská 1–7 lichá;
Pekařská 2–16 sudá; Pellicova 1–53a; Studánka; Vodní
V okrsku č. 23039 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
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
V okrsku č. 23040 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87 lichá; Preslova sudá
V okrsku č. 23041 je místnost v: Gymnázium Barvičova 85
Bohuslava Martinů

Pokračování na straně 11
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nám. 4 do konce; Resslova; Rybkova 1–15; Veveří 79–109 lichá; Žižkova 2–22 sudá; Žižkova 17–55 lichá

V okrsku č. 23042 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
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

V okrsku č. 23056 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Hrnčířská 51, 60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudova; Šumavská 31–35
lichá; Veveří 52–72 sudá; Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8 sudá

V okrsku č. 23043 je místnost v: Gymnázium Barvičova 85
Barvičova 11 do konce lichá; Barvičova 72 do konce sudá; Dostálova;
Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova; Rezkova; Wanklova; Wolkrova

V okrsku č. 23057 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
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

V okrsku č. 23044 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
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.
V okrsku č. 23045 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36 sudá; Heinrichova 22 do konce
sudá; Heinrichova 21 do konce lichá; Helceletova; Kampelíkova; Klácelova; Lerchova 13 do konce lichá; Lerchova 12 do konce sudá;
náměstí Míru; Roubalova 11 do konce lichá; Roubalova 24 do konce
sudá; Údolní 74 do konce sudá; Údolní 75 do konce lichá
V okrsku č. 23046 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
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; Trýbova č. ev. 407; Tvrdého
sudá; Údolní 53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý kopec
V okrsku č. 23047 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá; Údolní 13–39 lichá;
Úvoz 48–56 sudá; Úvoz 7–31 lichá
V okrsku č. 23048 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
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

V okrsku č. 23058 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
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
V okrsku č. 23059 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá; Dřevařská 29 do konce;
Kotlářská 27 do konce lichá
V okrsku č. 23060 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 32 do konce sudá; Dřevařská 1–27 lichá; Dřevařská 2–22
sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21 lichá; Štefánikova 1–23 lichá
V okrsku č. 23061 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá; Botanická 20–38 sudá;
Kotlářská 18–26 sudá
V okrsku č. 23062 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
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
V okrsku č. 23063 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova; Kotlářská 28 do konce
sudá; Lidická 61 do konce lichá
V okrsku č. 23064 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Cihlářská; Smetanova 20 do konce

V okrsku č. 23049 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Gorazdova lichá; Gorkého 25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá; Údolní 41–51 lichá; Úvoz 33–39 lichá; Úvoz 58–76 sudá

V okrsku č. 23065 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Antonínská; Janáčkovo nám.; Lidická 33–59 lichá; Mezírka

V okrsku č. 23050 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Gorkého 42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá; Stojanova sudá;
Úvoz 41–53 lichá; Úvoz 78–88 sudá

V okrsku č. 23066 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášova; Moravské nám. 11
do konce

V okrsku č. 23051 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 1–11; Gorkého 16–40 sudá; Grohova 13–29 lichá; Jiráskova 1–11 lichá; Jiráskova 2–14 sudá

V okrsku č. 23067 je místnost v: VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
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

V okrsku č. 23052 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 13–29 lichá; Grohova 36–40 sudá; Jana Uhra 23 do konce
lichá; Úvoz 90–116 sudá
V okrsku č. 23053 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
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
V okrsku č. 23054 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Jana Uhra 1–21 lichá; Jana Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36 do konce;
Konečného nám. 1–3; Veveří 51–71 lichá
V okrsku č. 23055 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 30 do konce sudá; Jana Uhra 12–20 sudá; Konečného

V okrsku č. 23068 je místnost v: VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
Kounicova 1–43 lichá; Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2 do konce;
Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří 2–38 sudá; Žerotínovo náměstí 1–5
V okrsku č. 23069 je místnost v: SZŠ Jaselská 7
Čápkova 12–28 sudá; Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35; Jiráskova 16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
V okrsku č. 23070 je místnost v: SZŠ Jaselská 7
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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Názory zastupitelů

Vážení čtenáři Zpravodaje MČ Brno-střed,
všechny politické strany a hnutí, které mají své zástupce v Zastupitelstvu městské části Brno-střed, dostaly možnost zde ve Zpravodaji vyjádřit svůj názor k otázce
blížícího se místního referenda. Své příspěvky zaslaly ČSSD, KSČM, ODS a SZ. Ostatní politické strany a hnutí se rozhodly vyhrazený prostor nevyužít.

Stanovisko sociální demokracie k referendu o poloze nádraží
Brňany čeká 7. a 8. října tzv. referendum o nádraží. Aktivisté Hnutí
DUHA a Strany zelených, kteří
referendum vyvolali, se snaží vyvolat dojem, že občané mají možnost
zvolit mezi variantami jeho polohy.
Jeho cílem je však prosazení tzv.
nulové varianty, tedy zachování
stávajícího stavu. To však není

z důvodu kapacitní nedostatečnosti a nemožnosti přivedení vysokorychlostních vlaků v budoucnosti
možné. Poškodilo by to brněnskou
dopravu na příštích 100 let.
Brněnská sociální demokracie je
v názoru na nádraží dlouhodobě
konzistentní a považuje za nejvhodnější řešení přestavby Železničního

uzlu Brno variantu Řeka. S ní počítá
i územní plán. Výsledky studie proveditelnosti dvou variant přestavby
budeme respektovat, ale vtuto chvíli
studie není hotová a občané ani
politici nemohou v den hlasování
tyto varianty porovnat (přičemž
nulová varianta je fatální).
Brněnská sociální demokracie

považuje referendum o poloze
nádraží za zbytečné. Proto
k němu ani nechoďme a nebuďme
„užiteční idioti“ (sic), za které nás
aktivisté považují. Rozhodovat
bude účast v referendu a i hlas proti
je pro Brno a jeho rozvoj ohrožením. Bc. Jindřich Zechmeister,
za klub ČSSD

Klub zastupitelů KSČM k referendu
Klub zastupitelů KSČM si je
vědom závažnosti řešení umístění
Hlavního nádraží v Brně. Uvědomuje si, že se jedná o velice složitou otázku, při jejímž řešení je
třeba brát v úvahu obrovské množství náležitostí souvisejících s rozvojem nejen dotčené oblasti, ale
i celého regionu, republiky, pominout nelze ani evropské souvislosti. Komplexní řešení tak mohou
zvládnout jedině kolektivy odbor-

níků nejrůznějších oborů. Občan
– laik o nich může rozhodovat
v podstatě pouze citem, což nemusí být vždy nejvhodnější řešení.
Otázky referenda nejsou postaveny tak, aby občan, jak právem očekává, mohl rozhodnout o jedné
z variant: 1. stávající poloha,
2.odsunutá poloha. Bohužel, předložené otázky spíše navádějí ke
kladné odpovědi na první otázku.
Nikdo ale občanům neozřejmuje,

že stávající nádraží je kapacitně
zcela vyčerpáno a neumožňuje
zajistit další rozvoj především příměstské vlakové dopravy, jež musí
být nahrazována silniční. Nikdo
neříká, že v otázce Hlavního nádraží vlastně vůbec nejde o budovu,
neboť v každém případě bude postavena nová odbavovací hala. Nikdo neříká, na kolik let a jaké změny
v dopravě, především MHD si
vyžádá uzavření ulice Nádražní.

Referendum nebere v úvahu
výsledky nyní dokončované studie
proveditelnosti jednotlivých variant, nebere v úvahu, že hlavní slovo bude mít investor, neboť Zastupitelstvo města může konat pouze
v rámci svých kompetencí.
Občan je tak již nyní postaven
před jinou otázku: zda má vůbec
k takovému referendu jít.

Martin Říha,
za klub KSČM

že doporučovat neúčast na hlasování je v demokracii neobvyklé.
Nyní však dochází ke zneužití institutu referenda v zájmu aktivistů
a jiné doporučení dát nelze.
Referendum se koná proto, že tito
aktivisté v roce 2014 nasbírali
dostatek podpisů nutných k tomu,
aby Zastupitelstvo města Brna
muselo referendum vyhlásit.
Během sbírání podpisů lidem lhali,
že v referendu si budou moci vybrat

mezi dvěma možnými polohami
nádraží. Lidé připojovali své podpisy v přesvědčení, že právě takové
rozhodnutí referendum umožní.To
však není pravda.
Účastí v tomto referendu byste se
postavili proti městu. Bez ohledu
na to, jak byste hlasovali. I kdybyste
vhodili prázdný lístek nebo znehodnocený lístek.

JUDr. Markéta Vaňková,
za klub ODS

Referendum je past
Čeká nás referendum o brněnském železničním uzlu. Projekt
nového železničního uzlu se stal
obětí politických zájmů. Přitom
Brno naléhavě potřebuje, aby byl
co nejdříve uskutečněn.
Nový železniční uzel lze postavit
v jedné ze dvou variant, Řeka
a Petrov. Obě varianty znamenají
stavbu nového nádraží a liší se zejména jeho polohou. Posuzována
je i tzv. nulová varianta, tj. pouhá

oprava dosavadního nádraží.Ta by
však znamenala konec nadějí
města na zapojení vysokorychlostních tratí do hlavního nádraží
a vymazání Brna z mapy evropských dopravních tras.
Dopadne-li referendum tak, jak si
přejí aktivisté, kteří nám jej vnutili,
zůstane nám na desítky let pouze
nulová varianta. Existuje proto
pouze jediné doporučení, které lze
dát: referenda se neúčastnit.Víme,

Konec sporů o nádraží. 7. a 8. října rozhodneme v referendu
Všichni víme, že brněnské hlavní
nádraží potřebuje modernizovat.
Svá nádraží v posledních letech
přestavěla mnohá evropská města – nikde ale nádraží neodsouvali
ven z centra. Jen v Brně nádraží
už mnoho let chátrá, protože
někteří politici ve shodě s pozemkovými spekulanty prosazují za
každou cenu plán odsunout nádraží o kilometr na jih, až kamsi
za Zvonařku. Není bez zajímavosti, že budovu nádraží s okol-

ními pozemky má v pronájmu na
40 let firma vysoce postaveného
politika z ODS, která místo investic do modernizace čeká až po
zrušení nádraží pozemky developersky využije. Přitom odsun
nádraží „k řece“ by znamenal
vyčerpání městské pokladny na
nutné vyvolané investice, chyběly
by peníze na sociální služby, školství, veřejnou dopravu a další
potřeby lidí v městských částech.
Kvůli zkomplikování každoden-

ních cest do práce by řada lidí
z regionu raději přesedla z vlaku
do aut a zácpy v brněnských ulicích by byly ještě horší než dnes.
Tak jako jiná města by přitom
i Brno mohlo své nádraží ku prospěchu všech modernizovat
v centru. Plány a projekty existují,
stejně tak i zdroje – chybí jen vůle.
Politici o poloze nádraží nedokázali rozhodnout za poslední desítky let. V referendu 7. a 8. října to
konečně mohou udělat přímo

občané. Pojďme rozhodnout
a otevřít Brnu cestu k budoucnosti. K tomu, aby se politici museli
názorem lidí řídit, stačí účast 35%
voličů. Nepropásněme tuto příležitost.


