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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Zářijový rozhovor jsme vedli s člověkem, jehož
hudební kariéra je nesmazatelně vepsána
v dějinách brněnské a vlastně i československé
rockové hudby. Ostatně, který z muzikantů
„brněnské kotliny“ se může pochlubit bronzovým umístěním v prestižní anketě Zlatý slavík? Svým charismatickým hlasem i autorskými počiny dělá stále radost svým fanouškům
a samozřejmě i fanynkám, ale sudičky mu
předpověděly nejen potlesk zaplněných sálů,
ale i pár životních lapálií. Jmenuje se Jaroslav
Albert Kronek.
Pokračování na str. 19

Babí léto – škola i zábava

entru
Léto v c ě 2
na stran

Kraví hora bude patřit volnému času,
zábavě a sportu. Čeká ji festival Kravák Open
Kravák Open – festival volného času, zábavy a sportu pro malé i velké – se uskuteční
v sobotu 13. září na Kraví hoře. Program
je připraven na louce u konečné tramvaje,
v areálu koupaliště a na dalších místech
v okolí.
„Akce je určena všem věkovým kategoriím
návštěvníků,“ zve na festival starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a představuje základní obrysy programu: „Kromě kultivované zábavy si klade za cíl představit Kraví
horu jako významnou a atraktivní část Brna.
Chce také informovat o tom, co zajímavého
se na území největší brněnské městské části
děje, nabízí možnost originální návštěvy
významného brněnského sportovního areálu
Zveme občany na
25. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

17. září 2014
ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed
na Dominikánské ulici č. 2.
Čas konání a program zastupitelstva
bude zveřejněn na webových
stránkách radnice www.stred.brno.cz.

u příležitosti 10. výročí zahájení provozu jeho
krytého plaveckého bazénu. A také umožní
volnočasovým organizacím i sportovním klubům a oddílům propagovat svoji činnost na
úvod nového školního roku a sezóny.“
Dění na louce nabídne od 10.00 do 17.00 hod.
spoustu aktivit – interaktivní vystoupení Cirkusu
jinak v jeho šapitó i mimo něj, představení
Divadla Polárka a výuku country tanců s kapelou Zimour. Nabídku kurzů a kroužků na nový
školní rok představí DDM Junior, SVČ Lužánky,
školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Lipka nebo CVČ Botanka. K dispozici bude
také velká polní autodráha, trampolína Rádia
Krokodýl a nafukovací farma pro děti. Zábavu
poskytne turnaj ve famfrpálu nebo prohlídka
hasičské techniky, hlad zaženou vlastnoručně
opečené špekáčky.
„Ve stejném čase bude možné navštívit i koupaliště na Kraví hoře, kde se chystají komentované prohlídky kryté plavecké haly včetně
zázemí a venkovní části celého areálu,“
Pokračování na str. 12
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Začátek září bývá každoročně významným obdobím pro několik set dětí,
které přicházejí do prvních
tříd námi zřizovaných
základních škol. Mnohé
mám tu možnost přivítat
během prvního školního dne osobně, všem
ostatním bych rád alespoň touto cestou –
byť zatím nepatří k našim čtenářům –
popřál, aby se jim ve škole líbilo, aby je
bavila a aby si našly nové kamarády. Na
děti myslíme i jinak – o víkendech s nimi
můžete zajít na Zvířátkiádu, na Den radnice
či na Drakiádu. Nebo také na Festival volného času, zábavy a sportu pro malé i velké
na Kraví hoře „Kravák Open“, kde se nejen
všichni dobře pobavíte, ale získáte i cenné
informace o nabídce volnočasových
a sportovních organizací pro nový školní
rok. Též dospělí budou mít kam vyrazit:
střed Brna již popáté ožije Festivalem
v centru dění. Tento měsíc plný chutí, vůní
a zážitků postupně přinese od 11. září do
12. října Slavnosti piva, Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti řemesel. A ve Společenském centru radnice po prázdninové
pauze pokračují pravidelná Posezení
u cimbálu, cestovatelské přednášky
a cyklus koncertů Filharmonie Brno seniorům. Přeji všem klidné a příjemné babí léto!

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

21–24
Otevření
Infocentra
radnice

Kam
od září
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29
Mezinárodní
festival
Moravia Music Fest

Akce radnice

Druhý ročník Léta v centru se povedl, chválí si kapely i posluchači

Svůj progresivní pop představila kapela Lady DragonFly
Celoprázdninový festival, který
již podruhé uspořádala radnice
městské části Brno-střed a její
kulturní a vzdělávací středisko,
si našel své příznivce mezi dětmi lačnými po pohádkách, rockery, ale také folkaři a posluchači moderní hudby.
„I když počasí oproti loňskému
ročníku, kdy zapršelo snad jen

větší žánrová pestrost, aby si
opravdu každý z brněnských
posluchačů mohl najít kapelu, která by jej zaujala. Odpolední koncerty byly v režii projektu Music
Point, tedy méně známých či začínajících kapel. Večer od 20.30
hodin patřil kapelám, které se do
Brna sjely z celé České republiky.
„Velký úspěch sklidili O5 & Radeček, kteří celý festival zahájili na
svátek hudby 21. června, náměstí
zaplnili posluchači Romana Hladíka a Blue Effectu a velký zájem
přilákal koncert bluesového mága
Luboše Andršta,“ řekla k progra-

nebo origami. Každé tvoření bylo
následně odměněno pohádkou
v podání divadel, které se do Brna
sjely z celé republiky. „Velice nás
potěšily celkově moc milé reakce
od návštěvníků, kteří nám program
chválili například na facebooku,
a také to, že po celé prázdniny program proběhl bez výtržností a v klidu. Dokonce i samotné kapely si
libovaly, že se jim komorní atmosféra na Moravském náměstí moc
zamlouvala,“ zaradovala se Jelínková. Po celé léto si mohli Brňané
také užít kousek pláže na náměstí
Svobody. Záštitu nad celou akcí

jednou, bylo letos více deštivé,
nic z programu nebylo potřeba
rušit. Občas to byla sice hra
o nervy, ale většinou sprchlo mezi
zvukovými zkouškami, a ne
u hlavního koncertu,“ usmála se
produkční festivalu Adéla Jelínková. Program totiž probíhal open
air v parku na Moravském náměstí každý prázdninový pátek.
Heslem pořadatelů byla co nej-

Skupina O5 & Radeček celý festival zahájila v sobotu 21. června

Divadlo Studna zahrálo dětem pohádku Kocour v botách

Radim Hladík & Blue Effect zcela zaplnili park na Moravském nám.
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mu Jelínková. Festival myslel i na
mladší generace posluchačů
a zájem o kapely jako Prague
Conspiracy, Atmo music nebo
Voxel byl skutečně velký.
Léto v centru však nebylo jen
o hudbě, program byl každý pátek
od odpoledních hodin věnován
i dětem, které si ve výtvarných dílnách vyráběly masky, papírové
ozdoby, létající balóny, svícny

převzal starosta městské části
Brno-střed Mgr.Libor Šťástka.Více
na www.letovcentru.cz.  (red)
Reklamní partner akce:

Po celé léto si Brňané mohli užít pláž na náměstí Svobody

Stalo se v naší městské části

Park na Kraví hoře nabízí sportovním i rekreačním běžcům nové trasy

Rekreační běžecké trasy na
Kraví hoře byly slavnostně otevřeny 19. června. Součástí akce

byl 1. ročník terénního běhu
o pohár místostarosty městské
části Brno-střed.

Stříhání pásky i odhalení informačních tabulí k běžeckým trasám se
konalo na Kraví hoře v areálu baseballového a softballového klubu
Technika Brno v ulici Rybkova, kde
je zároveň i počáteční bod všech
čtyř běžeckých tras. Slavnostního
otevření se zúčastnili nejen místostarostové MČ Brno-střed, Mgr.Pavel Sázavský a Mgr.Ivo Řezáč, ale
i patroni běžeckých tras – Rebeka
Šilhanová (modrá trasa, 400 m),
Josef Sečkář (žlutá, 1 500 m), Filip
Ospalý (červená, 3 000 m) a Jiří
Žák (oranžová, 5 000 m). Následovalo odhalení tabulí s informacemi o jednotlivých trasách a jejich
patronech a krátký proslov každé-

ho z nich. „Když si chodím zaběhat,
volím právě Kraví horu. Proto mě
tento projekt velice těší a je mi ctí
jej podpořit. Doufám, že se najde
mnoho lidí, kteří budou z této myšlenky tak nadšení, jako jsem já,“
řekl Filip Ospalý, triatlonista a patron červené trasy.
Na slavnostní otevření přišlo
i bezmála 140 chlapců a dívek ze
čtyř základních škol v městské
části Brno-střed. Ti měli šanci si
jako první na trasách zaběhat
a otestovat je – zúčastnili se totiž
1. ročníku terénního běhu o pohár
místostarosty. Akci uspořádalo
občanské sdružení Zdravý Střed,
www.zdravystred.cz.
 (red)

V kavárně Logo Café návštěvníky obslouží zdravotně postižení
Výjimečnost kavárny netkví
pouze v tom, co si objednáte,
nýbrž v tom, kdo vás obslouží.
Takové je motto kavárny, kterou
v červnu otevřelo občanské
sdružení Logo.
Logo se dlouhodobě věnuje posi-

lování zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením. Ve spolupráci se Soukromou klinikou Logo
byl zrealizován projekt, který těmto lidem otevřel nové možnosti,
jak se plnohodnotně vrátit do společnosti. Návrat do společnosti se
tak v případě těchto lidí koná v pří-

jemném kavárenském prostředí.
Zmínění pracovníci tak plní nejenom roli obsluhy, nýbrž se sami
podílejí na obsahu menu, což je
pro ně velice zavazující. Návštěvníci tak můžou ochutnat řadu tradičních, postupem času zapomenutých, leč velice chutných

zákusků, které patřily ke kávě od
nepaměti. Kavárna nabízí pro
rodiče s dětmi příjemný dětský
koutek. Logo Café sídlí v prostorách recepce kliniky Logo na ulici
Vsetínská 20.


(red)
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Stalo se v naší městské části

Osudy pamětníků zaznamenal projekt Příběhy našich sousedů

Vítězný tým žákyň ZŠ Křídlovická s pamětnicí Alenou Tichou
Deset žákovských týmů ze čtyř
základních škol, jejichž zřizovatelem je městská část Brno-střed, se zapojilo do unikátního projektu Příběhy našich
sousedů. Závěrečná slavnostní
prezentace jejich prací proběhla v úterý 24. června ve Společenském centru radnice na
Dominikánské ulici.
Děti v rámci projektu, který po
celé republice organizuje obecně
prospěšná společnost Post Bellum ve spolupráci s místními
samosprávami, ve svém okolí
vyhledávají pamětníky války, totalitních režimů nebo holocaustu
a jejich vyprávění audiovizuálně
nahrávají a publicisticky zpraco-

vávají do ucelených životních příběhů. Ty jsou poté uloženy na
webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a ve sbírce
www.pametnaroda.cz. Kromě
hlavního organizátora se v centrální brněnské městské části na
projektu podílela i radnice Brno-střed a její kulturní a vzdělávací
středisko.
„V Brně jsme se k projektu připojili
jako první – chtěli jsme dát dětem
neopakovatelnou příležitost poznat dramatické životní příběhy
našich spoluobčanů či jejich blízkých,“ uvedl starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a dodal: „Žáci se tak mohli
seznámit s pohnutými životními
osudy židovského chlapce, jenž

Žáci ze ZŠ Bakalovo nábřeží děkují Mileně Blatné
přežil koncentrační tábor, muže,
který sloužil u Pomocných technických praporů, dívky ukrývající
kněze před StB nebo letců bojujících v řadách RAF. A také se
dozvěděli o hrůzách nacistické
okupace, o těžké práci v jáchymovských uranových dolech či
o nelidských podmínkách panujících v uherskohradišťské věznici.“
Vystoupení jednotlivých žákovských týmů hodnotila odborná
porota. Ta vyhlásila jako nejlepší
prezentaci žákyň ZŠ a MŠ Křídlovická 30b, které zpracovaly vzpomínky paní Aleny Tiché na jejího
otce Oldřicha Zarembu. Druhé
a třetí místo připadlo žákům ZŠ
Bakalovo nábřeží 8. Jako druhé

v pořadí bylo oceněno zpracování příběhu paní Mileny Blatné.
A jako třetí záznam vzpomínek
paní Vlasty Černé. „Oceňuji práci
a snahu dětí při práci na projektu,
stejně jako pomoc pedagogů.
A velmi vážím ochoty pamětníků,
kteří s dětmi sdíleli své životní
zkušenosti,“ poděkoval všem
účastníkům starosta Šťástka.
Tím ale Příběhy našich sousedů
v městské části Brně-střed
nekončí. „Na tradiční Den radnice, který pořádáme 28. září, představíme
všechny
příběhy
zaznamenané v tomto vzdělávacím projektu veřejnosti prostřednictvím výstavy,“ řekl Libor
Šťástka.

(red)

Dvě výstavy představily Dánsko jako zemi cyklistů a architektury

Město v pohybu a Současná
dánská architektura – to jsou
dvě výstavy, které byly v centru
Brna k vidění do konce srpna
a které představily dánské hlavní město z pohledu cyklistů
a dánskou architekturu.

Výstava padesáti fotografií Mikaela Colville-Andersena Město
v pohybu, která byla instalována
na nádvoří radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2,
znázornila každodenní život ve
Městě cyklistů, jak se někdy přezdívá hlavnímu městu Dánska.
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Kodaň je v podpoře cyklistů velmi
progresivní – město už řadu let
buduje nejen cyklostezky, ale celý
sofistikovaný systém pruhů a dálnic pro cyklisty. Jde o levnější
a ekologičtější způsob dopravy,
který spoří místo i čas. Na kole
dojíždí každý den do školy a do
práce více jak celá polovina obyvatel města.
Autor se dokumentování cyklistické kultury v Kodani věnuje již 4
roky. Je také odborníkem na
městskou mobilitu a je známý též
jako cyklistický velvyslanec Dánského království. Cestuje po
celém světě, přednáší o městské
cyklistice a setkává se s politiky
na státní i obecní úrovni.
Další možný pohled na Dánsko
přinesla výstava Současná dánská architektura, která byla
k vidění v Galerii Architektury
v Brně na Starobrněnské 18.

Podle pořadatelů je dánská architektura již mnoho let synonymem
krásného a inovativního designu.
Budova Opery v Sydney od dánského architekta Jørna Utzona je
považována za největší architektonický skvost Austrálie a jednu
z nejslavnějších staveb 20. století
vůbec. Velký oblouk od Johana
Otto von Spreckelsena se zase
stal symbolem moderní Paříže.
Dánskou architekturu charakterizuje striktně ekologický profil, udržitelnost, empatie a především
demokratický přístup, podle kterého nejsou elegantní design
a nádherná architektura vyhrazeny pro elitu, ale naopak určeny
širokým masám.