Martin Ander,
náměstek brněnského
primátora pro územní rozvoj
a zastupitel MČ Brno-střed
za Stranu zelených

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese
zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).
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Prevence

Evakuace II. část
První část kapitoly Evakuace
jsme publikovali v červnovém
Zpravodaji 2016. Vzhledem
k tomu, že se jedná o širší problematiku spojenou s řešením
mimořádných událostí, se nyní
k tématu opět vracíme.
Začátkem prázdnin proběhla
v médiích informace o evakuaci
25 seniorů z hořícího domu
s pečovatelskou službou na ulici
Žižkova v Brně. Víme, kdy probíhá evakuace, co je důležité
při opuštění domácnosti, bytu
nebo co si připravit – přibalit do
evakuačního zavazadla?
Na úrovni obce evakuaci nařizuje
starosta. Následně je provedeno
varování a informování rozhlasem, televizí, webovými stránkami obce nebo mobilními hlídkami
policie. Varování má zajistit včasnou informovanost obyvatel
v ohroženém území.
Evakuace probíhá:
• při řešení mimořádných událos-

tí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu (např. při požáru,
v rámci povodňové ochrany);
• ze zón jaderných zařízení nebo
pracovišť s vysokým obsahem
ionizujícího záření;
• z objektů nebo zón s nebezpečnými chemickými látkami.
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ krátkodobého
opuštění místa pobytu v důsledku
vzniku mimořádné situace nebo
krizové situace. Evakuační zavazadlo se označuje jménem
a adresou.

•

•

•

•
•

Při opuštění domácnosti pro
případ evakuace je důležité:
• uzavřít přívod plynu a vody, při
povodni vypnout přívod elektrické energie, u ostatních
mimořádných událostí vypnout
i elektrické spotřebiče;
• uhasit oheň v topidlech;
• pokud jde o evakuaci během
povodně, postarat se o před-

měty, které by mohla voda
odnést, zabezpečit chemické
látky, ropné látky, jedy a jiné
toxické látky;
v případě radiační havárie
zakrýt zdroje pitné vody, potraviny, krmivo a jiná místa;
domácí mazlíčky je možné
odnést v přepravních schránkách, ostatní zvířata předzásobit vodou a potravou a připravit
k případné evakuaci;
malým dětem vložit do kapsy
oděvu cedulku se jménem
a adresou;
uzavřít okna a zajistit další možné přístupy do domu nebo bytu;
připravit evakuační zavazadlo.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
• osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list,
řidičský průkaz, průkaz pojištěnce a jiné);
• mobilní telefon + nabíječka
(kontakty na příbuzné a známé);

• léky a zdravotní pomůcky
(osobní léky, brýle, vybavení
běžné lékárničky);
• cennosti (peníze, smlouvy atd.);
• sezónní oblečení, obuv, pláštěnku;
• přiměřená zásoba prostředků
osobní hygieny a hygienických
potřeb;
• spací pytel, karimatka, deka;
• jídelní nádobí;
• základní trvanlivé potraviny
(cukr, med, těstoviny, rýže,
ovesné vločky, hotové pokrmy
na 2–3 dny, včetně nápojů;
• kapesní svítilna, svíčky, zapalovač nebo zápalky;
• přenosný rozhlasový přijímač.
Při evakuaci je nutné přizpůsobit
se vzniklé situaci. Evakuace může
probíhat postupně nebo současně pro všechny osoby v objektu.
Je nezbytné brát ohled na děti,
míru ohrožení a omezené schopnosti pohybu seniorů.

Ludmila Zrůstová,
pracovnice krizového řízení
ÚMČ Brno-střed

Vidět a být viděn – základní pravidlo bezpečnosti na silnicích
Podle statistiky Policie ČR se
během roku 2015 zvýšil počet
nehod u chodců a cyklistů,
tedy nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Nejen
chodci, ale i cyklisté byli oběťmi
i viníky dopravních nehod. Policie poukázala na nedostatečnou viditelnost chodců, kteří
zahynuli v noci či za soumraku,
protože je řidiči včas neviděli.
Nejtragičtější měsíce pro chodce byly říjen a prosinec. Cyklisté měli nejvíce smrtelných
nehod v měsíci září.
Očekávaná novela zákona
o pozemních komunikacích začala platit 20. února 2016. Novela
přímo nařizuje chodcům, aby za
snížené viditelnosti mimo obec
používali reflexní prvky. Bezprostředně před i po schválení
novely proběhly kampaně Městské policie Brno i BESIPu. Městští
strážníci přímo v terénu nebo na
cyklostezce upozorňovali chodce
na povinnost nošení reflexních
prvků.
Opatření má za cíl zvýšit bezpečnost chodců v silničním

provozu, aby se předcházelo
podobným zbytečným dopravním
nehodám, jaká se stala letos
u Studénky – motocyklista zde
srazil ženu uprostřed neosvětlené
obce. Po kolizi došlo u šestačtyřicetileté ženy k selhání všech
základních životních funkcí.
Mimo obec jezdí totiž řidiči poměrně rychle, ve večerních hodinách
a za mlhy mají navíc menší zorný
úhel pohledu. Pokud řidičům
nedáme v dostatečné vzdálenosti
o sobě vědět, manévrovací možnosti se velice omezí. Neosvětleného chodce pak řidič vidí jen
na 20 metrů, mnohdy proto reaguje pozdě nebo nevhodně. Je
velice důležité dát o sobě vědět
včas. Tuto vlastnost splňují reflexní prvky, které jsou vyrobeny
z materiálů, které umožňují vidět
chodce až na 200 metrů.
Ministerstvo dopravy ČR chodcům doporučuje využívat reflexní
pásek umístěný na noze nad kotníkem nebo na ruce nad zápěstím
směrem do vozovky. V ideálním
případě by se takový pásek měl
objevit na obou končetinách. Tím,
že reflexní prvek umístíme na nej-

pohyblivější části těla, zvyšujeme
svoji viditelnost. Na pohybující
body reagují řidiči zhruba 3x dříve než na reflexní plošky staticky
umístěné na trupu. Je možné
využít i reflexních prvků, které
jsou součástí oblečení, různé
doplňky jako jsou tašky, reflexní
vesty nebo kvalitních reflexních
přívěsků. Je nezbytné mít na zřeteli, že je třeba, abychom byli vidět
ze všech stran.
Nezapomínejte, že u reflexních
pásek v bílé barvě hrozí nebezpečí přehlédnutí řidičem z důvodu
splynutí s bílým vodorovným
dopravním značením. Negativní
roli zde sehrává i bílá barva veřejného osvětlení či světlometů protijedoucích vozidel. Za nejvhodnější barvy reflexních prvků lze
považovat červenou, červenooranžovou a oranžovou nebo zářivě žlutou.
Reflexní prvky je možno zakoupit
v prodejnách se sportovním zbožím, v textilních galanteriích nebo
v supermarketech. Jejich cena je
zhruba 30 Kč.
Závěrem se chodcům doporučuje
– POZOR na mýtus o absolutní

přednosti chodců na přechodech pro chodce. Ne každý řidič
stihne včas reagovat a zastavit
vozidlo. Je důležité pamatovat na
svoji bezpečnost a zdraví. Určitě
je vhodné raději chvilku počkat,
rozhlédnout se a přijít do školy,
do práce nebo domů v pořádku.
Pamatujme na skutečnost, že
během podzimu bývá ráno
a v podvečer dříve šero a deštivo.
I tyto faktory můžou mít vliv na
viditelnost z pohledu jak chodce,
tak řidiče. Je lepší, abychom se
vzájemně včas viděli a tak předešli případnému neštěstí.
Dejme o sobě vědět dřív, než
bude pozdě.

Ludmila Zrůstová,
pracovnice krizového řízení
ÚMČ Brno-střed
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Informujeme

Věra Čáslavská už do Brna nepřijede
V pondělí 12. září jsme se
v Národním divadle v Praze rozloučili s Věrou Čáslavskou.
Málokterá osobnost našeho
sportu a společenského dění
si po právu již za svého života
zaslouží označení slovem
legenda. Držitelka sedmi zlatých olympijských medailí, druhá nejpopulárnější žena světa
roku 1968, v němž se svým gestem nesouhlasu při olympiádě
v Mexiku postavila tankům
sovětských okupantů, empatická bojovnice, která až do
konce svého života myslela na
druhé, jistě po právu ano.
Měl jsem to štěstí, že jsem se
několikrát s paní Čáslavskou
setkal osobně. Měl jsem tu čest
podílet se také na dopise, kterým
se obrátila na prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Tho-

Dvě Věry, dvě legendy české gymnastiky
mase Bacha ve věci startu Martiny Sáblíkové v Rio de Janeiru,
a její telefonáty i po skončení
olympiády mě ubezpečovaly, „že
to tak nenechá“. Nestrpěla šlendrián, alibizmus, strkání hlavy do
písku. Takovou ji znala i paní Věra

Růžičková, olympijská vítězka
z Londýna 1948, která se společně s dalším olympijským vítězem
z Brna, Jiřím Dalerem, pod dopis
podepsala. Paní Čáslavská jezdila do Brna ráda, ostatně při rozhovoru pro náš Zpravodaj v pro-

sinci 2013 řekla, že Brno je její
druhá domovina. „Tady mám
kamarádů a známých! Třeba teď
nedávno při setkání k Věrčiným
pětaosmdesátinám (narozeniny
Věry Růžičkové, pozn. autora)
tam byli skoro všichni olympionici
z Brna. To bylo nádherné setkání.
Na taková se nezapomíná…“. Již
při tomto setkání také slíbila, že
velmi ráda podpoří myšlenku, aby
se rok 2018, rok stého výročí založení republiky a rok devadesátin
Věry Růžičkové, stal Rokem české gymnastiky. Rokem českého
sportu. Aby cvičily a sportovaly
hlavně děti, což ji vždy naplňovalo
velkou radostí a energií. Takovou
radostí a energií, která prostoupí
každým člověkem, který uvěří jejímu poselství pokory i hrdosti, síly
i křehkosti. Čest její památce!

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené v Brně byla opravena a mění i svůj název
Střední škola, základní škola
a mateřská škola pro zrakově
postižené v Brně, Kamenomlýnská 2, prošla v období od
července 2015 do července
2016 rozsáhlými stavebními
úpravami a v návaznosti na
novelizaci školského zákona
změnila i svůj název na Střední
škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné.
V rámci stavebních prací byla
vyměněna okna, zaskleny lodžie,
zatepleny a nově omítnuty komplexy budov mateřské i základní
školy a rovněž internátu pro žáky
ZŠ. Všechny objekty dostaly nový
estetický vzhled. Celkové náklady
na stavbu činily cca 42 000 000 Kč

a byly financovány z prostředků
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
K novinkám nového školního roku
náleží i změna názvu školy, která
souvisí s novelou školského zákona č. 561/2005 Sb, jež vstoupila
v platnost 1. 9. 2016. Přestože primární skupinou, které škola poskytuje speciálně pedagogickou péči,
jsou stále žáci se zrakovým postižením, nejsou zde výjimkou ani
žáci s tělesným, mentálním či kombinovaným handicapem, kteří
preferují menší třídní kolektiv, individuální péči a dostupnost moderních kompenzačních pomůcek,
jakými jsou například ozvučené
notebooky, zvětšovací lupy, tiskárna v Braillově písmu a další podpůrná opatření, která stanoví pří-

Školní budova po rekonstrukci
slušné speciálně pedagogické
centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna. Nový název
tak bude více charakterizovat současné zaměření školy.
Škola je největším vzdělávacím
zařízením pro zrakově postižené
v České republice. V rámci střední

školy nabízí maturitní vzdělání
v oborech obchodní akademie,
sociální činnost a masér sportovní a rekondiční, na odborném učilišti pak obory rekondiční a sportovní masér, pečovatelské služby
a textilní a oděvní výrobu.

(red)

Harmonogram podzimního čištění komunikací
Od 1. 11. 2016 zahájí Brněnské
komunikace a. s. blokové čištění dopravně významných
komunikací na území MČ Brno-střed, a to s použitím přenosného dopravního značení.
Čištění níže uvedených vozovek
proběhne stejně jako blokové čiš-

tění, tedy dopravní značení zákazu
stání bude rozmístěno minimálně
sedm dní před začátkem čištění.
Vozidla, která nebudou respektovat
zákaz stání, budou odtažena na
náklady provozovatele vozidla
podle § 19 odst. 5, 6 zák. 13/1997
o pozemních komunikacích. Cena
za odtah činí 1 800 Kč vč. DPH

14
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2016

a parkovné 120 Kč/den. Vrácení
vozidla zpět na místo, kde byl automobil odtažen, bude provedeno
pouze v případě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah
včetně 1 dne parkování činí v tomto
případě 3 720 Kč vč. DPH.
Rozpis termínů a komunikací:
1. 11. 2016 – Veletržní, Křížkov-

ského, Hlinky, Barvičova, Masná,
Vinohrady, Vojtova, Červený kopec
2. 11. 2016 – Lidická, Štefánikova,
Veveří, Nádražní, Benešova, Křenová, Koliště
4. 11. 2016 – Pekařská, Údolní,
Rooseveltova, Opuštěná, Vídeňská, Václavská, Hybešova.

(red)

Rozhovor

Michaela Hrubá: Děkuji rodičům, trenérům... a svým nohám.
vzpomínám. Dostala jsem za vítězství také svoji první medaili. Byla
z papíru.

Na olympiádě v Riu jste
byla také jedna
z nejmladších, ale bohužel
jste byla v pořadí první
z těch, které nepostoupily
do finále.

Profil
Michaela Hrubá se narodila 21. února
1998. Rodačka z Bořitova na Blanensku začala pod vedením a po vzoru
svých rodičů sportovat již odmala.
Jezdila na kole, běhala a plavala,
a tak není divu, že zkusila i triatlon.
Jejím prvním trenérem byl Karel
Stloukal, k atletickému víceboji ji přivedl Martin Weinhöfer a v brněnském
JAC u trenéra Ctibora Nezdařila již
naplno zazářila jako výškařka. Na
ostatní atletické disciplíny ale nezanevřela a v roce 2014 vyhrála
mistrovství republiky dorostenek
v trojskoku i ve výšce, která se stala
její doménou. Na Evropském festivalu mládeže 2013 v Utrechtu získala
za 179 cm stříbrnou medaili, v roce
2014 pak bronzovou na mládežnické
olympiádě v čínském Nankingu
a byla druhá na mistrovství světa
juniorů v americkém Eugene. V roce
2015 se stala v kolumbijském Cali
výkonem 190 cm mistryní světa
v kategorii do 17 let a probojovala se
i do finále seniorského halového
mistrovství Evropy. V tom roce byla
vyhlášena nejlepší juniorkou v anketě
Atlet roku. Letos v únoru vyhrála
výkonem 194 cm Beskydskou laťku
a svůj nový juniorský rekord vylepšila
při mistrovství republiky v témže
měsíci na 195 cm.Ve svých osmnácti
letech je i seniorskou mistryní republiky z června letošního roku výkonem 193 cm, což je prozatím její
osobní rekord pod širým nebem.
V červenci získala v Bydhošti titul
juniorské mistryně světa a v srpnu
se zúčastnila olympijských her v Rio
de Janeiru. Za své dosavadní výsledky byla vyhlášena nejlepší juniorskou
sportovkyní Brna i Jihomoravského
kraje. Studuje poslední ročník Gymnázia Mojmírovo náměstí a chce
pokračovat vysokoškolským studiem.
Její trenérkou je Alena Nezdařilová.
Má bratra Jiřího a psa Bena. Přítele
zatím nemá.

S Michaelou Hrubou, členkou
brněnského JAC (Jump Athletic
Club), jsme si povídali v jejím
rodném Bořitově, kde se jen pár
dnů po jejím návratu z Rio de
Janeira konala velká motivační
akce, ke které přijela kromě
Míšiny trenérky Aleny Nezdařilové také bronzová z olympiády
v Atlantě a mistryně světa v trojskoku z roku 1997 Šárka
Kašpárková. Všechny tři olympioničky si společně s přítomnými nejdříve zacvičily a před
besedou pak ještě Míša předvedla dětem ukázky ze svého
tréninku. Celou akci připravil
její táta Drahomír a vydatně mu
sekundovala její maminka Jitka.

Jakou roli ve vašem životě
hrají rodiče?
Tak kromě toho, že si nedovedu
život představit bez maminčina
vepřo, knedlo, zelo a její vynikající
svíčkové (úsměv), tak mi rodiče
samozřejmě pomáhají, fandí a radí.
Mám-li být upřímná, tak mám velké
štěstí, že moji rodiče nikdy atletiku
na vrcholové úrovni nedělali, a tak
se ty rady netýkají sportu. Kdybych
byla ale kluk a hrála fotbal, tak by
to asi bylo jiné. Fotbalu u nás rozumí každý (úsměv).

Pamatujete si na svoje
první sportovní vítězství?
Díky fotkám mého táty a dortu, který jsem pak dostala, si vzpomínám
velmi dobře. Byl to dětský atletický
víceboj, který zahrnoval skok z místa, hod míčkem a běhy. Byla jsem
jedna z nejmladších a všechny
jsem porazila. Ráda na ten závod

O mně je známo, že si ráda pospím.
Když můžu, tak vstávám až tak
kolem osmé, deváté. A ranní závody, to není nic pro mě. Před kvalifikací v Riu jsem musela vstávat už
před šestou a po snídani jsme
musely být už v osm na stadionu.
Ale i když jsem byla docela ve stresu, skočila jsem na první pokus 180,
185, 189 i 192. A i první pokus na
postupových 194 vypadal velmi
slibně. Laťku jsem shodila jenom
velmi těsně lýtkama. Ale ty další dva
pokusy už byly neslané nemastné.
Začaly se rozcvičovat a startovaly
štafety a už to opravdu nebylo ono.
Ale nechci se na to vymlouvat, podmínky jsme měly všechny stejné.

Jaký je váš největší
zážitek z Ria? Socha
Krista, Copacabana?
Můj největší zážitek z olympiády je
právě ten můj olympijský závod.
A i když nedopadl úplně podle
mých představ, užívala jsem si to.
Jsem ráda a vážím si toho, že jsem
mohla být součástí naší výpravy,
že jsem mohla reprezentovat. Při
všech mých dosavadních úspěších, včetně letošního titulu juniorské mistryně světa, byla olympiáda
v Riu jednoznačně vrcholem mé
sportovní kariéry.

Bylo něco, co se vám
nelíbilo?
Pořadatelé se snažili a atmosféra
olympiády u mě přebila všechno.
Ale pokud se ptáte, tak nebylo zrovna někdy dvakrát příjemné čekat
čtvrt hodiny, než poteče teplá voda,
která pak tekla třeba jen tři minuty,
a taky jsem už jedla lepší jídla, než
v té olympijské jídelně o rozloze
několika fotbalových hřišť. Většina
ze sportovců se chodila dojídat do
„rychlého občerstvení“ naproti. Já
tam taky párkrát byla (úsměv).

Při olympiádě jste se
určitě potkala s mnoha
osobnostmi. Jaké setkání

na vás nejvíce
zapůsobilo?
Všichni se chtěli pozdravit a nebo
alespoň setkat s Usainem Boltem
(jamajský sprinter, trojnásobný
olympijský vítěz 2016, pozn. autora), ale mě nejvíc potěšilo setkání
s naším dvojnásobným medailistou, kajakářem Pepou Dostálem.
Je to správný řízek (úsměv), v těch
fousech vypadal nejmíň na pětatřicet, ale je mu třiadvacet, což je
teď po oholení poznat. Když se
dozvěděl, že při závěrečném ceremoniálu na stadionu Maracaná
ponese českou vlajku, skoro skákal
radostí. Je to velký srdcař a jak sám
řekl, je hrdý na to, že může být součástí historie naší země. A taky že
ty medaile jsou medaile, ale sportovní zážitky pro něho mají větší
hodnotu. Když jsme se v Riu potkali, tak se smál a říkal, že jsem
konečně první holka, které se může
dívat zpříma do očí (Josef Dostál
má dva metry a Míša měří 192 cm,
pozn. autora).

Zuzana Hlavoňová, která
drží český seniorský
rekord výkonem 200 cm,
vás chválí a trenérka
Alena Nezdařilová říká, že
vaše výkonnost bude
kulminovat tak za čtyři
roky. To bude olympiáda
v Tokiu.
Už do Ria mi chodily zprávy od
kamarádů, že v Tokiu to bude
medaile. Ale já dobře vím, že mám
ještě hodně co zlepšovat. Především musím být zdravá a snažit se
stabilizovat výkony tak na těch 195
centimetrech. A k tomu musím také
upravit svůj rozběh. Začnu příliš
rychle a pak zpomaluji, což by mělo
být spíš opačně (úsměv).

Čemu vděčíte za
dosavadní úspěchy?
Myslím, že jsem docela vysoká
a mám silné nohy. A taky věřím,
že to bude i nadále moje silná psychika. Nenechám se jen tak něčím
nebo někým rozhodit. A taky určitě
všem, kteří mi fandí, pomáhali
a pomáhají. Chtěla bych jim poděkovat. Hlavně rodičům, trenérům...
a taky těm svým silným nohám
(úsměv).

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl
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Laundry

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, co se vám
doma do pračky nevejde!
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky
Příjemné prostředí, Wi-Fi zdarma, automat na kávu

EDEN, Purkyňova 35g, Královo Pole
(zastávka Skácelova)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

www.brno-pradelna.cz

www.LaundryBrno.cz
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Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé
é a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: říjen 2016

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007
Hledáme ke koupi
v t í b t blí ko ent a
min. 2 1
v sok st op uvítáme.
inan e p ip aven .
olejte nebo
na 605 514 210.
kujeme a nabídku.

Mladá rodina se 4 dětmi
hledá ke koupi byt
90 m2 a více.
v MČ Brno-střed, Královo Pole.
Může být i družstevní.
hurtadavid@ymail.com
nebo 606 539 608

Zvítězí u celé rodiny!