(red)

Informace z radnice

Radnice Brno-střed otevřela infocentrum a v něm Family Point

Vše důležité o Brně-střed a pro
Brno-střed, a to sedm dní v týdnu s výjimkou čtyř dní v roce.
Tak by se dalo charakterizovat
infocentrum, které radnice největší městské části otevřela
v červnu na Zelném trhu 14
v budově bývalého Domu
potravin. Infocentrum městské
části Brno-střed také poskytlo
zázemí dalšímu Family Pointu.
„Informace úředního charakteru
a data z veřejných i neveřejných
informačních systémů veřejné
správy na straně jedné, ale i rady,
tipy a příjemné zázemí na straně
druhé – to vše v koncentrované
podobě a dostupné na jednom
místě,“ popsal nové pracoviště

radnice městské části Brno-střed
její starosta Mgr. Libor Šťástka.
Návštěvníci infocentra tak mohou
najít pomoc při řešení životních
situací, které spadají do kompetence Úřadu městské části Brno-střed, stejně jako informace
o agendách a působnosti ostatních úřadů a institucí působících
na území statutárního města
Brna. Dále na Zelném trhu funguje kontaktní místo Czech Point,
díky kterému lze pořídit důležité
dokumenty, jako jsou výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče či výpis z obchodního či živnostenského rejstříku.
K dispozici je také služba ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pra-

Opravený dům na Bratislavské
čeká na nové nájemníky
Město Brno získalo dotaci
na opravu některých domů
v oblasti kolem ulice Cejl, aby
tamější obyvatelé získali možnost důstojnějšího bydlení.
Osmý kompletně opravený
dům na Bratislavské 60 byl
slavnostně otevřen 10. července.
V září se do domu stěhuje
domovník, aby měl dům pod svojí kontrolou a nedocházelo k jeho
poškození. Přidělení ostatních
bytů je ve fázi jednání. Nedávno
dokončený dům v Bratislavské 60 se během jednoho roku
dočkal komplexní obnovy společných částí domu a společných prostor, statického zajištění

stropních konstrukcí, odstranění
zemní vlhkosti a výměny oken
a dveří. Dále se rekonstruovaly
rozvody elektřiny, kanalizace,
vody a vytápění, dvorní fasáda
byla zateplena a uliční fasáda
opravena. Jsou zde také opravené schodiště a pavlače.
Díky vybudování půdní vestavby
zde z původních osmi bytů vzniklo 12, převážně o velikosti 2 + kk
nebo 3 + kk. Dvůr byl vyklizen
a vzniklo tu příjemné zákoutí
s posezením. Dům byl rekonstruován za plného vyklizení –
jeho obyvatelé se odstěhovali do
náhradních bytů, a pokud budou
mít zájem, mohou se po rekonstrukci na Bratislavskou vrátit.

(red)

vosti podpisů (legalizace). Infocentrum je také zázemím pro
nabídku kulturních i jiných akcí
v Brně. „Brňané i turisté získají
přehled o kulturních, sportovních
a volnočasových aktivitách a zážitcích, které centrum Brna nabízí. A zdaleka nejde jen o akce
pořádané přímo radnicí nebo jejími organizacemi, i když ani ty
samozřejmě nemohou chybět,“
přiblížil další nabídku starosta
a dodal: „Dlouhodobě spolupracujeme se sportovními oddíly,
centry volného času, provozovateli kulturních zařízení a pořadateli různorodých akcí. Všem tak
kromě zpravodaje a webu můžeme nabídnout další propagační

prostor, a to zcela zdarma.“ Díky
infocentru přibyl v centru Brna
i další Family Point, tedy místo,
kde si mohou rodiče odpočinout
a postarat se o malé děti a získat
informace pro podporu rodiny. Jde
o prostory vybavené přebalovacím pultem, křeslem pro kojení
a mikrovlnnou troubou. V dětském
koutku jsou připraveny hračky,
pastelky a knihy. Family Point na
Zelném trhu je v Brně jediný, který
je otevřený i o víkendech.
Otevírací doba je od pondělí
do pátku 7.00–19.00 hod., v sobotu 7.00–17.00 hod. a v neděli
7.00–12.00 hod. Zavřeno bude
pouze 24.–26. prosince a 1. ledna.
 (red)

Informační centrum nabízí následující služby:
Informace, služby a rady pro
občany:
• kam za kulturou a co stojí za
to vidět a zažít
• co a jak si kde na úřadech
vyřídit
• ověření listin a podpisů – vidimace a legalizace
• Czech Point
• Family Point – místo pro rodinu
• veřejný internet

• Wi-Fi free
• odpočinková zóna s volně
přístupnou knihovničkou
Služby zdarma pro partnery
infocentra:
• distribuce informačních materiálů
• umístění plakátů
• foto- a videoprezentace
• zařazení do informační databáze pro prezentaci aktivit

Radnice slevila nájmy firmám se
sídlem na ulici Milady Horákové
Všechny podnikatelské subjekty, které mají provozovnu na ulici Milady Horákové v domech
ve správě městské části Brno-střed a poslaly žádost, dostanou slevu na nájemném.
„Rozhodla o tom Rada městské
části Brno-střed,“ informoval starosta Mgr. Libor Šťástka a přidal
podrobnosti: „O tom, že jsme připraveni pomoci, jsme již v minulosti informovali. Žádost o snížení
nájemného si zatím podalo pět
subjektů a všem jsme vyhověli.
Jde o dvě restaurace, lékárnu,
prodejnu maso-uzeniny a o second hand.“ Všichni nájemci platí
od 1. července 2014 300 Kč/m2/
/rok, a to po dobu probíhající
rekonstrukce Milady Horákové,
maximálně však do 30. června

2015. „Domníváme se, že jde
z naší strany o významnou podporu drobných podnikatelů a živnostníků v nelehké situaci, standardní platby se v této lokalitě
podle typu provozovny, jejího
umístění a stavu prostor pohybují
v rozmezí řádově od 1 300 do
3 600 korun za metr čtvereční
a rok. Nechceme, aby nájemci
kvůli probíhající rekonstrukci
z našich prostor odešli, a ty zůstaly nevyužívané,“ vysvětluje
starosta Šťástka.
Nynější poskytování slev na
nájemném na ulici Milady Horákové není prvním případem, kdy
se radnice snažila vyjít podnikatelům vstříc. „Podobně jsme již
postupovali například v době, kdy
se rekonstruovala Husova,“ řekl
Libor Šťástka.
 (red)
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Hmyz, ropuchy, vlaštovky a další živočichové se potkávají u jezírka

Jezírko na Kraví hoře je unikátní projekt radnice městské části Brno-střed. Cílem je vytvořit
uprostřed města přírodní prostředí, a tím zajistit místo pro
život a rozmnožování především chráněné ropuše zelené,
čolkům, vážkám a dalším vodním živočichům. Jen na lidech
záleží, zda se pokus podaří.
Minulý rok v říjnu bylo při dokončování rekonstrukce jezírko osázeno bahenními rostlinami na
mělčině kolem a do nádob na dně
byly vysázeny lekníny a stulíky.
Jenže brzy docházelo k devastaci. Protože rostliny nebyly zakořeněné, bylo snadné je vytrhnout.
Vytrhávaly je děti, a když mělčinou proběhl pes, spousta rostlin
byla mimo substrát. Nakonec
OŽP Brno-střed rozhodl o dočasném oplocení jezírka. Takže na
jezírko a okolí se teď díváme přes
plot, a to jistě není ideální. Až
rostliny během dvou až tří let
zakoření a pustí oddenky, nebude
snadné je vytrhnout a plot bude
zase odstraněn. Z ohlasů veřejnosti je zřejmé, že oplocení jezír-

ka bylo přijato s pochopením.
Vysázené druhy našich vodních
a bahenních rostlin nejsou samozřejmě přenesené z přírody, ale
pocházejí ze speciálního vodního
zahradnictví. Jde jednak o běžné
bahenní rostliny, jako je kosatec
žlutý, sítiny, přesličky, orobince
a ostřice, ale také o vzácnější druhy, které v přírodě najdeme už jen
zřídka. Jsou to např. prustka obecná a pryskyřník velký.

Návrat života do jezírka
Brzy po napuštění začali jezírko
zabydlovat drobní živočichové.
Nejprve to byly červené pakomáří
larvy a drobní korýši, buchanky
a hrotnatky, které tvoří plankton.
Na to se objevili i zástupci hmyzu,
které se živí dravě. Pozornosti
neujdou bruslařky obecné, které
ve velkém počtu běhají po hladině, a méně nápadní vírníci obecní, kteří krouží po hladině a při
vyrušení mizí ve vodě. Skrytěji
v pásmu rostlin žijí vodoměrky
štíhlé. Jezírko přilákalo také největší vodní brouky, potápníka
vroubeného a vodomila černého.
Ty však uvidíte jen zřídka, žijí

skrytě v porostech rostlin a řas.
Byly zjištěny také jejich dravé larvy. Žije zde také menší druh
potápníka prostředního. Nad hladinou budí pozornost vážka ploská, která loví v letu jiné druhy
hmyzu. Mnohem menší a nenápadnější je šídélko šíroskvrnné,
poletuje a posedává mezi pobřežní vegetací. Oba druhy vážek mají
už ve vodě množství larev.

Ropuchám se daří
Hlavním předmětem zájmu jsou
ropuchy zelené, kvůli kterým bylo
jezírko rekonstruováno. Daří se
jim v něm velmi dobře. Kladly
vajíčka dokonce třikrát. Poprvé
v dubnu, podruhé v červnu
a naposledy v červenci, s příchodem deštivého počasí. První snůška byla masová, další dvě mnohem menší. V dubnu bylo také
vidět množství žab ve vodě a bylo
slyšet jejich „zpěv“. Z vajíček, které
kladou ve šňůrách, se brzy vylíhlo
mnoho pulců, kteří se živili řasami
a také volně plavali ve vodě.
V jezírku jsou také ryby. Původně
se s rybím osazenstvem nepočítalo, ale někdo je tam vysadil. Žijí

tam karasi obecní a plotice obecné. Hejna mladých rybiček jsou
plotice. Pokud se ryby nepřemnoží, dá se říci, že zapadají do biotopu jezírka. Díky nim komáři
a jejich larvy nemají šanci.
K jezírku se slétají ptáci, aby se
napili – holubi, hrdličky, sojky, kosi
a drozdi hledají v pobřežním pásmu potravu. Nad jezírkem často
létají vlaštovky, loví drobný hmyz
a koupou si bříška. Občas na hladinu jezírka usedne i divoká kačena březňačka, která je nadšená
z překvapivě velké a krásné vodní
plochy v parku na Kraví hoře.
Jezírko je plné života a je vodní
perlou parku na Kraví hoře. Těší
se velké pozornosti návštěvníků
parku, u zábradlí a informační
tabule se zastavují rodiče s dětmi,
mladí i starší lidé, čtou si a hledí
zkoumavě do vody, zda uvidí
některá zvířátka. Bude zajímavé
sledovat, které druhy především
hmyzu najdou v jezírku svůj
domov.


RNDr. Karel Lejska
a Odbor životního prostřední
ÚMČ Brno-střed

Radnice nainstalovala na lavičky před hlavním nádražím zábrany
Ve spolupráci s městskou policií se radnice městské části
Brno-střed rozhodla, že pomůže lidem na jednom z nejfrekventovanějších míst ve městě,
aby mohli lavičku použít
k tomu, k čemu slouží. Tedy si
na ni sednout a počkat na nejbližší spoj.
Instalace zábran na všech lavičkách na hlavním nádraží, které
nejsou po přístřešky MHD, pro-
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běhla v červenci. Ostatní lavičky
pod přístřešky nejsou majetkem
městské části, nicméně i u těchto
má instalace zábran probíhat.
Zábrany nebrání ve funkčnosti,
ale zabraňují občanům, aby si na
lavičky lehali a znemožňovali tak
ostatním cestujícím jejich využití.
Tento způsob řešení zvolila radnice pro jeho rychlost a cenu
s ohledem na to, že se do budoucna předpokládá oprava celého
prostoru.
 (red)
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Informace k volbám do Zastupitelstva městské části Brno-střed
a do Zastupitelstva města Brna
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a do
Zastupitelstva města Brna se
konají v pátek 10. října 2014 od
14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00
hod do 14.00 hod.
V městské části Brno-střed se
volí souběžně do Zastupitelstva
městské části Brno-střed
(45 členů zastupitelstva) a do
Zastupitelstva města Brna
(55 členů zastupitelstva).
Právo volit do zastupitelstva obce
(městské části) má každý státní
občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
18 let a je v den voleb v této obci
(v městské části) přihlášen
k trvalému pobytu. Právo volit
má i občan jiného státu, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
18 let, je v den voleb v této obci
(v městské části) přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva (tj. jde o občany členských států EU).
Každý občan si může – po předložení občanského průkazu
nebo pasu – zkontrolovat od
10. září do 8. října 2014 do 16.00
hod. na Odboru informatiky Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno, zda je
zapsán ve voličském seznamu,
popř. v dodatku stálého seznamu voličů. Občané členských
států EU, kteří se chtějí zúčastnit
voleb a jsou v městské části
Brno-střed přihlášeni k trvalému
pobytu, ale nejsou zapsáni
v dodatku stálého seznamu voličů, si musí podat písemnou
žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. (Úřední
hodiny Odboru informatiky ÚMČ
Brno-střed jsou: pondělí a středa
8.00–17.00 hod., úterý a čtvrtek
8.00–14.00 hod., pátek 8.00–
13.00 hod. Pozor – ve středu 8.
října 2014 je možné provádět
změny v seznamu voličů pouze
do 16.00 hod., viz informace
výše.)

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou doruče-

ny do schránek nejpozději do
7. října 2014 a budou také
k dispozici na ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, Brno nebo přímo ve volební místnosti.

VOLBY, ÚPRAVA
HLASOVACÍHO LÍSTKU
A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost občanským průkazem,
cestovním pasem ČR nebo
osobním průkazem členského
státu EU. Po učinění záznamu
do výpisu ze stálého seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku a odebere se
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístky
upraví, do úřední obálky vloží
1 hlasovací lístek pro volby do
Zastupitelstva městské části
Brno-střed a 1 hlasovací lístek
pro volby do Zastupitelstva
města Brna.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístku,
kde může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno
(počet členů zastupitelstva je
uveden v záhlaví hlasovacího
lístku).
3. Tyto dva výše uvedené způsoby lze kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých

jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán
hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva.
Stejným způsobem upraví i hlasovací lístek do Zastupitelstva
města Brna. Po úpravě vloží oba
hlasovací lístky do šedé úřední
obálky a před volební komisí vhodí do volební schránky. Pokyny
pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru
pro úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena
volební komise.
Volič 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, a to
pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou,
úředními
obálkami
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.

INFORMACE PRO
POLITICKÉ STRANY
Kandidátní listiny pro volby
do Zastupitelstva městské části
Brno-střed se podávají na
ÚMČ Brno-střed, Odbor právní
a organizační, Dominikánská 2,
601 69 Brno, v kanceláři označené „VOLBY“ (přízemí, od vrátnice
vlevo). Kontaktní osoby: Libuše
Linhová, Alois Linha, Mgr. Pavel
Jobánek.
Posledním dnem k podání kandidátních listin je 5. srpen 2014
do 16.00 hod. Rozhodující je
datum a hodina doručení.

Pokud budete kandidátní listiny
posílat poštou, označte prosím
obálku viditelně nápisem VOLBY.
Kandidátní listiny nelze podávat
elektronicky či datovou schránkou.
Petice nezávislých kandidátů
musí obsahovat minimálně 1 000
podpisů.
Petice sdružení nezávislých kandidátů musí obsahovat nejméně
6 267 podpisů.
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do zastupitelstva obce,
může delegovat nejpozději do
10. září 2014 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové
volební komise v každém volebním okrsku.
Další podrobnější informace
najdete na internetových stránkách
Ministerstva
vnitra
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.

DALŠÍ INFORMACE
A DOTAZY K VOLBÁM
Jakékoliv další informace k volbám do zastupitelstev obcí
poskytnou:
Libuše Linhová
tel.: 542 526 349, 734 282 958,
e-mail: linhova@stred.brno.cz
Ladislav Kratochvil
tel.: 542 52 6 341,
e-mail: kratochvil@stred.brno.cz
Linha Alois
tel.: 542 526 341
Mgr. Jobánek Pavel
tel.: 542 526 359

Úřad městské části Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
(přízemí, od vrátnice vlevo, kancelář označená „VOLBY“)
Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00 hod.
úterý a čtvrtek: 6.30–15.00 hod.
pátek: 6.30–13.00 hod.
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Abecední seznam ulic
s volebními místy
Adresa

Okrsek

Anenská sudá
Anenská 3–11 lichá
Anenská 13 do konce lichá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábř.
Bartošova
Barvičova 1–9 lichá
Barvičova 2–70 sudá
Barvičova 11 do konce lichá
Barvičova 72 do konce sudá
Barvířská
Bašty
Bauerova
Bayerova 1–17 lichá
Bayerova 2–30 sudá
Bayerova 19–37 lichá
Bayerova 32 do konce sudá
Bayerova 39 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova 7
Benešova 1–5 lichá
Benešova 9–21 lichá
Benešova sudá
Besední
Bezručova
Bidláky
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů celá
Botanická 1
Botanická 2–18 sudá
Botanická 3–19 lichá
Botanická 20–38 sudá
Botanická 21–37 lichá
Botanická 39–45a lichá
Botanická 40–56 sudá
Botanická 66–68 sudá
Brandlova 1–4
Brandlova 6
Bratislavská 1–11a lichá
Bratislavská 2–34 sudá
Bratislavská 13–35a lichá
Bratislavská 36–62
bratří Čapků
Burešova
Cejl 1–63 lichá
Cejl 2–50a sudá
Cejl 52–64 sudá
Cejl 65–69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1–11
Čápkova 12–28 sudá
Čápkova 13–29 lichá
Čápkova 30 do konce sudá
Čápkova 31 do konce lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1–33
Česká
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1–45 lichá
Dornych 2–76 sudá
Dostálova
Drobného 1–7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1–27 lichá
Dřevařská 2–22 sudá
Dřevařská 24–30a sudá
Dřevařská 29 do konce lichá

23037
23038
23037
23065
23070
23025
23008
23044
23044
23043
23043
23012
23005
23034
23061
23059
23059
23060
23058
23004
23004
23033
23005
23006
23006
23006
23002
23022
23026
23044
23005
23041
23063
23063
23061
23061
23062
23058
23058
23058
23004
23002
23010
23010
23011
23012
23048
23063
23010
23014
23012
23012
23024
23064
23016
23051
23069
23052
23055
23053
23016
23031
23002
23004
23006
23001
23001
23017
23017
23043
23007
23007
23060
23060
23058
23059

Volební místo
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ Stará 13–15
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4

8
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2014

Změna volebních okrsků
Od 1. 1. 2014 vyplývá z § 26
ods. 2 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách o zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů
povinnost vést volební okrsky
jako účelové územní prvky
v Registru územní identifikace,
adres a nemovitostí (dále jen
„RÚIAN“).
Z tohoto důvodu došlo ke změně definice volebních okrsků,
tj. zařazení jednotlivých adresních míst do volebních okrsků.
Upozorňujeme na tuto skutečnost a doporučujeme voličům,
aby si zkontrolovali, zda a ve
kterém volebním okrsku je

Adresa
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11–35 lichá
Francouzská 2–62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gallašova č.ev.651
Gorazdova lichá
Gorazdova sudá
Gorkého 1–23 lichá
Gorkého 2–14 sudá
Gorkého 16–40 sudá
Gorkého 25–35 lichá
Gorkého 42–54 sudá
Gorkého 37 do konce lichá
Gorkého 56 do konce sudá
Grmelova
Grohova 1–11 lichá
Grohova 2–34 sudá
Grohova 13–29 lichá
Grohova 31–41 lichá
Grohova 36–40 sudá
Grohova 43 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1–25 lichá
Havlenova 2–10 sudá
Havlenova 12 do konce sudá
Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1–43 lichá
Havlíčkova 2–36 sudá
Havlíčkova 38 do konce sudá
Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1–19 lichá
Heinrichova 2–20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 21 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1–149 lichá
Hlinky 2–92 sudá
Hlinky 94–140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1–21 lichá
Hrnčířská 23–33 lichá
Hrnčířská 37–43 lichá

Okrsek
23029
23004
23042
23013
23006
23044
23027
23032
23049
23047
23070
23070
23051
23049
23050
23048
23048
23025
23070
23069
23051
23050
23052
23048
23048
23028
23028
23027
23027
23045
23045
23042
23042
23046
23046
23045
23045
23045
23026
23008
23043
23002
23035
23036
23035
23039
23039
23030
23026
23060
23031
23060
23058
23062

v RÚIAN zařazena adresa jejich
trvalého, popř. přechodného
pobytu. Kontrolu lze provést na
adrese:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ov
ereniadresy/vyhledej.
V případě, že adresa v RÚIAN
neexistuje, nemůže být volič
zařazen na seznam voličů,
a tudíž mu nebude umožněno
volit.
Případné dotazy a informace
k volebním okrskům a seznamu
voličů:
telefonicky: 542 526 354 – Ingrid
Prokopová, Odbor Informatika
ÚMČ Brno-střed.

Volební místo
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Stará 13–15
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4

Informace z radnice
Adresa
Hrnčířská 51, 60
Hroznová
Husova 1–3
Husova 7–13 lichá
Husova 5
Husova 4 do konce sudá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova 1, 1a
Hybešova 2–33
Hybešova 35 do konce
Hybešova 34
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1–21 lichá
Jana Uhra 2–10 sudá
Jana Uhra 12–20 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 22 do konce sudá
Janáčkovo nám.
Jánská 1–17 lichá
Jánská 2–12 sudá
Jánská 14 do konce sudá
Jánská 19 do konce lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1–29b lichá
Jílová 2–24 sudá
Jílová 26 do konce sudá
Jílová 31 do konce lichá
Jiráskova 1–11 lichá
Jiráskova 2–14 sudá
Jiráskova 13–35 lichá
Jiráskova 16–34 sudá
Jiráskova 36 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1–35 lichá
Koliště 4
Koliště 37–49 lichá
Koliště 49a–67 lichá
Koliště 69 do konce
Komenského nám.
Konečného nám. 1–3
Konečného nám. 4 do konce
Kopečná 1–21 lichá
Kopečná 2–36 sudá
Kopečná 23 do konce lichá
Kopečná 38 do konce sudá
Körnerova
Kotlářská 1–9 lichá
Kotlářská 2–16 sudá
Kotlářská 11–19 lichá
Kotlářská 18–26 sudá
Kotlářská 21–25 lichá
Kotlářská 27 do konce lichá
Kotlářská 28 do konce sudá
Kounicova 1–43 lichá
Kounicova 2–6 sudá
Kounicova 8–14 sudá
Kounicova 16–28 sudá
Kounicova 30–44 sudá
Kounicova 45–55 lichá
Kounicova 57–67 lichá
Kozí
Koželužská

Okrsek
23056
23039
23038
23038
23018
23002
23002
23012
23023
23021
23021
23037
23002
23004
23054
23054
23055
23052
23053
23065
23003
23003
23006
23006
23031
23070
23046
23008
23004
23030
23031
23031
23024
23024
23051
23051
23069
23069
23054
23038
23046
23006
23002
23039
23032
23032
23039
23045
23043
23005
23045
23004
23016
23009
23014
23010
23014
23015
23002
23054
23055
23038
23038
23037
23037
23011
23056
23057
23057
23061
23062
23059
23063
23068
23066
23068
23067
23057
23067
23057
23004
23016

Volební místo

Adresa

ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno–střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21

Kraví hora
Krondlova 1–9 lichá
Křenová 1–17 lichá
Křenová 2–46 sudá
Křenová 19 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1–3
Křídlovická 5–17 lichá
Křídlovická 4–28 sudá
Křídlovická 19–47 lichá
Křídlovická 30–52 sudá
Křídlovická 49 do konce lichá
Křídlovická 54 do konce sudá
Křížkovského 1–19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21 do konce lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1
Leitnerova 2–18 sudá
Leitnerova 7–9 lichá
Leitnerova 22–26 sudá
Leitnerova 30–34 sudá
Lerchova 1–11 lichá
Lerchova 2–10 sudá
Lerchova 13 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1–31 lichá
Lidická 2–36 sudá
Lidická 33–59 lichá
Lidická 38 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová 1
Lipová 1a do konce lichá
Lipová 2–12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova 1–11 lichá
Mahenova 2–14 sudá
Mahenova 13 do konce lichá
Mahenova 16 do konce sudá
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1–17 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 19–23 lichá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1–15
Mendlovo nám. 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1–19 lichá
Milady Horákové 2–28 sudá
Milady Horákové 30 do konce sudá
Milady Horákové 21 do konce lichá
Minoritská
Mlýnská 1–23
Mlýnská 25 do konce
Moravské nám. 1–10
Moravské nám. 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října 1–12
náměstí 28. října 20 do konce
náměstí Míru
náměstí Svobody 1
náměstí Svobody 2–7
náměstí Svobody 8–14
náměstí Svobody 15–19
náměstí Svobody 20 do konce

Okrsek
23048
23042
23017
23017
23015
23016
23019
23020
23020
23022
23022
23023
23023
23034
23035
23035
23019
23033
23009
23005
23039
23021
23021
23037
23038
23037
23044
23044
23045
23045
23066
23008
23065
23007
23063
23046
23039
23044
23039
23029
23032
23039
23007
23046
23046
23044
23044
23006
23070
23039
23003
23005
23005
23006
23016
23066
23001
23033
23034
23006
23065
23009
23009
23013
23007
23003
23017
23016
23004
23066
23004
23005
23005
23022
23007
23007
23045
23002
23004
23003
23001
23004

Volební místo
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křídlovická 30b
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
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Informace z radnice
Adresa

Okrsek

Náplavka
Nerudova
Neumannova 1–16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1–18b
Orlí 19 do konce
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská 1
Pekárenská 2 do konce
Pekařská 1–7 lichá
Pekařská 2–16 sudá
Pekařská 9 do konce lichá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova 1–53a
Pellicova 55 do konce
Peroutková
Petrov
Petrská
Pionýrská 4
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní
Plynárenská lichá
Plynárenská sudá
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1–37 lichá
Polní 2–88 sudá
Polní 39 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1–3a lichá
Poříčí 5 do konce lichá
Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova 1–87 lichá
Preslova sudá
Preslova 89 do konce lichá
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2–12 sudá
Renneská tř. 14 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1–9 lichá
Roubalova 2–22 sudá
Roubalova 11 do konce lichá
Roubalova 24 do konce sudá
Rovná
Rudišova
Rumiště
Rybářská
Rybkova 1–15
Rybkova 17 do konce
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1–31 lichá
Sedlákova 2–28a sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Skořepka
Skrytá
Sladová

23022
23056
23039
23040
23023
23006
23070
23029
23002
23017
23003
23006
23001
23001
23043
23067
23068
23038
23038
23037
23037
23038
23002
23001
23005
23005
23007
23039
23036
23017
23012
23014
23032
23015
23006
23025
23025
23026
23026
23010
23034
23019
23003
23026
23040
23040
23039
23005
23011
23013
23009
23017
23030
23014
23005
23004
23026
23025
23027
23055
23043
23004
23017
23046
23046
23045
23045
23031
23042
23017
23034
23055
23048
23016
23036
23044
23044
23042
23042
23015
23001
23002

Volební místo

Adresa

ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3

Slovákova
Smetanova 1–19
Smetanova 20 do konce
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1–11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova lichá
Stojanova sudá
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1–11,15 lichá
Špitálka 13
Špitálka 2–6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 17 do konce lichá
Štefánikova 1–23 lichá
Štěpánská
Šujanovo nám.
Šumavská 31–35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá
Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
Trýbova
Trýbova č. ev. 407
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1–11 lichá
Tučkova 2–18 sudá
Tučkova 13 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Údolní 1–11 lichá
Údolní 2–28 sudá
Údolní 13–39 lichá
Údolní 30–54 sudá
Údolní 41–51 lichá
Údolní 53–73 lichá
Údolní 56–72 sudá
Údolní 74 do konce sudá
Údolní 75 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1
Úvoz 3–5 lichá
Úvoz 2–46 sudá
Úvoz 7–31 lichá
Úvoz 33–39 lichá
Úvoz 48–56 sudá
Úvoz 41–53 lichá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 58–76 sudá
Úvoz 78–88 sudá
Úvoz 90–116 sudá
Úvoz 118 do konce sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1–6
Václavská 7 do konce
Valcha
Vaňkovo nám.
Ve Vaňkovce
Veletržní 1–7 lichá
Veletržní 2
Veletržní 9–13 lichá
Veletržní 15 do konce lichá
Veselá
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Okrsek
23068
23068
23064
23025
23067
23002
23012
23021
23044
23030
23017
23011
23001
23015
23048
23050
23031
23029
23031
23001
23038
23006
23067
23005
23002
23014
23012
23014
23015
23015
23060
23016
23016
23056
23032
23012
23047
23007
23017
23036
23046
23008
23067
23067
23057
23062
23047
23046
23002
23070
23047
23049
23049
23046
23048
23045
23045
23017
23033
23036
23036
23047
23049
23047
23050
23053
23049
23050
23052
23053
23017
23006
23020
23033
23014
23044
23017
23033
23034
23034
23035
23001

Volební místo
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3

Informace z radnice
Adresa
Veveří 1–31 lichá
Veveří 2–38 sudá
Veveří 33–49 lichá
Veveří 40–50 sudá
Veveří 51–71 lichá
Veveří 52–72 sudá
Veveří 73–77 lichá
Veveří 79–109 lichá
Vídeňská 1–53
Vídeňská 54–88
Vídeňská 90–96 sudá
Vídeňská 89–101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1–19 lichá
Vlhká 2–26 sudá
Vlhká 21 do konce lichá
Vlhká 28 do konce sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetičkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2–12 sudá
Výstavní 14 do konce sudá
Wanklova
Wolkrova
Wurmova
Ypsilantiho

Okrsek
23070
23068
23069
23067
23054
23056
23056
23055
23028
23024
23030
23029
23039
23031
23014
23014
23015
23015
23038
23025
23007
23029
23046
23030
23035
23034
23034
23035
23043
23043
23042
23019

Volební místo

Adresa

SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křídlovická 30b

Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova 1–7 lichá
Zahradníkova 2–8 sudá
Zahradníkova 10–18 sudá
Zahradníkova 9–15 lichá
Zahradníkova 20–28 sudá
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh 1–7
Zelný trh 8
Zelný trh 9 do konce
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2–14 sudá
Železniční 2–16 sudá
Žerotínovo náměstí 1–5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1–15 lichá
Žižkova 2–22 sudá
Žižkova 17–55 lichá
Žlutý kopec
k. ú. Pisárky č. ev. 589, 608, 639, 645
k. ú. Štýřice č. ev. 152

Okrsek
23006
23046
23020
23057
23056
23057
23062
23062
23001
23067
23016
23035
23001
23005
23001
23017
23039
23039
23017
23068
23070
23053
23055
23055
23046
23031
23031

Volební místo
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel
SŠ potravinářská, obchodu a služeb, Jánská 22 (např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např.
18–40a, b, c).