Volkswagen Golf
Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf
Sportsvan nebo Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou
rodinu. Díky výhodnému financování od Volkswagen Financial
Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění včetně
připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč.
Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba
s celou rodinou a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen
Maraton Edition se zvýhodněním až 87 600 Kč.

plátka
Měsíční s

4 185 Kč

y zimních

d
Včetně sa

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 87 600 Kč. Vzorový příklad
úvěru na vůz Golf Maraton Edition 1,2 TSI v ceně 465 900 Kč, splátka předem 232 950 Kč (50 %), výše úvěru 232 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 648 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 344 280 Kč, RPSN vč. pojištění 13,770 %, délka úvěru 60 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 93 180 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 185 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění
obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,1 l/100 km,
101–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno,
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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AKADEMIE KARATE BRNO
KARATE PRO DTI
V CENTRU
OTEVÍRÁME NOVÉ HODINY PRO
KLUKY A HOLKY VE VKU OD
5-12 LET.

www.akademiekaratebrno.cz
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STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–ČT 10.00–17.00
PÁ
10.00–14.00

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m

MotorTechna Brno 15. 10. 2016

PŘ

tel.: 737 171 367
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ZLATO,
STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE,
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené – i celou pozůstalost

(8.00–13.00)

Burza a výstava historických vozidel – prezentace prací
restaurátorských dílen...
PohĜHbnictví NOSTALGIE s.r.o.

DXWRPRELO\DPRWRF\NO\²VRXĀiVWN\QiKUDGQtGtO\GRNXPHQWDFH
DOLWHUDWXUDVWDURçLWQRVWLPLOLWiULHDVEďUDWHOVNpSĢHGPďW\

1HSĜHWUåLWêVYR]]HVQXOêFK
WHO: 533 42 40 46, 602 891 347
wwwQRVWDOJLHF]

9KRGQpLSURURGLQ\VGďWPLGROHWzdarma.
Místo: %UQďQVNpYìVWDYLåWď
Vstup: %UiQDĀtV]GHPRçQRL parkování.
3RĢDGDWHO Veteran AutoMoto Club Brno

Objednávková místa:
.ĢtGOovická 31, Brno
Pa kování ve dvo e
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42
0HQGOovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11
9tGHěVNi%rno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28

ZZZ0RWRU7HFKQDF]

Specialista na prodej a pronájem Vašich nemovitostí
- ocenění nemovitostí
- profesionální servis

- prodej za nejvyšší cenu na trhu
- prodej VIP klientele

Ing. Tomáš Matras
jednatel společnosti
volejte
777 119 898

PRAČKA EWT 1262 TDW

DOPRAVA

ZDARMA
Instalace
A odvoz starého
Spotřebiče

ZDARMA * 6.990 Kč

* Platí v rámci Brna

CHLADSERVIS.CZ

Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728
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Do Otevřené zahrady
se valí dýně!
Chyťte si tu svou…
DÝŇOVÁ SLAVNOST
v Otevřené zahradě
16. 10. 2016 od 11.00
Otevřená zahrada
Nadace Partnerství, Údolní 33
(zastávka Obilní trh), Brno
www.otevrenazahrada.cz/Akce

Volný čas
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Naše školy

Na křídlech programu Erasmus+ z CMcZŠ do Anglie
Na konci školního roku po
dlouhodobé přípravě vyrazily
všechny vyučující anglického
jazyka z Cyrilometodějské církevní základní školy na vzdělávací pobyt do Anglie. Prostředky k tomuto výjezdu
získaly z projektu Erasmus+.
Během dvou týdnů účastnice
navštěvovaly metodologický kurz
(Teaching Development Course),
který jim rozšířil spektrum metod
a forem výuky anglického jazyka.
Výuka probíhala na Mayflower
College v Plymouth v jihozápadní
Anglii. Pod vedením zkušených
anglických lektorů se v roli studentů s nimi scházeli vyučující
anglického jazyka ze Španělska,
Itálie, Švýcarska, Francie, Polska
a Turecka. V hodinách byly probírány základní kameny výuky
angličtiny: slovní zásoba, gramatika, výslovnost, čtení, poslech,
psaní, mluvení. V jiných hodinách
byla pozornost zaměřena na
umění, drama či britskou kulturu.
Součást výuky tvořily různé historicko-kulturní exkurze, divadelní představení, kino.

Milá návštěva v dívčí škole Notre Dame School Plymouth
Největší přínos pro vyučující
CMcZŠ představovala návštěva
místní dívčí školy – Notre Dame
School Plymouth. Exkurze pro
ně byla působivá a inspirativní.
Měly možnost seznámit se
s organizací a způsobem výuky
i prohlédnout si materiální vybavení a zázemí školy. Došlo také
k výměně zkušeností s anglickými kolegy a navázání kontak-

tu, který vyučující hodlají rozvíjet. Maximálně nabitý program
každého dne měl vždy příjemné
zahájení i zakončení v hostitelských rodinách, které našim
vyučujícím poskytovaly kromě
ubytování a stravy také rodinné
přijetí a zázemí.
Účastnice se vrátily z kurzu obohacené, plné nových nápadů
a inspirace. Vše, čím se oboha-

tily, mají v plánu zúročit ve své
další pedagogické práci. Chystají
se dále rozvíjet vzniklá zahraniční přátelství a získat partnerskou školu v Anglii. Prožitou zkušenost by rozhodně každému
vyučujícímu angličtiny přály
a doporučily.

Za kolektiv pedagogů
AJ CMcZŠ
Mgr. Barbora Lipovská

Školní jídelna ZŠ Horní 16 se zúčastnila finále
o Nejlepší školní oběd 2016

Kuchařské týmy pracovaly společně
Finále celorepublikové soutěže
školních jídelen o nejlepší
školní oběd se uskutečnilo
ve čtvrtek 25. 8. v Brně. Školy
z městské části Brno-střed
výborně reprezentovaly kuchařky z Horní 16.

Do soutěže se přihlásilo celkem
52 jídelen z celé republiky, přičemž 6 odborných komisařů
nakonec vybralo 10 finalistů, kteří
se utkali na brněnské Střední
škole informatiky, poštovnictví
a finančnictví. Mezi finalisty byla
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Kuchařky ZŠ Horní 16 v akci
i Školní jídelna ZŠ Horní 16, jejímž
zřizovatelem je právě městská
část Brno-střed. Zadáním soutěže
bylo připravit bezmasý a nutričně
výživný pokrm. Kuchařky z Horní
16 hodnotitelům uvařily tříchodové menu, skládající se ze zeleni-

nové polévky, špaget se špenátovým pestem a cizrnou a lehkým
tvarohovým dezertem. Nakonec
se umístily na krásném 4. místě.
Gratulujeme!


Daniel Zeman

Naše školy

Historický portál na Rašínově v nové podobě
Historický portál z roku 1782,
který je umístěn na dvoře školní
budovy na Rašínově ulici č. 3,
byl během letošního jara a léta
citlivě zrekonstruován.
Budova školy na Rašínově ulici je
historicky mladší, než budova
školy na ulici Husově. Nedlouho
poté, co byla 12. května 1883
symbolicky pozlaceným klíčem
otevřena honosná budova německé Chlapecké měšťanské
školy korunního prince Rudolfa na
Eliščině třídě (dnešní budova druhého stupně školy na Husově
ulici), rozhodlo se ředitelství hlavního donátora stavby, První
moravské spořitelny, podpořit
finančním darem také výstavbu
nové reprezentativní budovy pro
německou dívčí měšťanskou školu v Brně. U příležitosti narození
Alžběty, dcery rakouského korunního páru prince Rudolfa a prin-

Portál základní školy v nové podobě
cezny Štěpánky, uvolnila spořitelna pro tento účel částku 80 000
zlatých. Novostavba byla dokon-

čena 15.září 1889. Školní budova
na Rašínově ulici č. 3 nyní dlouhodobě slouží žákům prvního

stupně ZŠ a MŠ Brno, Husova 17,
jejímž zřizovatelem je městská
část Brno-střed.
 (red)

Nový školní rok v našich školách

V ZŠ Husova zahájila školní rok společně s dětmi 1. místostarostka
Michaela Dumbrovská
Jedenáct základních škol, které
zřizuje městská část Brno-střed, po dvou měsících znovu
ožilo. Na chodby i do učeben
se po letních prázdninách vrátily děti.
Celková kapacita škol Brna-středu je 5 950 žáků. Na 700 jich do
lavic zasedlo úplně poprvé. Kromě učitelek prvňáčky ve škole uvítali také představitelé naší městské části. Nejen žáci, ale i učitelé
jistě ocenili úpravy a změny, které
ve školách proběhly. A nebylo jich
málo, na opravy škol poslalo
Brno-střed více než 10 milionů
korun.
 (red)

V ZŠ Křídlovická se zahájení školního roku zúčastnil starosta Martin
Landa

Opravy a investice do škol v první polovině roku:
ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekt Hlinky 146 – výměna oken – 2. etapa, 0,7 milionu korun.
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny, 2,6 milionu korun.
MŠ Brno, Bílého 24, p. o. – oprava podlahy ve třídě a šatně ve 2. NP, 0,3 milionu korun.
MŠ Brno, Skořepka 5, p. o. – sanace vlhkého zdiva, 1,1 milionu korun.
MŠ Brno, Tučkova 36, p. o. – rekonstrukce školní zahrady, 1,1 milionu korun.
ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o. – oprava schodiště u vstupu do tělocvičny vč. přilehlých ploch, 0,5 milionu
korun.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o., objekt Stará 13/14 – rekonstrukce sociálního zařízení a plošiny
pro handicapované, 2,2 milionu korun.
MŠ Brno, Údolní 68, p. o. – repase oken, 1,4 milionu korun.
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD, 0,7 milionu korun.
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Volný čas

Dýňová slavnost v Otevřené zahradě
Do Otevřené zahrady na Údolní
se už počtvrté valí dýně! Pište
si do diáře: neděle 16. října od
11 hodin.
Dýňová slavnost přinese i letos
nabitý (nejen dýňový) program
pro malé i velké. Letos poprvé
i s farmářským trhem a opékáním
buřtíků. Těšte se na prodej dýní
různých tvarů a velikostí, výtvarnou dílnu pro děti i dospělé
„Vydlabej si bubáka“, podzimní
farmářský trh, vystoupení zpěvač-

ky Hany Robinson, koláčovou
soutěž ve stylu „upeč, přines,
vyhraj“ o hodnotné ceny, hry
a soutěže pro děti, opékání buřtíků, dýňové dobroty z Rebia nebo
zahradní občerstvení z Gril La
Bouchée.
Zajímá vás více?
Čtěte na www.otevrenazahrada.cz/Akce.


Monika Urbášková
Nadace Partnerství

Loňské dýňové výtvory se líbily malým i velkým

Jižní Morava čte
Městská knihovna Břeclav
společně s Moravskou zemskou knihovnou v Brně odstartovala 1. září projekt Jižní
Morava čte, do něhož je zapojeno 60 knihoven z celého
Jihomoravského kraje.

Ve všech zapojených knihovnách
budou od začátku školního roku
probíhat akce na podporu čtenářství, mezigeneračního soužití
a lokální historie. Seznam zapojených knihoven, přehled akcí,
stejně jako další informace může-

te sledovat na webu www.jiznimoravacte.cz.
Součástí projektu je soutěž pro
děti a mládež na téma Mýty
a legendy mého kraje. Pověst,
pohádku, esej či jakýkoliv literární
útvar v rozsahu 1–5 stran mohou

soutěžící odevzdávat do 30. října 2016 v kterékoliv zapojené
knihovně. Registrace v knihovně
není podmínkou přihlášení se
do soutěže. Na vítěze čekají pěkné ceny a slavnostní setkání
v brněnském divadle.  (red)

Oddíl Stezka zve nové děti
Jsme pionýrský tábornický
oddíl z Brna, Masarykovy čtvrti,
s více jak třicetiletou tradicí.
Naším posláním je, aby ani
v dnešní době nezůstala jen
prázdnými frázemi slova jako
opravdové přátelství, sehraná
parta a spousta báječných
zážitků.
Náš kolektiv proškolených vedoucích se snaží dětem smysluplně
vyplnit volný čas, aby se bavily,
ale zároveň se přiučily něčemu
novému, seznámily se s přírodou
i kulturou a naučily se obojího
vážit, stejně jako sebe samých.
Vedení oddílu je sehraný tým
vedoucích a jimi vychovaných
instruktorů.

Mladí táborníci ze Stezky
Každý týden se s dětmi scházíme
na dvou schůzkách (starší a mladší), kde hrajeme skvělé hry moti-

vované celoroční hrou (letos nás
čekají báje a pověsti) a také se
učíme tábornické dovednosti jako

rozdělávání ohně, stavba stanu,
poznávání rostlin a zvířat a mnoho
dalšího.
Za rok absolvujeme přes tucet
výletů do přírody, kde se utuží
kolektiv a užije mnoho legrace.
Každého čtvrt roku máme motivovanou vícedenní akci a na léto
se všichni těšíme na čtrnáctidenní
tábor ve stanech s propracovanou
celotáborovou hrou.
Pokud vás naše činnost zaujala,
podívejte se na naše stránky
(www.stezka.org) nebo se přijďte
podívat na některou z prvních
schůzek, které se konají od 6. 9.
2016 každé úterý (10–14 let) a středu (6–9 let) od 16.30 na Údolní 58a.
 Za oddíl Stezka
Martin (Chemik) Zapletal

Výstava citrusů v botanické zahradě
Od 20. do 23. října 2016 se ve
sklenících Botanické zahrady
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2, koná ve spolupráci
s pěstiteli výstava citrusů
a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin.

Otevřeno je denně od 9 do 17
hodin. Prohlédnout si můžete
všechny skleníky a výstava je
spojena i s prodejem rostlin. Uvidíte zhruba 100 rostlin s převahou
citrusovitých, ale k vidění budou
i jiné druhy tropických a subtropických užitkových rostlin, jako
jsou banánovníky, kakaovníky,
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vavříny, rozmarýny, mučenky,
kávovníky, granátová jablka,
papaya a mnoho dalších druhů.
K dispozici budou odborné informace o vystavovaných rostlinách
i o jejich pěstování.
Vystavované rostliny jsou výpěstky členů klubu Citrusáři Brno pod
vedením Ing.Trávníčka, který pra-

cuje ve sklenících SVČ Lužánky,
a také výpěstky zámeckého
zahradnictví zámku Rájec-Jestřebí pod vedením Evžena Kopeckého, který se běžně zaměřuje
na kamélie, ale pěstuje například
i čajovníky a další užitkové rostliny.

(red)

Volný čas

Místo, kde se čas mění v radost

Kurz skleněného šperku v ateliéru
Pokud se zajímáte o tradiční
umělecko-řemeslnou tvorbu,
historické materiály a techniky
i jejich uplatnění v současném
životě, přijďte se podívat na
výstavu spolku ARTISSIMO,
která představí práce svých
dospělých i dětských členů ze
skla, keramiky a smaltu.
Výstava s workshopy pro veřejnost i školní skupiny probíhá od
17. do 22. 10. 2016, otevřeno
bude vždy od 10 do 18 hodin,
vystavujeme v prostorách Nové
radnice v Brně, jižní křídlo Křížové
chodby, vstup z Dominikánské ulice. Vernisáž proběhne v pondělí
17. 10. v 17 hodin.
Kromě jedinečných šperků ze
skla, porcelánu a keramiky, arte-

Dětské práce z klubíku
faktů z lehaného skla či keramických doplňků, z nichž každý je originálem, budou těžištěm výstavy
společné projekty, na kterých
dlouhodobě a společně pracují
děti (od nejmladších po dospívající) a děti s dospělými. Pochlubíme se velkoplošnými instalacemi,
jako je například mezigenerační
projekt Skleněný dopis světu, který tvořivě spojuje děti se světem
dospělých, nebo smaltovaná
mozaika v kombinaci se sklem,
inspirovaná řekou Amazonkou,
při jejíž výrobě se děti učí tradiční
technice smaltování. Společné
projekty jsou vyústěním jednoho
z hlavních záměrů spolku – mezigenerační spolupráce, zejména
dětí a seniorů. Věříme, že společnou tvorbou dochází k prohlubo-

vání přátelských vztahů, empatie
a porozumění, k motivaci k aktivnímu životu a vzájemnému porozumění mezi věkovými skupinami
a zároveň k budování vlastní identity a sebevědomí.
Radost z tvorby a rozvíjení vlastní
kreativity nabízíme všem zájemcům, a proto výstava nabídne
i workshopy pro návštěvníky.
V galerii budou připraveny pracovní stoly se základními pomůckami
a materiály. Pod vedením lektorky
si příchozí mohou vyrobit vlastní
předmět z připravených polotovarů a zažít kouzlo komunikace
prostřednictvím tvorby. S těmito
aktivitami počítáme i během dopoledních hodin, kdy budou zaměřené na školní skupiny dětí.
ARTISSIMO je spolek amatér-

ských i profesionálních výtvarníků,
otevřený zájemcům o keramiku,
sklo a příbuzné obory, kteří chtějí
aktivně tvořit a své nápady sdílet
ve skupině stejných nadšenců.
Sídlí v ateliéru na Husově ulici 8
s plně vybavenými dílnami (točení
a modelování keramické hlíny
a porcelánu, fusing skla, vinutí
perel, smaltování). Více na stránkách www.artissimo.cz a na facebooku.
 Kateřina Tlachová,
spolek Artissimo
Workshopy pro veřejnost
(vždy od 14 do 18 hodin):
Keramický ve středu 19. 10.
Sklářský ve čtvrtek 20. 10.
Smaltovací v pátek 21. 10.

Se Zéeskou se naučíte rozdělat oheň, postavit stan
a prozkoumáte nejrůznější místa naší republiky
Každý rok se Zeměpisná společnost vydává v červenci
na třítýdenní Letní expedici,
zpravidla do podsadových stanů a tee-pee. Letos vyrazila
s drsnými Vikingy ze skandinávského Kattegatu. Kromě letního tábora se společnost
věnuje celoroční turistické činnosti ve Středisku volného
času Lužánky, kde se její členové scházejí každý týden na
schůzkách a o víkendech vyrážejí prozkoumávat nejrůznější
místa naší republiky.
Celotáborovou hru letošní Letní
expedice Zeměpisné společnosti
měl na starosti vedoucí Jan „Klíště“
Fencl. „S Odinem a Thorem jsme
se vypravili bojovat proti Angličanům i jiným národům, ale také žít

Letní expedice Zeměpisné společnosti se vydařila
vikingský život – vyrábět drakkary,
obchodovat (i když tohle zrovna
není silná stránka Vikingů), na konci jsme také zvolili nového náčelníka vesnice. V celé hře bylo pro
nás hlavně důležité, aby se děti
vyřádily při různých bitvách a na
expedici dlouho vzpomínaly, ale

taky aby se něco dozvěděly ze
života Vikingů,“ popisuje vedoucí.
Kromě táborového života se zeesáci vypravili i na dva pochody, kdy
se oddíly dostaly například do NP
Podyjí či na kolech až do Vídně
a objevovaly tam okolí tábořiště.
Tábornické oddíly Zeměpisné spo-

lečnosti tvoří děti od první do deváté třídy pod vedením zkušených
instruktorů i vedoucích, kteří je učí
různým turistickým dovednostem.
„Rozdělat oheň, postavit stan nebo
uvařit dobré jídlo vás ve škole nenaučí. Přesto jsou to důležité věci,
které se v životě hodí, navíc trávíme maximum času v přírodě, což
je zvlášť dneska velmi důležité,“
poznamenal vedoucí oddílu Martin
Vašek, a dodává: „Určitě mezi nás
přivítáme každého nového člena,
který by chtěl také prožít své dětství na sto procent.“ Všechny
důležité informace o Zěměpisné
společnosti se dozvíte buď na
facebookovém profilu Zéesky,
nebo stránkách www.zeeska.cz.

Martin Vašek,
vedoucí 3. oddílu
Zeměpisné společnosti
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Kultura

Divadlo z Polárky – dárek nad dárky
Divadlo Polárka se na novou
sezónu nachystalo jako na svátek. Vyžehlilo si košili, naleštilo
boty a nasadilo úsměv. Není to
náhodou, protože nás (a vás,
naše diváky) čeká hned několik
radostných novinek.

Škola Malého stromu

Deník Anny Frankové

Premiéra: 19. 11. 2016 | Určeno
pro diváky od pěti let.

Premiéra: 10. 4. 2017 | Určeno pro
diváky od jedenácti let.

Polárka nad Betlémem

Těšit se můžete na nově otevřenou dětskou kavárnu ve foyer
a velkou novinou je, že po mnoha
letech znovu otevíráme naši druhou scénu. Komorní prostor Malé
scény bude určen především pro
naše nejmenší diváky jako místo,
kde mohou mít herce doslova na
dosah ruky, kde se mohou ocitnout přímo v pohádkovém světě
a třeba se i stát jeho postavami.
Z minulých sezon si přinášíme to
nejlepší, co se v nich urodilo,
a samozřejmě chystáme i premiéry nové. A nebude jich málo:

Jak dělá ryba?

Profesionální divadlo pro děti
a mládež Polárka otevírá divadelní přípravku Polárníček pro
soubor Polaro-iD
Polárníček je určený pro děti od
tří do šesti let. Budeme pracovat
na základních vyjadřovacích
prostředcích divadla, verbální
a neverbální komunikaci. Cílem
Polárníčku je seznámit děti se
základními principy divadla pomocí hravosti a hry v roli. Postupně budeme objevovat všechna
divadla a zaměřovat se na fungování dítěte jako jednotlivce i spoluhráče v životě. Výsledkem celoroční činnosti bude vytvoření
krátkého jevištního tvaru, který se

Klapzubova jedenáctka

Malá čarodějnice a tma

Premiéra: 12. 11. 2016 | Určeno
pro diváky od sedmi let.

Premiéra: 22. 4. 2017 | Určeno pro
diváky od tří let.