Problém s neobsazenými byty řeší radnice komplexem opatření
Sérii opatření, která povedou
k významnému snížení počtu
neobsazených obecních bytů,
přijalo vedení radnice městské
části Brno-střed.
Městská část Brno-střed spravuje bytový fond, který v minulosti
převzala
výrazně
podfinancovaný a zanedbaný.
Velká část domů se navíc nachází v sociálně vyloučených
lokalitách. „Nyní přicházíme
s návrhem, jak stávající situaci
s volnými byty v obecních
domech v centru města vyřešit,“
sdělil starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
„Na lepší využití bytového fondu
neexistuje jednoduchý a univerzální postup. Snažíme se volit
řešení, která odpovídají lokalitám, velikostem bytů a především potřebám našich obyvatel,“
doplnil první místostarosta městské části Brno-střed pro oblast
bydlení Mgr. Pavel Sázavský.
Městská část Brno-střed v současné době disponuje 4 607 byty
ve 346 domech. Momentálně je
volných 456 bytů, přičemž téměř
polovina z nich je opravována,
zbylé jsou nabízeny k přidělení.
„Jedním z opatření je nabídnutí

volných bytů formou tzv. bytových náhrad nájemcům, kteří
momentálně žijí v domech,
jejichž rekonstrukce není za jejich
trvalé přítomnosti možná – to se
týká nemovitostí Milady Horákové 17 a 19, Vlhká 22 a Podnásepní 2, Brno,“ přiblížil plán
radnice místostarosta Mgr. Pavel
Sázavský.
Dalším krokem pomůže Brno-střed seniorům. „Připravili jsme
rozšíření našeho Seniorského
programu. Ten měl původně
zajišťovat komunikaci mezi
zájemci o výměnu bytu. Nově
umožní přidělení menšího bytu
seniorům v prioritním zájmu pronajímatele, tedy radnice, a to za
podmínky, že nájemce svůj
původní větší byt vrátí ve stavu,
kdy nebude nutné jej nákladně
opravovat,“ konstatoval místostarosta Sázavský.
Již nyní městská část spolupracuje s Armádou spásy. „První
byty na Bratislavské ulici byly
předány v červenci. Je to logické
vyústění naší dlouholeté spolupráce. My jsme získali nájemce,
kteří si vlastního bydlení váží,
druhá strana pak tréninkové byty,
které umožní jejich klientům
začlenění do běžného života,“

popsal projekt pomoci lidem bez
domova starosta Šťástka.
Rada MČ Brno-střed také schválila projekt „Bezpečný dům“.
„V námi spravovaných domech
provedeme postupně kromě velkých oprav, zahrnujících revitalizace fasád a výměny oken, také
drobnější práce, které zlepší kvalitu bydlení nájemníků a zvýší
jejich bezpečnost. Půjde o opravy chodeb, výtahů, vstupních
dveří, výměnu zvonků, instalaci
protipožárních a bezpečnostních
čidel či odstranění graffiti a jiných
prvků vandalismu. V problémových domech v sociálně vyloučené lokalitě budou navíc
instalovány kamery k zajištění
pořádku a posílení kontroly jejich
řádného užívání,“ nabízí řešení
starosta Šťástka. Pilotní projekt
Bezpečná lokalita – bezpečné
bydlení, který zaštítilo ministerstvo vnitra, úspěšně funguje na
Koniklecové ulici. Jde o systém
kombinující technická a režimová opatření, jež významně zlepšují jak samotnou kvalitu
a bezpečnost bydlení, tak soužití
různých sociálních skupin.
Radnice se zabývala i aktuální
výší nájemného. „Městská část
připravila také možnost zafixo-

vání stávající výše nájemného
pro další dva roky, což vnímám
jako vstřícný krok vůči nájemcům
v obecních bytech. Všechny
zájemce se budeme snažit co
nejrychleji uspokojit,“ uvedl další
z navržených opatření místostarosta Sázavský.
Městská část i nadále podporuje
také privatizaci obecních domů
nájemníkům. „Za uplynulé čtyři
roky jsme do prodeje doporučili
přes 50 bytových domů. Jsem
přesvědčen, že privatizace domů
musí v Brně pokračovat, je to
další způsob, jak snižovat počty
volných bytů. Je zbytečné, aby
město vlastnilo tak rozsáhlý
bytový fond,“ doplnil starosta
Libor Šťástka.
Oba vedoucí představitelé radnice městské části Brno-střed
se shodují na tom, že posunem
k lepšímu je i změna v dokumentu „Pravidla pronájmu bytů
v domech v majetku statutárního
města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“ schválená
Zastupitelstvem města Brna. Od
listopadu totiž bude možné
žádat o byt ve více městských
částech současně.


(red)
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Informace z radnice

Kraví hora bude patřit volnému času, zábavě a sportu
Pokračování ze strany 1
popisuje plány organizátorů starosta. Zároveň bude možné si zde
vyzkoušet různé sportovní atrakce: beach volejbal, fotbal s FC
Zbrojovka Brno, lidský „stolní“ fotbálek, pétanque, aquazorbing,
lezení na mobilní horolezecké stěně, tenis a lyžování na trenažeru
nebo střelbu na laserové střelnici.
A nejmenší se mohou protáhnout

na skákacím hradu se skluzavkou.
Během dne budou též vyhlášeny
výsledky fotosoutěže „10 let Kraví
hory“, jejíž vítězové získají celoroční volný vstup na koupaliště.
Během festivalu se také veřejnosti
otevřou Zahrádková kolonie Kraví
hora I a Zahrádkářská kolonie Kraví
hora II, stejně tak bude možné vyrazit s Klubem českých turistů na procházky pro Masarykově čtvrti.

Program bude pokračovat i večer,
a to dvěma koncerty u bazénu.
V 18.00 hod. vystoupí legendární
hudební skupina Plavci se zpěvačkou Irenou Budweiserovou,
které na pódiu v 19.45 hod. vystřídá Banjo Band Ivana Mládka.
Vstup na celý Kravák Open je
zdarma. Festival se koná za každého počasí – pouze v případě
deště bude program z louky pře-

sunut do areálu koupaliště. Informace jsou průběžně doplňovány
a aktualizovány na webových
stránkách www.kravak-open.cz.
Akci pořádá radnice městské části
Brno-střed a její příspěvkové organizace – kulturní a vzdělávací středisko a Sportovní a rekreační areál
Kraví hora.


(red)

Chodníky na Obilním trhu se dočkaly oprav. Na řadě je i zastávka

Nejen maminky s kočárky, ale
všichni, kteří se rádi procházejí
v parku na Obilním trhu, jistě
ocení nové chodníky, jejichž
opravy v letních měsících zajistila radnice městské části Brno-střed, která je správcem parku.
Ve fázi příprav je i rekonstrukce
přilehlé zastávky městské hromadné dopravy.

Chodníky v parku před porodnicí
na Obilním trhu byly ve zcela nevyhovujícím stavu.V červenci a srpnu
došlo k jejich opravě v celkové výši
2 750 000 Kč. Při plánované opravě
povrchu stávajících chodníků byl
po odstranění vrchní asfaltové
vrstvy zjištěn zcela nevyhovující
stav podloží parkových chodníků,
tedy podkladní vrstvy pod litým
asfaltem. Ve špatném stavu se

nacházely také obruby. S ohledem
na tato zjištění bylo nutné do plánu
oprav zařadit i nevyhovující podloží
tak, aby byl park na Obilním trhu
v co nejlepším stavu. Stavební práce by měly být skončeny koncem
srpna (uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla v polovině srpna, pozn.
red.).V místech přiléhajících k obrubám dojde i k úpravě trávníků.
Další plánované opravy, které zve-

lebí okolí parku na Obilním trhu,
jsou nasměrovány na funkcionalistickou čekárnu pouliční dráhy,
jejímž novým vlastníkem je městská část Brno-střed. Funkcionalistickou stavbu navrhl v roce 1926
významný architekt Oskar Poříska.
Oprava této unikátní stavby, která
je nemovitou kulturní památkou
a která postupně zchátrala, se
v současnosti připravuje.  (red)

Informujeme

Akce Namaluj písničku pro hospic připomíná kulaté výročí
Hospic sv. Alžběty o. p. s. v Kamenné ulici v Brně si letos
připomíná deset let od svého založení. Součástí oslav a připomenutí
desetileté
cesty
lemované osudy mnoha našich
nemocných
spoluobčanů
a z druhé strany vroubené
nevšední péčí pracovníků hospice je projekt Hospic sv. Alžběty
10 a v jeho rámci akce Namaluj
písničku pro hospic.
Součástí projektu jsou jednotlivé

aktivity, které ukáží a přiblíží problematiku paliativní péče, jež přináší i do posledních chvil života
kvalitu, důstojnost i respekt
k potřebám nemocných. Z akcí
přístupným veřejnosti zmiňme
alespoň divadelní představení
Oskar a růžová paní v úterý
16. září v sále úřadu MČ Brno-střed na Dominikánském náměstí a ve středu 17. září v prostorách
Biskupského gymnázia. Na pátek
3. října se chystá na nádvoří hospice výstava spojená s hudebním
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doprovodem a ve středu 22. října
se můžete projet s jubilujícím
hospicem historickou tramvají.
Vyvrcholením desetiletého jubilea
bude velký benefiční koncert
15. března příštího roku v Mahenově divadle, při kterém vystoupí
Hana a Petr Ulrychovi. K tomuto
jistě výjimečnému koncertu se ještě dostaneme v příštích vydáních
zpravodaje, ale s písničkami sourozenců Ulrychových se můžete
setkat již teď na podzim při akci
Namaluj písničku pro hospic.

Součástí oslav je také výtvarný
projekt Namaluj písničku pro
hospic. Můžete se stát ilustrátory,
a nemusíte hned začít knihou,
nebo vlastní vernisáží. Zkuste ilustrovat krátký text, písňový text
skladby, kterou jistě znáte nebo
kterou si můžete poslechnout třeba ve vysílání Českého rozhlasu
Brno. Písničky jsme už pro vás
vybrali. Podle jejich obsahu, ale
i podle jejich příběhů i příběhů
a osudů jejich tvůrců a interpretů.
Pokračování na straně 13

Informujeme
Pokračování ze strany 12
Zahraničních, i těch našich,
z nichž někteří jsou osobně spojeni i s desetiletým příběhem
Hospice sv. Alžběty.
Vytvořte obrázky, které jsou inspirovány texty písniček. Vystavíme
je na různých veřejných místech
města Brna. Díla budou také prezentována na webové stránce
hospice, přímo v jeho prostorách
a také prostřednictvím partnerů
projektu. Přáli bychom si, aby
vaše příběhy – obrázky, kresby,
výstavy vytvořených děl a další

prezentace – přispěly k tomu, že
se budeme umět více podívat do
nitra vlastního života a nebudeme
zavírat oči před tím, co nemůžeme změnit. Vaše díla přispějí
k zamyšlení nad tématem lidského života i jeho konce. A ten
nemusí být jen smutný a těžký.
Říká se, že život sám je jako
prázdné plátno a stává se tím, čím
ho pomalujeme. Namalujte písničku pro hospic a možná tím pak
naleznete další vzácné barvy pro
vlastní plátno, vlastní příběh.
A jaké že vlastně ty písničky jsme

vybrali? Modlitba Hany a Petra
Ulrychových, Maminka Boba
Frídla, ale třeba také Imagine od
Johna Lennona, May Way od
Paula Anky či Hallelujah Leonarda Cohena. Podívejte se na
www.hospicbrno.cz, kde je naleznete všechny a kde jsou i další
informace. Obrázky můžete posílat na adresu Hospic sv. Alžběty,
Kamenná ul. 36, 639 00 Brno do
konce října. Na poštovní obálku
napište heslo Namaluj písničku
pro hospic. Do obálky nebo na
zadní stranu díla uveďte krátký

text o autorovi či autorech (jméno
a příjmení, věk, adresa, škola
a kontaktní e-mail na autora či
jeho zástupce – rodiče, učitele
apod.). Autoři nejlepších obrázků
budou oceněni, mj. i vstupenkami
na koncert Hany a Petra Ulrychových. Díky vám, kteří nám pomůžete připravit krásné narozeniny
Hospice sv. Alžběty v Brně.


Vladimír Koudelka,
manažer projektu
Hospic sv. Alžběty 10

Koupaliště na Kraví hoře slavilo své výročí tábory, koncerty a fotosoutěží

Pestrý program, který v září ještě zdaleka nekončí, byl připraven pro všechny návštěvníky
koupaliště na Kraví hoře v průběhu celého léta. Areál tak slaví
své 10. výročí, a dokonce se
dostal v hodnocení časopisu
Týden mezi deset pozoruhodných koupališť v České republice. Vše vyvrcholí 13. září festivalem Kravák Open.

I když bylo v létě počasí mnohdy
více deštivé než slunečné, na
koupališti na Kraví hoře se počasí
nezalekli a v průběhu celých
prázdnin připravili pro své
návštěvníky pestrý kulturní, sportovní a volnočasový program, který se nesl v duchu oslav 10. výročí
otevření kryté haly a rekonstrukce
venkovní části koupaliště.
Začátkem června areál hostil
Mistrovství České republiky ve

Freedivingu. Sportovní nadšenci
se dále mohli zúčastnit turnaje
v plážovém volejbalu, pravidelných hodinách zumby či aquaerobicu. V rámci ceny vstupného
si pak návštěvníci vychutnali koncerty, např. kapely Dextreat v úterý 15. července nebo Ready Kirken ve čtvrtek 17. července.
Ve spolupráci s plaveckým oddílem Komety Brno se v areálu koupaliště vystřídalo devět turnusů
příměstských plaveckých táborů
s celkovým počtem 590 dětí.
Tábory byly zaměřeny nejen na
výuku plavání, děti měly také
možnost vidět práci hasičů, policie nebo záchranářů. Podívaly se
do ZOO nebo hvězdárny.
Celé prázdninové dění doprovázela reportážní fotografická soutěž 10 let Kraví hory, určená pro
širokou veřejnost, která ráda fotí.
Zájemci se mohli zúčastnit do
konce srpna ve třech kategoriích,
a to Kraví hora v proměnách času,
která má zachycovat proměny
Kraví hory až do současnosti,

kategorii Lidé a Kraví hora, do níž
bylo možné přihlásit reportážní
snímky, které zachycují lidskou
aktivitu v různých oblastech, např.
plavání, létání balonem a další
nesčetné druhy sportu a zábavy
v této lokalitě. Třetí kategorie nese
název U nás ve čtvrti. Jedná se
o fotografie na volné téma zachycující dění v Masarykově čtvrti
a Žabovřeskách. Přihlášené fotografie je možné si prohlédnout na
webových stránkách sportovního
areálu www.kravihora-brno.cz.
Zde bude také v průběhu září
spuštěno internetové hlasování.
Podrobnosti budou zveřejněny na
webových stránkách. Výsledky
soutěže se vyhlásí 13.září na festivalu Kravák Open (více na straně 15 tohoto čísla zpravodaje,
pozn. red.) a vítězové v jednotlivých kategoriích dostanou jako
cenu roční vstup na koupaliště
zdarma.