Premiéra: 10. 12. 2016 | Premiéra
na Moravském nám. 17. 12. 2016

Premiéra: 14. 1. 2017 | Určeno
pro děti do tří let a jejich rodiče.

Cirkus Unikum
Premiéra: 18. 2. 2017 | Určeno
pro diváky od pěti let.

Od maličkých k velikým
Premiéra: 25. 2. 2017 | Určeno
pro diváky od tří let.

Naše třída
Premiéra: 8. 4. 2017 | Určeno
pro diváky od třinácti let.

říjen 2016
5

ST

Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
7 PÁ Kocour v botách
10 PO Český středověk
11 ÚT Český středověk
12 ST Dobrodružství Toma Sawyera

9:30

6

ČT

9:30 a 19:00 věk 11+

věk 11+

13 ČT Dobrodružství Toma Sawyera

8:45 a 11:00 věk 7+

8:45 a 10:30 věk 3+
9:30

věk 10+

9:30 a 17:30 věk 10+
9:30

věk 7+

Děvčátko Momo a ukradený čas

8:45 a 10:30 věk 5+

15 SO Děvčátko Momo a ukradený čas

10:30 a 15:30 věk 5+

Spalovač mrtvol
18 ÚT Robinson Crusoe
19 ST Robinson Crusoe
20 ČT Robinson Crusoe

9:30

14
17

PÁ

PO

Být či nebýt spolu - vernisáž,
host Divadla Polárka, v rámci Týdne pro inkluzi
21

PÁ

22 SO
23 NE

věk 13+

9:30

věk 13+

9:30

věk 8+

9:30

věk 8+

17:30

Robinson Crusoe
Příběhy přes bariéry,
host Divadla Polárka, v rámci Týdne pro inkluzi
Bratři Lví srdce, v rámci Týdne pro inkluzi
Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu!,

9:30

host Divadla Polárka, v rámci Týdne pro inkluzi

15:30

věk 8+

19:00
10:30 a 15:30 věk 8+

24 PO Bratři Lví srdce

9:30

věk 8+

25 ÚT Bratři Lví srdce

9:30

věk 8+

9:30

věk 3+

31

PO

Čaroděj ze země Oz

Představení Bratři Lví srdce

Jsme online, www.divadlopolarka.cz
Představení Robinson Crusoe
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bude prezentovat v Divadle Polárka. Součástí činnosti Polárníčku
jsou také návštěvy divadelních
představení a workshopů divadla
Polárka.
Divadlo Polárka nabízí v sezoně
2016/17 divadelní workshopy
Workshopy jsou určené veřejnosti, dětem, jejich rodičům, prarodičům i všem dalším divadelním
nadšencům. Lektory workshopů
jsou absolventi ateliéru Divadlo
a výchova brněnské JAMU. Zaručujeme spoustu zábavy a třeba
i kus poučení. Termíny konání
workshopů naleznete v programu
divadla a na www.divadlopolarka.cz. Veškeré informace ráda
poskytne Tereza Lexová, e-mail:
lexova@divadlopolarka.cz.

(red)

Kultura

EKOFILM v říjnu přinese do Brna téma voda/sucho
V České republice dnes nenajdete žhavější téma – sucho.
A s ním spojenou otázku dostupnosti vody do budoucna.
I proto Ministerstvo životního
prostředí ČR zvolilo sucho
a vodu stěžejním tématem
letošního, už 42. ročníku mezinárodního filmového festivalu
Ekofilm.
Festival filmů s ekologickou tematikou EKOFILM, jehož pořadate-

lem je právě Ministerstvo životního prostředí České republiky, se
v Brně koná v termínu 13.–15. října. A přinese nejenom mnoho
zajímavých filmů, ale také bude
plný informací, jak se suchem
i povodněmi bojovat.
Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 1200 filmů, ze kterých
bylo vybráno 40. Po deseti do soutěžních kategorií Enviro a Heritage a dvacet krátkých filmů.
Z nesoutěžních filmů se bude pro-

Fenomenální akordeonista Richard
Galliano zahraje s Filharmonií Brno
Do Brna přijede virtuos akordeonu a bandoneonu, skladatel
a obojživelník světů jazzu a klasiky, Richard Galliano. Francouzský hudebník se v Brně
představí v unikátním společném projektu s Filharmonií
Brno v rámci podzimní série
Echoes of JazzFestBrno 2016.
Na koncert nazvaný Klasika &
tango se mohou brněnští posluchači těšit 16. listopadu v Besedním domě. Pro velký zájem zde
Galliano s filharmoniky vystoupí
hned dvakrát, a to v 18.00 a ve
20.30 hodin. Pětašedesátiletý
Galliano je v současné době jediným akordeonistou s nahrávací
smlouvou s prestižním vydavatelstvím Deutsche Grammophon.
Rodák z Azurového pobřeží nahrál více než padesát alb pod
svým jménem. Galliano v průběhu
dosavadní kariéry spolupracoval
s nejvýraznějšími osobnostmi

jazzu, šansonu, klasiky i world
music. Nechybí mezi nimi George
Mraz, Charles Aznavour, Trilok
Gurtu či Wynton Marsalis. „Jeho
spolupráce s Filharmonií Brno je
opravdovou událostí, plánovaný
program sestává z repertoáru
Astora Piazzoly a W. A. Mozarta,“
přibližuje umělecký ředitel Jazz
-Festu Brno Vilém Spilka. Série
Echoes of JazzFestBrno 2016
zahrnuje kromě této hudební události ještě další dva koncerty. Při
prvním z nich představí svoje nejnovější album Country for Old
Men čerstvý držitel Grammy, kytarista John Scofield. Další z koncertů jazzfestových ozvěn pak
obstará tuniský hudebník Dhafer
Youssef, který nedávno oslnil české publikum na festivalu Colours
of Ostrava. Více informací o koncertech a vstupenky jsou k dostání na webu jazzfestbrno.cz a v tradičních předprodejích.

(red)

mítat například film Deepwater
Horizon: Moře v plamenech
o havárii vrtné plošiny v Mexickém
zálivu.
Festivalová kina budou v Sále
Břetislava Bakaly na Žerotínově
náměstí a v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Joštově ulici. Většina
doprovodného programu se odehraje ve vzdělávacím centru Otevřená zahrada spolupořádající
Nadace Partnerství v Údolní ulici.
Čtvrtým a posledním festivalovým
místem bude náměstí Svobody,
na kterém bude stát areál EKO-

říjen 2016
Sobota 1. října 2016 / 19.30 hod.
Tapia eta Leturia
World music světového formátu.
Joseba Tapia, Xabier Leturia a dvě baskické
muzikantky…
Vstupné: 160,–/210,–
Úterý 4. října 2016 / 19.00 hod.
Milena Fucimanová – host pořadu Píšete
do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory
nejen ze světa literatury.
Vstupné: 30,–
Čtvrtek 6. října 2016 / 19.30 hod.
RUST DUO
Klavírista Antonín FAJT a perkusista Matt
NORMAN
Prvky hip hopu, free jazzu a world music
Vstupné: 80,–/100,–
Úterý 11. října 2016 / 19.30 hod.
Tapi & Salim
4P + 1
písničky, poezie, próza, ptákoviny + přátelé:
CHOROŠI
– tramp-folkové trio, které už vyhrálo všechny
možné ceny včetně letošní autorské Porty.
Vstupné: 90,–
Středa 12. října 2016 / 19.30 hod.
Tomáš Hrubiš
Live piano performance.
Vstupné: 80,–
Čtvrtek 13. října 2016 / 19.30 hod.
Hudební útočiště Jiřího Plocka
Setkání s hudbou všech žánrů.
Vstupné: 80,–

Francouzský hudebník Richard Galliano

EXPO s Ekodómem, který pojme
až 200 lidí. Zde se budou konat
workshopy, promítání krátkých filmů, budou zde prezentace inovativních ekofirem a koncerty.
Festival otevře koncert Dana Bárty a Illustratosphere ve středu
12.října na pódiu na náměstí Svobody. Vstup na koncert je stejně
jako vstupné do festivalových kin
zdarma. Na promítání je ale potřeba zaregistrovat se na festivalovém webu www.ekofilm.cz, kde
najdete i všechny podrobné informace.

Honza Šmikmátor

Pátek 14. října 2016 / 19.30 hod.
The Chairmen & Betka Vašinová & hosté
Jazz & šanson & bigbít.
Vstupné: 90,–

Úterý 18. října 2016 / 19.30 hod.
RO(C)KOVÁNÍ Jiřího Černého
Poslechový pořad hudebního kritika
Vstupné: 90,–
Středa 19. října 2016 / 19.30 hod.
245. VEČER P.T.O.:
Ozvěna a Roháči
Vstupné: 80,–
Čtvrtek 20. října 2016 / 19.30 hod.
The Primitives Group
Brněnská premiéra po 50 letech.
Vstupné: 140,–/180,–
Pátek 21. října 2016 / 19.30 hod.
Sakrapes a Stop Time
Přijďte si poslechnout pěkné písně, texty
a okouknout basistu!
Vstupné: 100,–
KURZ POWER JÓGY
Každé pondělí od 19.00–20.00 hod.
kurzovné: říjen–prosinec v ceně 600 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
KUDRNA – podchod nádraží ČD

KONTAKT
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
www.facebook.com/leitnerka
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Kultura

Obě divadla JAMU zahájila sezónu českými premiérami

Foto: Jáchym Michal

Foto: Pavel Nesvadba

Zajímavé novinky v českých
premiérách nabídly zkraje září
Divadlo na Orlí a Studio Marta,
studentské scény Janáčkovy
akademie múzických umění
v Brně.

stavena původní hra Hvězdy na
prodej, jejíž autor i režisér Igor
Dostálek se inspiroval stále živým
stylem italské herecké komedie
dell'arte.

V Divadle na Orlí se v neděli
4.září konalo první tuzemské uvedení amerického muzikálu Zlatá
brána otevřená z pera slavného
oscarového skladatele a textaře
Stephena Sondheima. Jen o den
později byla ve Studiu Marta před-

Americký muzikál Merrily We Roll
Along – přeložený nyní Alžbětou
Šáchovou pod názvem Zlatá brána otevřená – vznikl v roce 1981.
Režie se ujala Hana Mikolášková.
Muzikál Zlatá brána otevřená
dosud na tuzemská jeviště nepro-

Zlatá brána otevřená

razil zřejmě kvůli náročnosti
hudební i herecké. Žánrově se
pohybuje na rozmezí swingu,
kabaretu, broadwayského hitu
a místy dokonce paroduje operetu. Na jevišti se představí studenti
Ateliéru muzikálového herectví
Petra Štěpána.

Hvězdy na prodej
Do jistého nejmenovaného italského města právě dorazila
tajemná vědma nabízející zoufalým zájemcům mimořádné ne-

beské konstelace, které vyspraví
jejich dosavadní nešťastné osudy
– pochopitelně za mírný poplatek.
To je jedna ze zápletek nové
původní komedie Hvězdy na prodej, jejímž autorem i režisérem je
Igor Dostálek. Jak napovídají
názvy figur, inspiroval Dostálka
stále živý styl italské herecké
komedie dell'arte. V jeho komedii
se objeví lakota a starý sukničkář
Pantalone, učený popleta Dottore, chlubivý Capitano či sluha
Brighella.
 (red)

Kenneth Branagh v přímém přenosu z Londýna
Diváky lačné britského divadelního světa a hereckých
hvězd potěší v říjnu v kině Scala opravdová herecká star –
Kenneth Branagh.Tento milovník Shakespeara, autor, scenárista i režisér se objeví v hlavní
roli Osbourneovy klasiky
KOMIK (The Entertainer).
Inscenaci nastudovala divadelní
společnost, které je principálem
– Kenneth Branagh Theatre
Company a živě se bude přenášet z londýnského Garrick
Theatre.
Kenneth Branagh tentokrát nerežíruje, tuto pozici přenechal Robu
Ashfordovi, aby se mohl naplno
věnovat náročné hlavní roli – varietnímu umělci Archiemu Riceovi.
Pro představení musel tedy
zvládnout nejen step, ale i spoustu různých dovedností potřebných pro vystoupení v poválečném kabaretu.
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Kdo zná text ale jistě ví, že
Osbourne nenapsal veselý roztančený muzikál, který oslavuje
zašlou slávu těchto scén, ale
nekompromisní a vlastně velmi
tvrdou analýzu jedné soukromé
tragédie, lidského i rodinného
úpadku hlavního hrdiny.
Kenneth Branagh bude mít tedy
před našimi diváky v přímém přenosu příležitost předvést nejen
zábavnou, ale i dramatickou část
svého oceňovaného hereckého
talentu.
Přenosy probíhají živě v reálném
čase (dochvilnost nutná, není
možné odložit začátek!) a jsou
opatřeny anglickými i českými
titulky.
Univerzitní kino Scala, 27. 10.,
20.00 hodin, www.kinoscala.cz.



Eva Petláková,
kino Scala

Kultura

Händel v Itálii
Hudebně dramatické představení Händel v Itálii představí
soubor Musica Poetica v pátek
7. října v 19.30 hodin, v Sále
Milosrdných bratří, Vídeňská 7.
Tento jevištní projekt je propojením koncertu barokní hudby

s divadlem jednoho herce
a zábavnou formou přibližuje
dobu Händelova tříletého studijního pobytu v Itálii. Při psaní scénáře autoři vycházeli z historek,
které popisují Händelovi životopisci, a zmínek o době jeho italského pobytu, které se objevily ve

spisech jeho současníků, a které
svědčí o jeho vášnivém charakteru. V roli Händela se představí
Igor Dostálek, který je také spoluautorem scénáře a režisérem.
Jeho spoluhráči na scéně budou
mimo jiné zpěvačka Caro, Jana
Janků a Domenico Scarlatti,

Marek Čermák. Barokní podívaná
v historických kostýmech s trochou barokního tance a poslechem hudby Händelovy a jeho
italských současníků, prováděné
na dobové nástroje, je dobrým
tipem pro páteční večer.

(red)

Stalo se v městské části

Sousedé a přátelé se setkali u jednoho stolu

Od 14. do 18. září se na náměstí
Svobody uskutečnil druhý ročník festivalu dobrého jídla a pití
s názvem U jednoho stolu.
„Hlavní myšlenkou celé akce je
setkávání lidí. Proto se stal domi-

nantou náměstí velký stůl v podobě hvězdy, k němuž mohli lidé
zasednout a popovídat si,“ uvedl
za organizátory ředitel Kulturního
a vzdělávacího střediska Tomáš
Pavčík.
U družného hovoru samozřejmě

nemohlo chybět ani kvalitní jídlo.
To letos obstarávaly například
podniky Forkys, Qucik, Ocean 49
nebo Restaurace na Chatě.
Návštěvníci mohli rovněž degustovat vína a piva z menších rodinných vinařství a pivovarů, případ-

ně si zakoupit rukodělné výrobky,
tvořené způsobem šetrným k přírodě a respektující tradiční moudrost. Doprovodný program nabídl
koncerty začínajících i známých
nezávislých kapel.

Daniel Zeman
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Neziskové organizace

Aplikace HejbejBrnem.cz usnadňuje pohyb po Brně
Mám čas projít se na další
zastávku pěšky, nebo přijede
za pár vteřin autobus? Je dnes
město bez aut, nebo se zdržím
v koloně? Na koho se obrátit,
když chci tu svou zastávku nízkoprahovou nebo před obchodem stojan na kola?
Na tyto otázky odpovídá nová
interaktivní aplikace neziskové
organizace NESEHNUTÍ HejbejBrnem.cz. Nad mapou Brna se v
ní promítají různé informace,
například o poloze vozidel MHD,
nejbližším jízdenkovém automatu
či stojanu na kolo. Dopravní informace a grafy ke kvalitě ovzduší
ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a napovídají, kterým místům je lepší se
vyhnout.
Aplikace HejbejBrnem.cz také
umožňuje veřejnosti zapojit se do
dění ve svém okolí a svým Brnem
hýbat ve smyslu pohnout s aktuálními problémy města. Každý
může pomocí tlačítka Chce to
změnu nejen nahlásit aktuální
potíže či krizovou situaci, ale také

Ukázka aplikace HejbejBrnem.cz
fakulty Mendelovy univerzity
Brno, významné množství využívaných dat poskytl Dopravní podnik města Brna.

upozorňovat na dlouhodobé problémy – od rozbitých laviček až po
žádost o více cyklostezek, méně
aut v centru nebo více otevřených
dat. Pomůže tak zlepšovat život v
Brně.
Tvůrci aplikace mysleli i na ty, kteří

nemají tzv. chytrý mobilní telefon.
Není nutné ji stahovat, lze ji používat i na stolním počítači, notebooku nebo tabletu. Aplikaci pro
organizaci NESEHNUTÍ vyvinuli
studenti a studentky Ústavu informatiky Provozně ekonomické

náročná, chceme jim pomoci
v získávání potřebných informací
bez zbytečného zahlcování nepodstatnými informacemi. Každý,
kdo má zájem se zapojit do našeho projektu, si může vybrat
problematiku, která jej zajímá
a zúčastnit se tak jednoho či více
přednáškových bloků v délce trvání 4–8 vyučovacích hodin. V rámci
projektu chceme též zvýšit povědomí o správném poskytování
první pomoci, která je v dnešní
době opředena mnoha mýty
a pověrami. Je možno absolvovat

i blok zaměřený na syndrom
vyhoření a důležitost psychohygieny u pečujících osob. Velmi
podstatnou částí projektu je
odborná péče o blízké zaměřená
na přímou ošetřovatelskou činnost. Přednášející jsou zkušenými odborníky na dané oblasti
s mnohaletou zkušeností.
Projekt do jisté míry působí jako
prevence před týráním seniorů,
ke kterému mnohdy dochází právě v důsledku velkého přetížení
pečujících o nemohoucího člena
rodiny. Chceme podporovat rodin-

né a partnerské klima. Hlavním
sociálním aspektem tohoto projektu je podporovat ty, kteří se rozhodli své blízké dochovat v domácí péči a umožnit jim důstojný
odchod ze života v prostředí, které
je jim známé a v blízkosti jejich
nejbližších. Bližší informace
mohou zájemci získat na našem
webu www.vesnaspolek.cz nebo
na tel. 733 506 684.

kurzy, věnované tematice Vánoc. Můžete vyzkoušet kurz Drátěné Vánoce, Keramické Vánoce
a další.
Pro zájemce budou otevřeny
počítačové kurzy, zaměřené na
práci s tabletem, úpravy digitálních fotografií, práce s internetem
a další.
Jazykové kurzy nabízejí výuku
angličtiny pro začátečníky a mírně

pokročilé. Bližší informace a přihlášky získáte na vrátnici školy,
SŠIPF Brno, Čichnova 982/23,
e-mailem: milan.kucera@cichnovabrno.cz, telefonicky na čísle
+420 541 123 148 v době
8.00–10.00 hod., nebo www.cichnovabrno.cz/informovany-senior.
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Pečujeme doma
Vesna, o.p.s. za podpory Jihomoravského kraje připravila
pro všechny osoby, které pečují
o osobu blízkou, projekt „Pečujeme doma“.
Hlavním cílem projektu je nabídnout všem pečujícím o rodinného
příslušníka či jinou osobu podporující prostředí, které jim poskytne
základní informace o péči, ošetřování a dalších potřebách osob,
které jsou odkázány na pomoc
druhých. Vzhledem k tomu, že
víme, jak je péče o blízké osoby

 Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová,
Vesna, o. p. s.

Informovaný senior
které se konají v sídle školy,
Čichnova 23, Brno-Komín.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno,
p. o., nabízí občanské veřejnosti ve věku nad 50 let v průběhu
měsíců září–prosinec 2016 různé zajímavé vzdělávací akce,

Vybrat si můžete z cyklu přednášek, které budou věnovány
například historii a současnosti
významné brněnské funkcionalistické památky, Vily Tugendhat,
nebo tématu Rostliny kolem nás
a zdraví aneb „Jsi to, co jíš“.
Připraveny jsou také řemeslné

28
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Říjen 2016



(red)

Neziskové organizace

Den otevřených dveří v brněnských neziskových organizacích
13. říjen v Brně patří dobrovolnictví. Sedm brněnských neziskových organizací nabídne
v době od 14.00 do 18.00 hod.
návštěvníkům příležitost nahlédnout do svého „zákulisí“
a vyzkoušet si dobrovolnictví
na vlastní kůži.
DJs, jarmark dobrovolnických příležitostí, tombola, storytelling
a odměna pro aktivní účastníky
v podobě originální ručně vyráběné tašky, to je neformální

zakončení Dne otevřených dveří
v Bajkazylu.
Sdružení Práh představí návštěvníkům denní centrum Pohoda
a Sociálně terapeutické dílny. Multimediální výstava o příbězích
dobrovolnictví skrze fotografie,
videoklip, tematické písně a básně, to je program DC ADRY Brno.
Dobrovolnické centrum Ratolest
Brno nabídne možnost potkat se
osobně s dobrovolníky a dobrovolnicemi a vyzkoušet si navázat
první kontakt s klientem. Liga

vozíčkářů zve do bezbariérové
kuchyně nebo na basketbal na
vozíčku. Ti odvážní pak mohou
„Na vozíčku do Tanzanie“.
V Dobrovolnickém centru 67 se
návštěvníci dozvědí střípky ze
života zahraničních dobrovolníků
a naučí se základní fráze v jejich
rodných jazycích. Možnost koupě
ručně vyrobené peněženky
z recyklovaných materiálů nebude chybět. A co nabídne Hnutí
DUHA? Divočinu pod Špilberkem, prohlídku pasivního domu

či workshop Umění žít aneb Zodpovědné spotřebitelské chování.
Program Maltézské pomoci pak
láká na kino a piknik v altánku.
Celá akce vzniká ve spolupráci
neformální skupiny mladých lidí
podpořených z výzvy Mládež kraji, Dobrovolnického centra 67
a zapojených organizací. Veškeré
potřebné informace najdete na
www.dc67.cz.