(red)

Prázdninové dovádění zahájilo hravé odpoledne na Kraví hoře
Se školním rokem se na konci
června děti rozloučily hravým
odpolednem v Masarykově
čtvrti. Vyzkoušely si deset soutěžních disciplín.
Již třetí Hravé odpoledne pro děti
a rodiče přilákalo na padesátku dětí
na Kraví horu, aby si společně před
odjezdem na prázdniny zasoutěžily. Musely zvládnout dát gól
nepřející dřevěné brankářce Matyldě, lovení rybek, slalom s vajíčkem
na lžíci nebo kreslení na asfaltu.
Největší zájem byl o malování na

obličej, i když si jej musely někdy
děti vyprosit na svých rodičích, kteří
už viděli, co všechno bude třeba
prát. Řada z nich si všechny atrakce
s radostí prošla i opakovaně
a všechny se mohly těšit z drobných odměn. „Poděkování si
zaslouží místní obyvatelka paní Irena Greplová, která dokázala hravé
odpoledne s několika dobrovolníky
a naším sdružením zorganizovat
a připravit tak rodinám pěkný předprázdninový program,“ zhodnotil
akci Michal Závodský, předseda
OS Masarykova čtvrť.
 (red)
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Názory vedení radnice

Není to zdaleka jen o lavičkách
Nečekaně bouřlivé diskuse vyvolala
instalace
zábran na lavičky
před brněnským
hlavním nádražím.
Úpravy či změny
části městského mobiliáře, konkrétně laviček, nám doporučila
zvážit a vyzkoušet městská policie. Jde o poměrně prostý a snadno pochopitelný záměr: lavičky ve
veřejném prostoru by měly sloužit
k sezení, nikoliv k pospávání, takže instalací zábran na ty stávající
nebo instalací nových, vhodně
tvarovaných se dá dosáhnout
toho, že lavičky poslouží k tomu,
k čemu jsou určeny. (Dotaženo do
absurdních a obludných rozměrů
jsme možná měli nejdříve hlasovat – nebo dokonce ještě lépe
udělat anketu či zaplatit nějaký

hodně drahý průzkum – o tom,
k čemu slouží lavičky. Stejně jako
v Litomyšli nedávno hlasovali radní o tom, jestli jsou ponožky spodní prádlo.)
Kde jinde to vyzkoušet než před
nádražím? Instalace zábran byla
nejrychlejší a nejefektivnější.
Záměrně nepoužívám argument
nejlevnější, byť je též pravdivý. Jde
o to, že celé „přednádraží“ by
mělo projít rozsáhlou rekonstrukcí, takže měnit celé lavičky tam,
kde se budou třeba do roka osazovat nové, by asi nebylo rozumné. Navíc jde o zkušební postup.
Stokrát můžete teoretizovat, ale
někdy je lepší věci vyzkoušet.
Reálné zkušenosti hlídek městské policie, které slouží v dané
lokalitě, jsou velmi kladné. (Pro
upřesnění je třeba ještě dodat, že
též na lavičky pod přístřešky MHD
se zábrany instalují – nejde o náš

majetek, a tudíž do něj nemůžeme zasahovat.)
Snad nikoho, kromě zarytých profesionálních aktivistů, kteří bojují
zásadně proti všemu a proti všem,
nemohlo napadnout, že si osobujeme právo dělit lidi na ty správné
a na ty nesprávné. Míst, kam si
v centru vcelku pohodlně lehnout,
je jistě poměrně hodně, aniž by
kdokoliv, kdo se k tomu rozhodne,
svým chováním omezoval okolí.
O tom totiž ten celý příběh je –
o staré dobré pravdě, že svoboda
jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého. Na to snad
nepotřebujeme tisíce zákonů,
vyhlášek a judikátů. Na to by nám
snad měl pořád ještě stačit zdravý
selský rozum, pokud ho máme!
Velmi důrazně se musím ohradit
proti tomu, že se zmůžeme tak
akorát na zábrany na lavičkách.
Náš sociální odbor funguje velmi

dobře, námi zřizovaná příspěvková organizace zavedla ve spolupráci s neziskovým sektorem aktivitu dluhového poradenství
a pracovní rehabilitace. Desítkám
lidí jsme nabídli možnost pracovního zařazení v rámci námi organizovaných veřejně prospěšných
prací. Spolupracujeme s Armádou
spásy, které jsme předali k užívání
první byty na Bratislavské ulici –
ty slouží jako tréninkové bydlení
pro její klienty. Opatření, která fungují, jsme – jak je vidět – přijali
několik. A všechny mají jedno společné: pomáhají sociálně vyloučeným lidem začlenit se do běžného života. Ale o tom se bohužel
ve zprávách nic nedozvíme, protože to zdaleka není tak teatrální
a fotogenické, jak to, když se soukáte pod zábrany na lavičkách…

Mgr. Libor Šťástka,
starosta

Názory zastupitelů

Kde vhodně zajistit zájmové činnosti ve volném čase dětí a mládeže?
Zahájení školního roku staví
rodiče před otázku, jak smysluplně organizovat
volný čas. Jde
o to, aby děti
měly kamarády,
pohyb a zájmové činnosti, na kterých vyzkoušejí své vlohy pro
budoucnost. Aby neseděly jen
pasivně u televize a počítačů.
Pamatuji ještě dobu, kdy bylo
možné vyběhnout ven a přidružit
se ke skupině dětí na nejbližším
plácku. Dnes jsou tyto možnosti
stále omezenější a rizikovější.
Také přirozené komunity dětí
podle bydliště jsou rozptýlené vlivem možností svobodného výběru škol a dojíždění do nich. V současné době až 60 % dětí
navštěvuje ZŠ mimo spádovou
oblast svého bydliště. Nejlépe je
to vidět na dopravních zácpách

kolem škol před osmou hodinou
ranní a na množství drobotiny
vozící se hned po ránu MHD. Každý může zvážit své důvody
a posoudit, jestli je to rozumné.
Dlouhodobě upozorňuji, že rodiče
by měli při volbě ZŠ mimo přirozenou spádovou oblast uvážit, že
dítě stráví delší čas dopravou a že
možná budou muset vynakládat
energii na překlenutí určité izolovanosti dítěte od svých vrstevníků
v mimoškolní době. Volba ZŠ by
proto měla začínat u doporučené
spádové oblasti škol.
Nastupuje-li už ale dítě do vzdálené školy, jsou tu možnosti, jak
může ono, i rodiče, využívat
v mimoškolní době některou ze
ZŠ zřizovaných MČ Brno-střed.
Mohou tak udržovat kontakty
v okolí svého bydliště. Město Brno
si tyto věci uvědomuje a má projekt „otevřená škola“, ke kterému
se hlásí 17 brněnských ZŠ. Málo

se o tom ale ví. Záměr je formulován oficiálně takto: Otevřená
škola vychází koncepčně z požadavků rodičovské veřejnosti na
soustředění kvalitních zájmových
aktivit pro jejich děti co nejblíže
místu školní docházky (bydliště)
a respektuje rozšíření a zpřístupnění vzdělávací nabídky široké
veřejnosti v kontextu požadavků
celoživotního vzdělávání.
Podpora z Magistrátu je 50 tisíc Kč
na „otevřenou školu“ a rok.Ve srovnání s podporami jiných mimoškolních subjektů se jedná o částku
velmi nízkou. Myslím si proto, že
je vhodné, aby se k podpoře přidávala i naše městská část. Podle
konkrétních nápadů a podmínek
jednotlivých ZŠ a jimi ve spolupráci
s rodiči navržených programů.
V obecném zájmu je každodenní
využití školního majetku, i ve
dnech, kdy neprobíhá výuka.
MČ Brno-střed je zřizovatelem

jedenácti ZŠ: Antonínská, Bakalovo nábřeží, Horní, Hroznová,
náměstí Míru, Úvoz, Husova, Kotlářská, Křenová, Křídlovická,
nám. 28. října. Na některých školách byla již dříve otevřena školní
hřiště pro veřejnost. Někde organizují i další jednotlivé akce. Jsou
tu ale velké rezervy. Chybí pravidelnost a jasné sdělení okolní
komunitě, že je vítána. Vybízím
proto obyvatele městské části,
aby se neostýchali vyjádřit své
potřeby a nápady. Vybízím i vedení škol a pedagogy, aby byli vstřícní. Školská komise Rady MČ-BS
může návrhy v místě školy projednat, posoudit a navrhnout podporu. Myslím si, že bychom měli
počítat s odměnami pedagogů
a vychovatelů (kmenových i externích) obdobně jako v družinách
a při výuce. Určitě se to vyplatí.

Ing. Bohumil Bílek,
zastupitel za KDU-ČSL

Informace na internetu
Více aktualit z radnice městské části Brno-střed a o dění na jejím území sledujte na stránkách

www.stred.brno.cz
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Pozvánky na akce radnice
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Inzerce

MALBY

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...
servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

tel: 606 469 316, 547 225 340

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

provozovny:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Zlobí vás doma pejsek?
Nevíte si s tím rady?

Poradím vám,
jak odstranit
tento problém.
tel. 606 896 211

2013
Jihomoravský
kraj

Jihomoravský
kraj

/^d1ZEK sp
ŝƐơŵĞŽĚĢǀǇͻŬŽǎĞƓŝŶǇͻŬƽǎĞͻĚĞŬǇͻƐƉĂĐĄŬǇ
ͻƉĞƌĞŵĞƉƌĄĚůŽ͕ǀƓĞǎĞŚůşŵĞƌƵēŶĢ͘
Brno, Vachova 3 (u obchodního domu Vichr) tel.: 739 610 463
WŽʹWĄ͗ϳ͘ϬϬĂǎϭϴ͘ϬϬŚŽĚ͘

ǁǁǁ͘ƌĂƉŝĚƐĞƌǀŝĐĞ͘Đǌ
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Hledám ke koupi byt
blízko centra Brna,
nejlépe
s balkonem.
T.: 605 476 589.
Děkuji za nabídky.

Inzerce

www.billa.cz

BILLU V NOVÉM

SI PROSTĚ ZAMILUJETE!
BRNO – OMEGA, NÁM. SVOBODY
OD 3. 9. 2014
PO–SO: 7.00 – 22.00
NE: 8.00 – 22.00
Giuseppe Daddio / Šéfkuchař

Nákupy přesně podle mého gusta

FIL_896_Brno-Omega_V novem_inzerce_Zpravodaj_MC_195x126.indd 1

19.08.14 13:40
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07

Vaše nové místo pro život
32
35 5

Prodáno 50 %
V bytovém
b t é kkomplexu
l
nabízíme
bí í také
t ké
exkluzivní nebytové prostory pro Vaše
obchodní aktivity.

Zahájení výstavby 06/2011
Termín dokončení 05/2013

Obytný soubor Vídeňská, Brno
Komfort, a.s. - 21 let a desítky úspěšně dokončených staveb.
Více než 3000 spokojených zákazníků bydlí v námi
postavených bytech.

komfort_inzerat_195 x v 126 mm_videnska_2012.indd 1

prodejní kancelář:
Křenová 72, 602 00 Brno
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Inzerce

!!! Peníze IHNED na RUKU !!!

Starožitnosti
založeno 1991

VÝKUP starožitností VÝKUP

IJE
a o DEM
dv E Z
ez DA
em R
e MA

HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné (např. Omega,
Zenith, Prim, Poljot, Glashütte, IWC Schafhausen a další i poškozené)
HODINY: nástěnné, stolní, podlahové (i značně poškozené)
ZLATO: šperky, mince, zlomky (všechny ryzosti)
STŘÍBRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, mince v jakékoliv kvalitě
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, BANKOVKY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ, SKLO, PORCELÁN,
KNIHY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRACÍ SKŘÍNĚ, HRAČKY a další, i celou pozůstalost

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

nabízíme komplexní léčebnou a preventivní péči pro vaše dítě
využíváme moderní diagnostické metody s ohledem na danou věkovou skupinu
 měříme hladinu CRP přístrojem, což nám umožňuje okamžité zjištění míry
infekce v těle dítěte a nutnost léčby antibiotiky
 provádíme Streptest, díky kterému jsme schopni okamžitě zjistit
streptokoková onemocnění
 do naší ordinace je bezbariérový přístup
 prostory jsou chráněny kamerovým systémem
 ordinační hodiny ve vybraných dnech od 7:00
 v blízkosti naší ordinace najdete také lékárnu
 objednejte se u nás telefonicky, nebo emailem
 kryté parkování v budově
 nastřelujeme náušnice
NAŠÍM KRÉDEM JE VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI.
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!


PŘIJÍMÁME
NOVÉ
PACIENTY

MUDr. BLANKA VÍTOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
SESTRA: ALICE VALEHRACHOVÁ
KŘENOVÁ 71, BRNO
Pro informace či objednání volejte na tel.: 543 212 437 nebo 733 679 621.
Můžete využít také naší e-mailovou adresu alice.valehrachova@ordinace.mediclinic.cz.
Další informace o ordinaci najdete na www.mediclinic.cz.
Ordinace se nachází naproti zastávce Masná.
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Rozhovor

Jaroslav Albert Kronek: Moje šance je jako osmiválec…!
Jaroslav Albert Kronek přirovnává svůj současný život
k románové trilogii. Je totiž
poznamenaný bojem se závažným onkologickým problémem a ten, jak jsme se mohli
dočíst i na těchto stránkách,
vydá mnohdy víc než na román.
První část Diagnóza, padesát
odstínů černé. Druhá část Léčba, padesát odstínů černé
a bílé, a třetí část Návrat. Padesát odstínů bílé.

Rozhodl jste se hovořit otevřeně.
Kdy se to začalo?
V květnu 2012 jsem po peripetiích
s hlasem, jedné prohlídce na ORL
a po průjezdu „cétéčkem“ byl
seznámen s tou mojí bestií. Byla
na krční mandli, byla zapouzdřená a vypadala jako ruční granát.
Muselo se řezat a šít. Byl to šílený
fofr a zároveň maratón, procházel
jsem krizemi, chyběl mi dech,
poznával jsem nové bolesti,
nemohl jsem polykat, nemohl
jsem jíst… Krk vypadal jak ledová
plocha v Rondu po zápase Komety se Spartou.

Jak byste popsal svoji léčbu?
Pro radioterapii mi vyrobili speciální fixační masku a seznámili
mě s frajerským hráčem na „varhany“. A ten mi v místnosti LU 5
v suterénu nemocnice u Sv. Anny
předváděl „exhibici“ na klávesu
„gis“. Stotřicetkrát denně po dobu
třiceti dní. V Londýně vrcholila
olympiáda a já začal odhalovat
zákoutí pekla. Zmizela chuť, ztratily se sliny, v puse mi rostly bolestivý afty, přestal jsem přijímat stravu. Váha začala jít rapidně dolů.
A to nebylo dobré znamení…

Nepřejdeme tedy raději do té třetí
části vaší trilogie? Návrat...
Ti lidé v bílých pláštích kolem mne
a moji nejbližší, moje partnerka,
rodina a kapela mi nakopli ten
„druhý“ motor. Myslím si, že každý
z nás jede na základní agregát
a o tom rezervním ani nemá tušení. A druhá šance je jak osmiválec!

Takové to „sáhnutí si na smrt“
dokáže člověka asi pořádně změnit. Co to udělalo s vámi?

To je mnohem těžší otázka než
ta předchozí. Jsem. Žiju. A něco
se utužilo. Třeba soucit. Třeba sounáležitost. A díky za každé nové
ráno. Je ve čtvrtek zkouška?
Hurááá! Ale bacha, ta bestie
s odborným označením PT2 pN2a
zlikvidovaná lineárním urychlovačem ve sklepě u Sv. Anny mi
v památníčku mého krku nechala
podpis na hlasivkách. Tak moc
jsem se těšil na oslavu květnových kulatin. Ale krk se postavil
proti a nedal mi šanci udělat open
air slavnost se silnou aparaturou
a oslňujícím ohňostrojem. Takže
koncert posouváme na listopad.
To mně bude o půl roku víc! Sláva!

Co vás přivedlo po pětadvacetiletém rockování jako frontmana
věhlasné skupiny Kern k akustické muzice v dnešním Albandu?
Není vám po tom bigbítu smutno?
Ve vlnách se mi to vrací. Ratata.
Nářez. Marshally. Řvoucí bedny.
Dva kopáky. Kudrnatý řepy… a je
to pryč. Chtělo to jinak. A nám to
„jinak“ v kapele už najednou
nešlo. Takže změna. A proč, když
to fungovalo 27 let? Právě proto!
Najednou si uvědomíš, jak je ten
život krátký a že je třeba vyzkoušet fůru nepoznaných věcí.

Od Kernu jste odešel i se svým
dlouholetým souputníkem Liborem Machatou. Hodně lidí vás dva
považuje za takovou ustálenou
dvojku. V muzikantské branži
poměrně ojedinělou. Jak se vám
po víc jak třicetiletém spolupůsobení spolupracuje? Nelezete si už
občas na nervy?
Ten občasný „napnelizmus“ je pro
řešení kdejakých krizovek nutný.
Od Libora jsem se naučil nemudrovat, neočerňovat, nezatracovat, ale konstruovat, hledat řešení. A neházet problémy za hlavu.
Já mívám ty stavy: Co můžeš udělat hned, můžeš taky klidně udělat
pozítří ráno! Ale Libor dvě noci
nespí, aby měl svoje hotovo. Hodně nám jeho pracovitost a kolektivní zodpovědnost zachránila
pověst a kůži při práci na albech
i ve studiu. Tak se tak nějak
doplňujeme, fungujeme, bavíme
se. Je to přátelství „starejch psů“.

Proč Jaroslav Albert?

Profil
Protože děda byl Jaroslav – kovář,
taťka je Jaroslav – horník a já „su
po meču“ a mám od každého trochu. A abych se přece jen trochu
odlišil, tak jsem si přibral Alberta.
To kdysi vymyslela spolužačka
Hanka Jedličková. Vystřihla mi
z Mladého světa obrázek, na kterém byl smutný baset s bublinou
–„víš přece, že neslyším, když
teče voda, Alberte!“ Nevím, proč
mi to dala, ale Albert se mi zalíbil
jako pseudonym, tak jsem si jím
doplnil svoje jméno.

Vzpomenete si na muzikantské
začátky?
Můj taťka mě brával jako „přítěž“
na zkoušky hornických kapel.
V úterý hrál heligon v dechovce,
v pátek kontrabas v jazzovce. Já
to miloval obojí, přesto jsem skončil u bigbítu. Vzpomínám na LŠU
na klavír, romský rock’n’roll Jana
Lacka na kopci za barákem
a první akordy na kytaru. Tu svoji
první mám dodnes. Cremona
Luby, ročník 1966. Velmi osudový
nástroj. Kvůli němu jsem opustil
Lidušku, tedy LŠU – Lidovou školu umění.

Vypadáte velmi spokojeně a zdravě a určitě máte plány do budoucna. Můžete prozradit ty nejbližší?
Nejbližší plán je opustit plánování pětiletek. Myslím alespoň
v případě hudebního seskupení
ALBAND. Ale těšit se na nové písně i na koncert můžeme i můžete.
Ty budou ještě letos!


Vladimír Koudelka
Foto: Archiv J. A. Kronka

Jaroslav „Albert“ Kronek se narodil 11. května 1954 v Brně. Mládí
prožíval v Zastávce u Brna. Od
patnácti let se jako zpěvák, skladatel a textař zapojoval do lokálních hudebních projektů
v Zastávce, Zbraslavi a v Rosicích, úspěšně se účastnil zpěváckých soutěží. V Brně vystudoval
stavební průmyslovku (1974)
a nastoupil jako technik v n. p.
Kovošrot Brno. Základní vojenskou službu absolvoval v Praze
jako sólista jazzového orchestru
AUS VN. Po vojně (1978) zakládá
s Liborem Machatou skupinu
TRAILER. V roce 1980 mu byla
nabídnuta spolupráce se skupinou KERN. V dubnu 1986 zahájil
profesionální dráhu jako umělec
ve svobodném povolání – zpěvák
v kapele KERN. Členství ukončil
v roce 2008. Od té doby se datuje
vznik akustického souboru Kronek Alband (na fotografii zleva
J.A.Kronek, Mirek Horňák, Libor
Machata aVíťa Franěk, chybí Zbyněk Petržela). Autorsky a interpretačně se kromě pěti singlů
u firmy SUPRAPHON (1987)
a kompilací (1988–2005) podílel
na albech: …od narození (1990),
Lovci žen (1991), Woman Hunters (angl. verze 1991), Ztráty
a nářezy (1993), Totální tunel
(1994), Mistr Čas (1995), Síla zvyku (2001), Kdo s koho (2004)
a DVD Klipologie (2005). Hity jako
Blízko nás, Fernetový oči nebo
Exploze se v podání mnoha skupin hrají dodnes. Skupina Kronek
Alband vydala debutové album
Kalibrace smyslů (2009). J.A.Kronek byl ženatý, v roce 1989 ovdověl. V roce 1993 založili
s partnerkou realitní kancelář. Má
dva syny, kteří se věnují gastronomii v brněnské kavárně.
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Pozvánky na akce radnice
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Sport

Strmá stoupání a náročné sjezdy čekají na cyklisty v centru Brna

Na startu hlavního závodu
Pell’s MTB Kriterium bude
v Brně 21. září v 14.30 hodin
stát opět řada nejúspěšnějších
cyklistů z celé České republiky.
Závod slibuje dramatickou podívanou na zajímavé souboje spolu
s ukázkou brilantní techniky těch
nejlepších. Závod se v letošním
roce jede již po šesté a je tradiční
součástí kalendáře závodů na
sklonku sezóny. Je zařazen do
Brněnského poháru horských kol
a je určen i pro hobby závodníky.
Atraktivní a zábavná trať s drob-

nými úpravami a zkrácením zavede závodníky ze startu na Dominikánském náměstí do lesoparku
pod Špilberkem. „Těsně po startu
projedou bikeři i nádvořím Nové
radnice. Budou se muset připravit
na nemalé množství technicky
náročných sjezdů po schodech.
Čekají na ně i záludná stoupání.
Projedou Husovou ulicí a zamíří
do zahrad pod Špilberkem. Pak
je čeká sjezd k hotelu International a technická pasáž na schodech. Pak už zamíří ulicí Veselou
do samého srdce Brna na náměstí Svobody. Z něj pak Zámečnic-

kou ulicí do cíle na Dominikánském náměstí,“ přiblížil trasu
manažer závodu Ing. Lubomír
Vidlák.
Centrum města bude patřit cyklistům od ranních hodin. Od půl
deváté mají závodníci trať uvolněnou pro poslední trénink. „Od
9.30 bude Dominikánské náměstí
určeno dětem. Dětským závodům
je každoročně věnován větší prostor a bude tomu tak i v letošním
roce, kdy dojde k dalšímu prodloužení trati,“ dodal Vidlák.
Ani závodníci, kteří se neprobojují
do hlavního závodu (počet star-

tujících v jednom bloku je totiž
omezen na 70 závodníků) nebudou ošizeni. Je pro ně připraven
závod útěchy. Hlavní závod startuje ve 14.30 hodin a jede se na
1 hodinu + 1 kolo, vyhlášení
výsledků a předání ocenění
v 16.00 hodin – to vše se odehraje
na Dominikánském náměstí.
Pro veřejnost je ulice Husova
i vjezd do centra na Dominikánské
náměstí po ulici Veselá uzavřen
dne 21. září od 8.00 do 16.30
hodin. Více informací na
www.mtbkriterium.cz.

(red)

Tenis učí vytrvalosti, soustředěnosti a smyslu pro hru fair play
Děti, které příliš nelákají kolektivní sporty, ale chtějí se hýbat,
mohou zvážit, zda se nepřihlásit do některé z tenisových
škol. V centru Brna je hned
několik možností.
Tenisová škola Tallent již 21 let
přivádí k tomuto elegantnímu
sportu tisíce dětí. V Brně působí
škola od roku 1988 na devíti místech. Nejblíže středu města je tréninkové místo na základní škole
Staňkova. Z dalších míst je možné
jmenovat TJ Sokol Komín, základní školu Pastviny nebo základní
školu Košínova. Nejlepší svěřenci
tenisové školy Tallent hrají tenis
závodně a několika z nich se
podařilo probojovat až do nejdůležitějšího tenisového juniorského
turnaje v ČR Pardubické juniorky.
Přihlásit se do kurzů je možné
v září, lednu a dubnu. Podzimní
trimestr bude zahájen 29. září.
V průběhu září se mohou zájemci
přijít podívat na ukázky tréninků
zdarma. Termíny a další informace budou zveřejněny v září na

www.tallent.cz, případně telefonicky na 777 260 262.

Baby tenis a speciální
lekce pro maminky
V centru města v parku Lužánky
sídlí Tenisový areál BLTC, jeden
z nejstarších tenisových areálů
v Brně, který nabízí osm antukových dvorců s tenisovou školou.
„Před deseti lety jsme navázali na
dlouholetou tradici úspěšného
ligového klubu a snažíme se hráče vést k závodnímu tenisu a co
nejlepším výsledkům. Stejně tak
se ale staráme i o ty, kteří se chtějí
tenisem jen bavit, proběhnout se
a užít si aktivně legraci s kamarády,“ zmínila Dáda Pojerová
z tenisové školy.
Tenisová škola vede k tomuto
sportu děti již od 4 let, kde se
o hráče s individuálním přístupem
starají trenéři s dlouholetou praxí
a hlavně s láskou k dětem. Hráči
mají možnost již od velmi nízkého
věku vyzkoušet první zápasy
v kategorii minitenis, který se hraje na zmenšeném kurtu, s lehkými

míči a malými raketami. Tenisté
se pravidelně zúčastňují soutěží
družstev pořádaných Českým
tenisovým svazem a individuálních turnajů po celé Evropě. Pro
hráče a jejich rodiče škola pořádá
každoročně letní i zimní soustředění na horách, o prázdninách
příměstské kempy. V zimním
období tréninky probíhají poblíž
Lužánek v tenisových halách.
Hráče škola přijímá v průběhu
celého roku. Více na stránkách
www.tenisbrno.com a tel. Dády
Pojerové 605 262 668.

Nábor do tenisové školy je také
pořádán ve škole na Kraví hoře.
Tenisové kurty areálu na Kraví
hoře se nacházejí v příjemném
prostředí v centru Brna 100 m od
plaveckého bazénu. Kromě přípravky minitenis pro děti od 5 let,
rekreačního tenisu a výkonnostního tenisu, škola nabízí speciální
lekce pro maminky. Bližší informace podá Marek Dostál: tel.
604 245 748 (volejte pouze
po–pá 9–13 hod.), e-mail:
dostalmarek@centrum.cz,
www.kravi-hora.cz.
 (red)
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Brněnští basketbalisté bodují v našich nejvyšších soutěžích

Málokteré sportovní odvětví
proslavilo naše město na repu-

blikové i mezinárodní úrovni
tak jako mužský basketbal.

Na tradici třiadvaceti domácích
mistrovských titulů, dvou finálových účastí v nejvyšší evropské
soutěži a další mezinárodní úspěchy se teď snaží navázat mladí
hráči z Jihomoravského basketbalového centra Brno (JBC Brno).
A soudě podle výsledků mládežnických kategorií se to daří. V nejvyšších republikových soutěžích
mají mladí Brňané zastoupení ve
všech věkových kategoriích a nejstarší z nich, junioři U 19, si po
nadšeném výkonu odnesli z letošního finálového klání bronzové
medaile.
Domovským stánkem je pro
všechny týmy JBC Brno čerstvě
zrekonstruovaná Městská hala
Morenda ve Vídeňské ulici, která
se stala důstojným místem i pro
prvoligová utkání mužů Jihomoravského basketbalového centra.
A právě návaznost jednotlivých
věkových kategorií, pozitivní moti-

vace a možnost postupu až do
nejvyšších pater českého basketbalu je jednou z příčin současných
úspěchů mladých brněnských
borců. V Brně se bude totiž i v nadcházející sezóně hrát naše nejvyšší basketbalová soutěž a ti nejlepší z odchovanců JBC Brno mají
možnost nakouknout díky spolupráci v rámci projektu Basket Brno
i do Mattoni basketbalové ligy.
Základnou pomyslné pyramidy,
na jejímž vrcholu je pro basketbalové reprezentanty Brna
i reprezentace České republiky,
je kromě podpory rodičů především práce zkušených trenérů
s těmi nejmladšími. V Městské
hale Morenda se mohou každý
všední den od 14 hodin hlásit
u trenéra Štěpána Vrubla, našeho
bývalého internacionála, telefon
777 662 661. Další informace
najdete na www.basketbrno.cz.