Anna Vitešníková,
Dobrovolnické centrum 67

Nové odpolední kroužky pro děti, rodiče i prarodiče

Písňohrátky děti opravdu baví
Prorodinná organizace Centrum pro rodinu a sociální péči,
která sídlí v samém srdci Brna
pod Petrovem, v nových prostorách na Biskupské ulici č. 7,
připravila pro děti i jejich rodiče
a prarodiče zbrusu novou
nabídku odpoledních i dopoledních volnočasových programů. Od začátku října se děti
mohou těšit na výtvarné, pohybové i vzdělávací kroužky.

Malá malířka v centru
věku 4–7 let je připraven odpolední kroužek Pestřenka – klub
nejen výtvarného umění.
Tento kroužek probíhá každý
čtvrtek od 15.30 hod. a zaměřuje
se na smysluplné a zábavné
trávení času, navíc si děti vždy
odnesou nějaký pěkný výrobek.
V Pestřence si děti osvojí
nejrůznější výtvarné techniky,
rozvinou představivost a kreativitu.

Muzikálový tanec
Písňohrátky
Centrum aktuálně rozšiřuje i o jeden dopolední svou pestrou nabídku programů, a to pro předškolní děti 2–5 let a jejich rodiče
či prarodiče. V Písňohrátkách spolu stráví příjemné dopoledne plné
písniček, pohybu a her. Písňohrátky probíhají každé úterý
v 10.30 hod.

Pestřenka – klub nejen
výtvarného umění
Pro nejmladší děti v předškolním

Starší děti v dospívajícím věku od
11 do 16 let, které se rády vyjadřují pohybem, se mohou přihlásit
do nového tanečního kroužku. Na
Muzikálový tanec se mohou těšit
každé pondělí odpoledne, a to
vždy ve dvou skupinách – pro děti
ve věku 6.–7. třídy a pro starší ve
věku 8.–9. třídy. V Muzikálovém
tanci není kladen důraz na výkon,
jeho hlavním smyslem je radost
z pohybu, objevování nových
tanečních stylů i hudebních
žánrů.

Pestřenka není jen pro holky

Kolečko
Také pro děti se specifickými
poruchami učení a jejich rodiče
je připraven edukační program
v odpoledním klubu Kolečko. Zde
se děti, které navštěvují 2. až 4.třídu ZŠ, společně se svými rodiči
„učí učit“. Ve dvou malých skupinkách si tak každé pondělní odpoledne mohou osvojovat specifické
metody učení, získají dovednosti,
jak se efektivně a především

zábavně připravit na školní výuku.
Kromě praktického nácviku každá
hodina obsahuje i individuální
konzultace. Všechny kroužky
budou probíhat v nových útulných
prostorách CRSP na Biskupské 7, přímo u Petrova. Kompletní
nabídku programů Centra pro
rodinu a sociální péči včetně
podrobných informací a možností
přihlášení najdete na stránkách
www.crsp.cz. Těšíme se na vás.

Bc. Lenka Havrlantová
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Sport

Den náborů na Kraví hoře

Letošní druhý ročník sportovní
náborové akce pro děti slavil
opět velký úspěch. Na 80 sportovních klubů a zhruba 3 700
účastníků prožilo společně slunečný sportovní den na Kraví
hoře.
Aby všech 80 přihlášených sportovních klubů získalo dostatečný
prostor pro ukázky a prezentaci
svého sportu, přesunul se letos
Den náborů na Kraví horu. Cílem

celodenní akce bylo dětem
nabídnout a ukázat nepřeberné
množství sportů, které mohou
v Brně navštěvovat. A cíle bylo
dosaženo, protože nabídka sportů byla opravdu rozmanitá. Mezi
80 kluby, které zde prezentovaly
své sporty, můžeme zmínit například brněnskou Kometu, FC
Zbrojovku, Klub biatlonu Střelka,
kluby Moravské Slavie, Brněnské
Draky a mnohé další. Velké
zastoupení zde měly také bojové
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sporty, které mnoho dětí přímo
uchvátily.
Na své si mohli také přijít příznivci
stolních her, které byly prezentovány v blízkosti hvězdárny, která
se do programu Dne náborů také
zapojila a umožnila návštěvníkům
prohlídku kopule i s poutavým
výkladem. Program v blízkosti
hvězdárny byl završen vystoupením hasičů z Králova Pole,
kteří předvedli zajímavé ukázky
a nabídli dětem příjemné osvěžení.
Umístění akce na Kraví hoře bylo
skvělé v tom, že se podařilo prezentovat sporty na jejich domovských sportovištích, například na
tenisových kurtech, volejbalových, basketbalových, florbalových i fotbalových hřištích a ve
venkovním bazénu Sportovního
a rekreačního areálu Kraví hora,
kde byl také připraven bohatý
program. Své sportovní umění
v bazénu předvedla Kometa Brno,

TJ Tesla Brno a VSK Univerzita
Brno, a to zejména ukázkami synchronizovaného plavání a vodního póla.
Velkým lákadlem celé akce byly
také významné sportovní osobnosti. Zúčastnila se Michaela
Hrubá, juniorská mistryně světa
v atletice a účastnice olympijských her v Rio de Janeiru,
a olympijská reprezentantka
v synchronizovaném plavání
Soňa Bernardová. Organizátorem
akce byla Unie sportovních klubů
města Brna ve spolupráci s Jihomoravskou krajskou organizací
ČUS a společností STAREZSPORT, a. s.
Pokud jste akci nestihli, nabídku zúčastněných sportovních
klubů najdete na stránkách
www.dennaboru.cz.
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Sport

Sportoviště, která zřizuje městská část Brno-střed,
jsou vám stále k dispozici

Moderní a bezbariérové prostředí krytého bazénu
Chcete si jít zaplavat? Využijte
krytou plaveckou halu na Kraví
hoře. Navíc můžete s dětmi
navštívit veřejný park v zadní
části areálu. Chcete si občas
zahrát hokej a nevíte kde?
Zkuste hokejovou halu na Úvoze. Baví vás skateboard?
Vyzkoušejte nově vybavený
skatepark na Nových sadech.

Sportovní a rekreační
areál Kraví hora
Krytá plavecká hala je vhodná pro
relaxaci i sportovní plavání. Místo
u nás najdou všichni lidé bez rozdílu věku. Hlavní bazén je dobře
přístupný i pro osoby s handicapem. Bezbariérově jsou zde upraveny převlékárny, WC i sprchy.
Hlavní bazén nabízí návštěvníkům šestidráhový 25metrový
bazén hluboký 1,8 metru s teplotou vody 27 až 28°C. Dětský hrátkový bazén o rozměru 12,5 x 8
metrů s hloubkou 1,1 metru
a teplotou 27 až 29 °C nabízí
navíc tři vodní masážní chrliče
a perličku. Relaxační zónu tvoří
vířivka s barevným osvětlením
a parní kabina pro 20 osob. V kryté hale máte možnost úschovy kol
a kočárků, nabízíme také skříňky
pro cenné věci. V prostorách klimatizované kavárny je bezplatné

Wi-Fi připojení. Bazény slouží
široké veřejnosti, ale také různým
organizacím, školám a školkám.
Areál je otevřen 349 dnů v roce.
Informace o obsazenosti drah,
provozní době i výhodách zakoupení permanentky zjistíte na
www.kravihora-brno.cz.
Na Kraví horu dorazíte z centra
Brna za pouhých sedm minut.
Kromě chladivého osvěžení
v našich bazénech a vyžití ve
veřejném parku si můžete vychutnat unikátní výhled na panorama
Brna. To vše teď bude ještě lepší
a levnější. Stačí si pořídit naši kouzelnou permanentku.

Hokejová hala Úvoz
Od začátku srpna do konce března
je opět v provozu ledová plocha. Ta
je hojně využívaná žáky z vedlejší
základní školy na Úvoze a zdejším
hokejovým klubem. Oba subjekty
spolu úzce spolupracují na rozvoji mládežnického hokeje v Brně.
Během víkendů zde pak probíhají
hokejové zápasy všech věkových
kategorií.Ve večerních hodinách je
vyhrazený prostor i pro různé skupiny hokejových nadšenců. V případě neobsazených časů je možnost si ledovou plochu po domluvě
pronajmout jednorázově, nebo i na
celou sezónu. V době vánočních
svátků a jarních prázdnin se pořádá

Hala slouží mládežnickému hokeji i veřejnému bruslení

Skatepark na Nových sadech
i veřejné bruslení, kdy si každý
může přijít zkusit zabruslit na vždy
upravený led bez ohledu na počasí.
Po skončení hokejové sezóny
a nezbytných opravách je v hale,
od konce dubna do půlky července,
instalovaná umělá plocha.Ta slouží
především pro in-line hokejisty, ale
uplatnění zde najdou i jiné sporty.
Více informací o možnosti rezervací, obsazenosti plochy nebo
veřejném bruslení najdete na
našich stránkách: www.kravihora-brno.cz/hokejova-hala-uvoz.

Skatepark na Nových
sadech
Od pondělí 5. září je znovu v provozu skatepark na Nových sadech,
který je umístěn za křižovatkou s ulicí Hybešovou a Nádražní. Sportov-

ní plochu s moderními prvky určenou vyznavačům skateboardingu
je možné využívat zdarma. Provoz
je plánován během podzimu podle
klimatických podmínek, další rok
bude fungovat opět od jarních dní.
Skatepark je umístěn na ploše, která se přes zimu využívá jako ledová
plocha pro bruslení, v letních měsících jako skatepark. Nově instalované překážky mají pozinkovanou
ocelovou konstrukci krytou ocelovým plechem s dřevěným podložením. Každý návštěvník skateparku,
který se bude na sportovní ploše
pohybovat, ať už na skateboardu či
na in-line bruslích, musí dodržovat
pravidla Provozního řádu, kde jsou
uvedeny všechny důležité informace.
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Iyengar

jóga
pilates

Bezplatná lekce

zdarma

do 31. 10.

2016

po předložení tohoto kuponu

SMsystem

čchi kung
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

jogalates

Máte-li zájem dozvĢdĢt
se další informace,
kontaktujte nás v pracovní
dny mezi 8 - 15 hod.
ĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠǌĂƎşǌĞŶş
ZǌĞĐŚƌŶŽƐ͘ƌ͘Ž͘
,ǇďĞƓŽǀĂϮϬ͕ƌŶŽ
;ǀĐŚŽĚŝǌsŽĚŶşϭϯͿ
ŶĞďŽǀŽůĞũƚĞ
ϲϬϱϭϬϬϱϲϯ͕ϱϭϱϱϱϬϵϬϮ
www.biolecbabrno.cz

ViaRa s.r.o.
Studio fyzické
a duševní pohody :-))
Poštovská 3, 602 00 Brno
rezervace@viara.cz
www.viara.cz
+420 775 422 445
facebook.com/VIARAstudio/
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TRÁPÍ VÁS
BOLEST ZAD?
LÉKY NEPOMÁHAJÍ A DOSAVADNÍ VYŠET\ENÍ
NIC NEOBJEVILO?
EĂƓĞŬůŝŶŝŬĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌƵũĞŶĂŬůŝŶŝĐŬĄŚŽĚŶŽĐĞŶşďŝŽůŽŐŝĐŬĠůĠēďǇ
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