Jakub Koudelka, JBC Brno

Mládež volejbalového oddílu patří k nejlepším v republice
Volejbal Brno je následnou
organizací slavné Zbrojovky
Brno, která dvakrát vyhrála
Pohár mistrů evropských zemí
a získala jedenáct mistrovských titulů v nejvyšší domácí
soutěži.
Po zániku Zbrojovky Brno se
oddíl přejmenoval ještě několikrát

a poslední název je Volejbal Brno.
Oddíl navazuje na tradiční výbornou práci s mládeží, která patří
dlouhodobě k nejlepším v republice. Naši junioři získali za posledních osm roku pět titulů mistrů
ČR a kadeti byli čtyřikrát mistři
ČR. Žáci našeho oddílu se pravidelně umísťují na předních příčkách v ČR. Senioři se pravidelně

probojovávají do závěrečných
bojů play-off v extralize mužů.
Náš oddíl staví svou práci na
výchově mladých hráčů, kteří
jsou později zařazováni mezi
seniory. Velký důraz klademe na
práci v našich přípravkách, kde
máme zařazené děti od 7 do 12
roků. Chtěli bychom pozvat
všechny zájemce z řad chlapců,

kteří by měli o tento velice krásný
sport zájem, aby rozšířili naše
volejbalové řady. Zájemci se
mohou hlásit celoročně vždy
v úterý, středu, čtvrtek od 14.30
do 15.45 v hale Sokola na Kounicové 20/22.


Dr. Jaroslav Šamšula,
šéftrenér mládeže

Kontakt bB hledá instruktory plavání pro tělesně postižené

Od začátku září se mohou hlásit dobrovolníci, kteří by se rádi
podíleli na výuce plavání těles-

ně postižených jako plavečtí
instruktoři.

22
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2014

Celoroční plaveckou výuku pořádá brněnské středisko Kontaktu
bB ve Sportovním a rekreačním
areálu Kraví hora a v řečkovickém
bazénu a nově i na bazénu v areálu Centra Kociánka. Každým
rokem se tohoto programu
zúčastní okolo 80 plavců.
Výuka plavání tělesně postižených probíhá formou individuální
výuky na bázi originální metodické řady Konev (podle zakladatelů
Martina Kováře a Jana Nevrkly),
kterou zajišťují proškolení instruktoři z řad dobrovolníků.
Zájemci se mohou hlásit na tel.
čísle 602 661 370 nebo e-mailem
na brno@kontaktbb.cz.
Více informací o sdružení je na
stránkách www.kontaktbb.cz.

Školení dobrovolníků proběhne
v druhé polovině září v odpoledních hodinách.
Kontakt bB byl založen v roce
1998, působí ve čtyřech městech
– Praze, Brně, Karlových Varech
a Českých Budějovicích.
Brněnské středisko připravuje
celoroční výuku plavání pro více
než osmdesát plavců s tělesným
postižením všech věkových kategorií. Vede také plaveckou výuku
pro děti ze ZŠ Kociánka.
Celoroční plavecký program
doplňují výjezdy na závody, týdenní pobytové akce a drobné sportovní a kulturní aktivity.


(red)

Sport

Zájemci o atletiku poběží na opravdové dráze o délce 400 metrů

Historie královny sportu na
Moravské Slavii sahá až do
roku 1908. Máme nejen bohatou a dlouhou minulost, ale
i úspěšnou přítomnost.
Jako jediný atletický klub v Brně
sportujeme na vlastním stadionu
s regulérní dráhou o délce 400

metrů. Areál se nachází na Vojtově ulici na Starém Brně. Je velmi
dobře dostupný hromadnou
dopravou, parkoviště pro auta je
přímo před stadionem. Běžecká
dráha i sektory pro ostatní disciplíny jsou pokryty umělým
povrchem. Kromě běhů, hladkých
a překážkových, máme k dispo-

zici dva sektory pro skok daleký,
dále pak výškařský, tyčkařský
a koulařský sektor. Uvedeným disciplínám se věnují plně kvalifikovaní trenéři. Také zázemí pro atlety, diváky i činovníky klubu je
výborně zajištěno. Naši členové
mají k dispozici šatny, sprchy,
sociální zařízení, posilovnu, klubovnu a kanceláře pro vedení klubu a trenéry. Nad hlavní budovou
je tribuna pro několik desítek diváků.
Naši atleti a atletky sbírají medaile
na republikových šampionátech
všech věkových kategorií, od
žactva po veterány. Nejlepší pak
reprezentují ČR na mezistátních
utkáních, na mistrovstvích světa
a Evropy. Družstva mladšího
žactva se pravidelně umísťují na
předních příčkách Mistrovství
Moravy a Slezska družstev této
věkové kategorie. Družstva mužů
a žen startují v 1. atletické lize,
záložní družstvo mužů i v 2. lize.
Od loňského roku při našem klubu
začalo pracovat Sportovní stře-

disko mládeže, do kterého je
zapojeno 150 talentovaných dětí
do patnácti let. Dětem se věnuje
tým deseti trenérek a trenérů mládeže.
Klub je pořadatelem celé řady
významných, ale i přípravných
závodů, a to nejen na našem stadionu. Největším závodem co do
počtu účastníků i diváků jsou
zahajovací závody žactva na dráze, kdy v tradičním dubnovém termínu startuje téměř 300 dětí
nejen z Brna. Mimo dráhu pak
klub spolupořádá Běh kolem Myslivny, který každoročně přiláká
více než 500 startujících všech
věkových kategorií.
Další potřebné informace pro
zájemce o brněnskou atletiku, ale
i výsledkový servis, termínovku
závodů a mnoho zajímavostí
z historie i současnosti naleznete
na
klubových
stránkách
www.mslavia.cz.


Ing. Jiří Proch

Šerm, horolezectví nebo florbal. Sokol Brno I láká nové sportovce
Sokol Brno I je nejstarší a nejdéle fungující sportovní a tělocvičný spolek v Brně s tradicí
již od roku 1862. V brněnském
Sokole tužil své tělo například
hudební skladatel Leoš Janáček, architekt Jindřich Kumpošt nebo olympijský vítěz
Alois Hudec.
V současné době nabízí Sokol
Brno I celkem osm sportovních
oddílů: Sportovní gymnastika,
šerm, šestkový a plážový volejbal, florbal, všestrannost, horolezectví, stolní tenis a vodáctví.
Sokol také nově zrekonstruoval
venkovní areál, sloužící široké
veřejnosti, se dvěma hřišti na futsal, dvěma na volejbal, streetbasketbal a tartanovým oválem
o délce 300 metrů.
Oddíl všestrannosti zve do cvičení kluky i holky ve věku od 6 do
10 let. Obsahem cvičení je všestranná pohybová průprava, takže základy gymnastiky, atletiky
nebo míčové hry. Cvičení probíhá
v pondělí, středu a ve čtvrtek od
17.30 do 19.30. Trenéry všestran-

nosti jsou Radka Dvořáková
(tel.: 602 573 528, e-mail: dvorakovaradka@seznam.cz) a Zdeněk Kopřiva.
Oddíl šestkového a plážového
volejbalu se zaměřuje na výkonnostní úroveň tohoto sportu
a pravidelně se zúčastňuje celostátních turnajů. Je jediným oddílem v republice, který se věnuje
oběma formám volejbalu jak
u dívek, tak u chlapců. Ti nejlepší
reprezentují Sokol na mistrovství
Evropy nebo mistrovství světa.
Nábor probíhá celoročně a ideální
věk pro začátek s volejbalem je
kolem 10 let. Hlavní předpoklad
je především chuť dítěte sportovat. Hlavním trenérem je Milan
Džavoronok st.
Oddíl florbalu se zaměřuje
především na výchovu florbalové
mládeže od těch nejmenších až
po juniory. Mládežnická družstva
kromě juniorů hrají ve florbalovém
oddíle nejvyšší možné soutěže
a účastní se také největších mezinárodních florbalových turnajů
Prague Games a Gothia Innebandy Cup. S florbalem je ideální
začít ve věku 7–10 let, ale jsou

přijímáni hráči do všech věkových
kategorií. Pro přihlášení do oddílu
florbalu kontaktujte šéftrenéra
mládeže Jiřího Bořeckého: sekretar@gulls.cz, tel.: 776 250 652.
Oddíl šermu nabízí sportovní
průpravu dětí ve věku od 6 do
8 let, a to ve formě tzv. sportovní
přípravky – 3 hodiny týdně rozdělené v úterý a čtvrtek od 15 do
16.30 hodin. V těchto hodinách
mohou přijít rodiče s dětmi do
šermířského sálu po celý měsíc
září 2014 na zápis. Náplní hodin

není jen šerm s lehkými plastovými flerety a plastovou maskou,
ale i všestranná sportovní příprava, hry, soutěže. Ve výcviku mladých talentů je oddíl velmi úspěšný a řadí se mezi první tři vůbec
nejúspěšnější oddíly v ČR. A to
nejen díky světově uznávanému
talentu oddílu Alexanderovi
Choupenitchovi. Trenérkou šermu je Jaroslava Pikhartová.
Více informací a kontakty na
stránkách Sokol Brno I www.tjsokolbrno1.cz.
 (red)
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Sport

Technika Brno připravuje hlavně nadějné baseballisty a hokejisty
Vznik VSK Technika Brno je
datován v roce 1963, kde Technika Brno figurovala jako jedna
organizace po rozdělení Slávie
VŠ Brno. Rok 1990 znamená
změnu názvu, vzniká dnešní
VSK Technika Brno (Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno). V posledních letech
zaznamenává VSK Technika
Brno největší úspěchy v baseballu a ledním hokeji.

Baseball
Baseball je v VSK Technika
Brno dlouhodobě nejúspěšnějším
kolektivním sportem se ziskem
pěti mistrovských titulů mužů
a šesti titulů juniorských. Jednotlivá družstva dospělých a mládeže pravidelně startují v soutěžích
pořádaných ČBA, evropských turnajů CEB a celé řady oblastních
soutěží. Malá baseballová liga
Brno střed je zásadním projektem, který podporuje školní aktivity nejmenších sportovců. Pro
přípravu talentovaných hráčů je
realizován projekt intenzivní přípravy, který spojuje každodenní
specializované tréninky s rehabilitací (plavání, běh) a přípravu
v posilovně. Závěr sezóny 2013
přinesl historicky nejlepší umístění mládeže na MČR, kdy se
všechna družstva probojovala do

finále a 3 stříbrné medaile jsou
nejlepším signálem, že vTechnice
se mládeži daří. Kontakt:
Ing. Kateřina Tesaříková, e-mail:
tesarikova@email.cz,
mobil:
777 141 583, www.technikabrno.cz, areál VSK Technika Brno,
Rybkova 31, Brno-Kraví hora.

Krasobruslení
V současné době je VSK Technika Brno oddíl krasobruslení plnohodnotným krasobruslařským
oddílem se širokým zaměřením,
jednak na sólové krasobruslení,
taneční a sportovní páry, jak na
úrovni výkonnostní, tak i vrcholové. Součástí oddílu jsou od sezóny 2013–2014 i dvě skupiny synchronizovaného bruslení. V počtu
16 závodníků jsou to Slunečnice,
které se pro letošní rok v sezóně
2012–2013 staly mistryněmi
republiky ve své kategorii mladších žaček. Nově vznikla skupina
v kategorii Novic, která má
21 závodníků a závodů se začnou
účastnit od sezóny 2013/2014 na
obou úrovních. Oddíl krasobruslení VSK Technika Brno organizuje a provozuje kurzy bruslení
pro širokou brněnskou veřejnost.
Kurzy jsou určeny pro zájemce
o bruslení od útlého věku, ale je
zde i početná skupina veteránů.
Od sezóny 2013/14 započalo činnost centrum mládeže se specia-

lizací na párové a synchronizované bruslení, které se prezentuje
jako Skating park dětí a mládeže
Brno. Smyslem centra je rozšíření
a zkvalitnění tréninkového procesu u mladých a nadějných sportovců ve městě Brně a celém
Jihomoravském kraji. Kontakt:
Markéta Štrublová, e-mail: Marketa.strublova@seznam.cz, mob.
776 628 515, www.krasobruslenibrno.cz, Hokejová hala dětí
a mládeže, Střední 26.

Lední hokej
Oddíl ledního hokeje má 160
aktivně sportujících dětí a dospělých v sedmi kategoriích do
18 roků, 30 hráčů hrajících v muž-

stvu mužů II. Ligu ČR. Oproti
sezóně 2013 je nárůst členské
základny mládeže o asi 15 dětí.
V oddíle působí osm trenérů
licence B, čtyři trenéři licence C+
mládež a sedm trenérů základní
licence C.
V mládežnických soutěžích oddíl
obsadil všechny soutěže od juniorů po přípravku. Zejména nejmladší kategorie si vedou velmi
dobře a patří ke špičce ve své
kategorii na Moravě.
Kontakt: Pavel Kubica, e-mail:
kubica.vysocina@seznam.cz,
mob. 603 766 216, www.hctechnika.cz, Hokejová hala dětí a mládeže, Střední 26. Více také na
www.vsktechnika.cz.
 (red)

Ve fotbale trénují chlapci a děvčata společně až do starších žáků

Fotbalový sportovní klub
Moravská Slavia Brno je nejstarší registrovaný klub v Brně.
Založen byl v roce 1906. Jeho

největší úspěchy se datují
v předválečné době dvacátých a třicátých let minulého
století.
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Po druhé světové válce byl klub
oficiálně zakázán a musel se přejmenovat na Slovan Staré Brno.
Současný název klubu byl obnoven v šedesátých letech.
V současné době v klubu působí
8 mužstev, 2 mužstva přípravky,
2 mužstva žáků, 2 mužstva dorostu a 2 mužstva mužů (z toho jedno
mužstvo starých pánů). Přípravky,
dorost B a staří páni hrají soutěže
organizované MěFS Brno.
Žáci, dorost A a muži hrají krajské
soutěže organizované JmKFS.
Všechny tyto soutěže spadají pod
Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR). Všechna mužstva,
kromě starých pánů, trénují třikrát
týdně (úterý, středa, čtvrtek) na
stadionu Moravské Slavie na ulici
Vojtova 12. V zimním období trénujeme v tělocvičnách. Přípravky

a žáci hrají halové turnaje, dorosty
a muži venkovní turnaje na umělé
trávě. V loňské sezóně se mužům
podařilo po 22 letech postoupit
do nejvyšší krajské soutěže, a to
do krajského přeboru a rovněž
velký úspěch se podařil mladším
žákům, kteří vyhráli krajskou soutěž I. tř. sk. B.
Nábor mladých kluků i dívek probíhá celoročně (kluci i dívky
mohou hrát společně do kategorie starších žáků, 14 let), nejvíce
po prázdninách v měsíci září. Více
informací podá Stanislav Šlégl:
klub@skmoravskaslavia-fot bal.cz, mob. 731 452 887.



(red)

Pozvánky na akce radnice
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Volný čas

Botanická zahrada bude opět patřit sukulentním rostlinám

Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské
aVeveří) v září po roce znovu přivítají velkou výstavu kaktusů,
sukulentů, tilandsií a dalších
exotických rostlin.
Záměrem pořadatelů je představit

sukulentní rostliny z nejrůznějších
koutů světa v jejich tvarové rozmanitosti a překvapivé mnohotvárnosti. Větší prostor letos vystavovatelé
věnují sukulentům pocházejícím
z jihu Afriky, Mexika a rostlinám
vhodným pro tvarování ve stylu
bonsají. Jde o velmi rozsáhlou
a rozmanitou skupinu rostlin, která

je mezi sběrateli a pěstiteli velmi
oblíbená.
Specializovaní pěstitelé z Moravy,
Čech a odborníci z Botanické
zahrady Masarykovy univerzity
vystaví téměř 500 rostlin. Od miniaturních mexických kaktusů, unikátních afrických a madagaskarských
sukulentů, „živých kamenů“, rarit
rodů Avonia, Ariocarpus, Boswelia,
Pachypodium aj., po bromélie rodu
Tillandsia a jiné epifyty.
Na akci se významně podílí i Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity Brno.
Vstupenky umožňují prohlídku
všech jejích expozic. Děti, studenti
a senioři mají slevu na vstupném.
Návštěvníci si kromě sbírkových
rostlin prohlédnou také několik
desítek velkoformátových fotografií
s přírodní tematikou Kouzlo hmyzí
říše.
Protože jde o výstavu prodejní,
mohou si zájemci doplnit svoje sbír-

ky o nové rostliny. Nabízen bude
široký sortiment semenáčů i sbírkových exemplářů (sukulenty včetně kaktusů aj.) z přebytků pěstitelů,
včetně mrazuvzdorných sukulentů
vhodných k pěstování na skalkách.
Úlohou výstavy je také osvěta –
proto nebude chybět například
ukázka odborné literatury. Přítomní
pořadatelé (manželé Tomandlovi)
poskytnou zájemcům pěstitelské
rady a pro skupiny, např. školní třídy,
zajistí průvodce výstavou s populárně vědeckým výkladem.Výstava
tentokrát potrvá od 12. do 19. září
vždy od 9 do 17.30 hodin. Fotografie z minulých výstav jsou umístěny
na webu www.sukulentar.cz.
Doprava: Pěšky z centra asi
15 minut, tramvají č. 12 z hlavního
autobusového nebo vlakového
nádraží, výstup na Konečného
náměstí přímo u vchodu do botanické zahrady.

(red)

Občanské sdružení Ženy50 pořádá počítačové a jazykové kurzy
Začátek září je období, kdy se
děti chystají zasednout do
školních lavic a věnovat se svému vzdělávání. Blížící se podzimní a zimní čas však i mnohé
dospělé vede k zamyšlení, jestli
by i oni nemohli rozšířit své
vědomosti a užitečně využít
prodloužené večery.
Jednu z možností sebevzdělávání nabízí i nezisková organizace
Ženy50 ve svých seminářích

a kurzech, které od října připravujeme. Lze se zapojit do počítačových kurzů pro začátečníky
a mírně pokročilé, naučit se zpracování a retuš digitálních fotografií a vytváření koláží v programu
GIMP, či tvorbu prezentací
v PowerPointu. Rovněž zahájíme
seminář, kde si zlepšíte svoji
finanční gramotnost, kurz tréninku paměti, sebepoznávací semináře „Artekoučing – tvořivá cesta
k životní pohodě“ a „Cesta

k sobě“. Abychom nezapomínali
ani na podporu našeho zdraví
fyzického, začínají na přelomu
září a října tříměsíční kurzy tchaiti pro začátečníky i pokročilé, v listopadu proběhnou o víkendu
čtyřhodinové bloky zdravotního
cvičení. Nadále budou pokračovat i kurzy anglického a německého jazyka různých pokročilostí
a čtvrteční přednášky.
Aktuální informace naleznete na
našem webu www.zeny50.cz,

osobně nás můžete navštívit
v našich prostorách na Anenské 10 každý čtvrtek od 18. září
v době od 15.30 do 17.30 hod.,
kdy vám rádi poskytneme bližší
informace o našem sdružení
i jeho aktivitách. Také nás můžete kontaktovat e-mailem:
info@zeny50.cz, případně na
telefonních číslech 728 740 449,
732 348 993.

Ing. Jana Jarušková,
předsedkyně o. s. Ženy50

V zájmových kroužcích na Lipce děti objeví kouzla přírody
S novým školním rokem školské zařízení Lipka otvírá řadu
zájmových kroužků pro děti
každého věku.
O tom, že je nabídka vskutku
pestrá a zajímavá, svědčí různorodé zaměření kroužků – rodiče
a děti mohou kromě klasických
přírodovědných kroužků vybírat
také třeba z kroužků chovatelských, jazykových, dramatických,
výtvarných či sportovních. Všechny kroužky s různým zaměřením
však vždy spojuje jejich environmentální rozměr – děti získávají
k přírodě vztah a učí se ji chránit.

Některé kroužky Lipky mají již
mnohaletou tradici, například přírodovědný kroužek Píditelé pro
děti od 12 do 14 let či kroužek
Tlapky pro zájemce od 14 do 17
let. Nabídku však doplňují novinky
– letos to je třeba kroužek Pokustóni pro děti od 8 do 12 let, který
bude dětem představovat přírodní
zákonitosti pomocí různých pokusů a experimentů, či kroužek
Robinsoni v zahradě o zdravějším
žití, který naučí děti využívat
zahradu a její plody v kuchyni.
Kroužky Lipky probíhají v příjemném prostředí čtyř brněnských
pracovišť, ke kterým patří také pří-
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rodní zahrady, v nichž se odehrává část programu. Zahrady nabízejí prostor nejen pro hry, ale také
pro bádání a poznávání přírody.
Pracoviště Jezírko sídlící nedaleko Soběšic navíc pro program
svých kroužků využívá nádherné
okolní lesy.
Velké oblibě se těší tzv. kroužky
výpravové, při nichž se děti nesetkávají pravidelně ve všední den,
ale zažívají společná dobrodružství na výletech během víkendů.
Jedním z takových kroužků je jeskyňářský klub, kde se děti seznámí se speleologií, navštíví méně
známé jeskyně v Moravském kra-

su a dozví se také mnohé o bezpečném pohybu v jeskyních,
o jeskyňářských dovednostech
a více o samotném krasu. Výjimečným je také expediční kroužek Deneb, jehož náplní je pravidelná příprava na delší
prázdninovou expedici, kterou
děti ve věku od 13 do 16 let podniknou pěšky, na kolech i v lodích.
Jestliže vás kroužky Lipky zaujaly,
neváhejte! Kompletní nabídku
všech kroužků i s přihláškami
najdete na internetové adrese
www.lipka.cz/krouzky.


(red)

Volný čas

Sdružení Mezigenerace zve na zážitkové odpoledne na Šelepku

Již třetí ročník akce Přijďte si
hrát na Šelepku proběhne
v sadech Národního odboje při
ulici Šelepova ve středu 10. září
od 14.30 hodin.

Je součástí Brněnských dnů pro
seniory a na programu budou
netradiční sportovní a společenské hry jako möllki, kubbe, šipky,
pétanque, pexetrio a sudoku.

Mezigenerační odpoledne zpestří
volby nanečisto, s názvem U nás
můžete, i když vám není 18,
jejichž iniciátorem je Městský parlament dětí a mládeže Brno.
Cílem této akce je upozornit na
blížící se komunální volby a motivovat občany k jejich účasti.
Voleb nanečisto se mohou účastnit nejenom dospělí, ale také
děti, které umějí číst a psát. Každý, kdo se rozhodne zapojit,
obdrží volební lístky přesně podle
zveřejněných kandidátních listin
a tajně odvolí jejich vhozením do
urny. Výsledky budou zveřejněny
na stránkách www.mpdmbrno.cz
a www.mezigenerace.webnode.cz
koncem září.
Zpestřením programu bude knižní
bazárek, bazárek módních do-

plňků (bižuterie, kabelky, pásky,
šátky atd.), patchworkový a perníkový workshop. Chybět nebude
zdravotní stanoviště, kde si
mohou zájemci nechat změřit
tlak. Cílem zábavného odpoledne
Přijďte si hrát na Šelepku, které
pořádá občanské sdružení Mezigenerace, je posilování mezigeneračních vztahů mezi žáky
základních a studenty středních
škol a aktivními seniory. Mezigenerační setkání rovněž motivuje
seniory k zdravému životnímu stylu a utužování jejich fyzické kondice, mládež zase k úctě vůči starší generaci. Navíc ukazuje, že
v každém věku může být život
zábavný. Projekt finančně podpořilo město Brno.

(red) Foto: Igor Zehl

Kultura

Moravia Music Fest představí světové hvězdy vokálního jazzu
Celosvětově uznávaná a oblíbená vokální tělesa i sólisté,
kteří oplývají celými sbírkami
nejrůznějších hudebních cen,
se sjedou do Brna na mezinárodní hudební festival, který
proběhne od 5. října do 30. listopadu.
Po šesti úspěšných a neustále
rostoucích ročnících sáhl mezinárodní hudební festival Moravia
Music Fest po jednom z nejatraktivnějších hudebních směrů –
vokální hudba. Po tématech jako
Architekti jazzu, Návrat zlaté éry
big bandů nebo Jazz napříč generacemi, která se věnovala převážně předním světovým instrumentalistům, se letos festival ponese
pod titulem Jazz Voices. Festival
navíc kompletně mění svůj design
a bude doplněn o doprovodné
akce v ulicích města Brna. Koncertními pódii bude rezidenční
klub Metro Music Bar v centru
města a nově otevřený multifunkční sál Sono centrum.
První ze série koncertů bude 5.října. Vystoupí Grammy ocenění
The King’s Singers, kteří mají tradici od 60. let minulého století
a jsou známí převážně jako inter-

preti hudby starších období (baroko, renesance). V posledních
letech ovšem do jejich repertoáru
začaly přibývat i aranže jazzové
a populární, což vyústilo ve vydání prvního jazzového alba
s názvem The Great American
Songbook. A právě s hudbou
z tohoto alba se chystají do brněnského Sono Centra.

Vojtěch Dyk si zazpívá
s New York Voices
Uprostřed jazz-vokálního maratónu zažije brněnské publikum
jedinečný koncert amerického
kvartetu New York Voices, rovněž
držitelé Grammy, kteří okouzlují
posluchače po celém světě svými
nadčasovými jazzovými aranžemi, barevným složením hlasů
a zároveň dokonalou kompaktností hudebního projevu. 3. listopadu vystoupí v Sono Centru
společně s profesionálním brněnským big bandem B-Side Band,
bandleadera Josefa Buchty. Na
koncertě proběhne křest nového
instrumentálního CD B-Side Bandu a jeho kmotry nebude nikdo
jiný než právě New York Voices
a speciální host koncertu Vojtěch
Dyk, který si rovněž s New York

Voices zazpívá. Ze sousedního
Polska uvítá festival 17. listopadu
jednu z nejoriginálnějsích zpěvaček současné doby Annu Mariu
Jopek, které skládají poklony
Boby McFerrin, Branford Marsalis, Kurt Elling i Peter Gabriel.
Středoevropské jazzové hlasy
zastoupí slovenský fenomén
Peter Lipa se svým bandem.
Moravia Music Fest vyvrcholí koncertem proslulých Take 6, kteří
jsou považovaní za nejlepší vokální seskupení na světě, což dokazuje jejich sbírka 10 cen Grammy
a titul nejnominovanější vokální
skupina v historii Grammy. Tato

neuvěřitelně úspěšná a obdivovaná šestice obsadí podium Sono
centra na závěr festivalu 30. listopadu.
Vstupenky na všechny koncerty
jsou v předprodeji v síti Ticketstream i v obvyklých kamenných
předprodejích Indies (Poštovská 2), Student Agency v DpL
(Nám. Svobody) a TIC Brno (Radnická 2). Více informací na
www.moraviamusicfest.cz a sociálních sítích Facebook a Twitter.


(red)
Foto: zdroj Bujo Art
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Kultura

Koncerty, divadla, výtvarné kurzy a cvičení. „Kávéeska“ je tu pro všechny
Kulturní a vzdělávací středisko
„Kávéeska“, které zřizuje radnice městské části, připravilo
na nový školní rok ve svých
třech pracovištích: Klubu Leitnerova, Divadle Polárka a Centru volného času Botanka pestrý sportovní, hudební, divadelní
a výtvarný program, v němž si
jistě každý najde to své.

Nabitý program Leitnerky
je nejen o koncertech
Pro školy, školky a školní družiny
připravila Leitnerka oblíbené divadelní představení v režii nejen
souborů, které si do klubu svoji
cestu již našly, ale i těch, které do
klubu zavítají poprvé. Na programu tak bude například loutkoherce Michal Hnátek, hudební
pohádky Marie Renzové, koncert
pro děti v podání herce Jiřího
Jelínka Příhody kluka BomBarďáka nebo divadelní soubor herce
Miroslava Táborského.
Pro studenty gymnázií a středních
škol se Leitnerka opět vracíme
s poslechovými tzv. „výchovňáky“
hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého, cestovatele a písničkáře Jana Buriana nebo hudebního kritika Jana Rejžka.
V letošním roce je připraveno
i několik novinek v rámci workshopů pro starší děti, v plánu je
kovářská dílna s uznávaným uměleckým kovářem Pavlem Tasovským nebo oblíbená dílna na bicí
a perkuse v podání švýcarského
bubeníka a kapelníka skupiny
Songs from Utopia Jury Doležala.
Nedělní pohádky pro rodiče s dětmi, které se podařily v loňském
roce úspěšně zahájit, budou opět
pokračovat v říjnu.
Večerní koncerty se stejně jako
v minulých letech budou zaměřovat na folkové, bluegrassové,

trampské, ale i rockové hudební
žánry. Hned v úvodu 8. října se
hostem večerního hraní stane
svérázný muzikant a herec Jiří
Schmitzer. Nově se každý měsíc
návštěvníci potkají na Country
tančírně. Večer bude vždy s živou
country kapelou a lektorem nebo
více lektory, kteří budou v průběhu učit taneční kroky. Prvním
Country tančírnu bude doprovázet skupina Zimour. V přípravách
je i pravidelné promítání filmů, které by se tematicky měnilo vždy
jednou v měsíci.
Již řadu let je stálým hostem
hudební kritik Jiří Černý, který připravuje nejen program pro studenty, ale hlavně večerní tematické
„poslechovky“; tzn. pro podzimní
termíny jsou vítáni nadšenci pro
hudbu ostravského písničkáře Jarka Nohavici nebo milovníci hry na
kytaru hudebníka Santany.
I v příští sezóně 2014/15 pokračuje Leitnerka v pořádání zajímavých a inspirativních výstav.
Poprázdninovou zahájí vernisáží
obrazů a kreseb brněnská výtvarnice a pedagožka Marie Vrbová.
V předvánočním čase budou již
tradičními hosty výstav klienti
s postižením z denního stacionáře Nojmánek. Cílem je také snaha
o podporu občanského sdružení
Ruka pro život prodejem drobných předmětů. Sdružení pomáhá všestranně zkvalitňovat život
lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Zápis do kurzů Botanky je
11. a 18. září
Kurzy a kroužky v Botance mohou
navštívit jak děti, tak dospělí
i senioři. Připravuje program skupinový a individuální, pořádá příměstské tábory i akce pro veřejnost. Nedílnou součástí Botanky
je poskytování krátkodobých

a dlouhodobých pronájmů prověřeným spolupracujícím subjektům
a organizacím, které se věnují volnému času.
Nabízí kroužky pohybové (např.
jóga pro seniory, kalanetika, pilates, taneční přípravka pro děti,
cvičení s hlídáním dětí), výtvarné
(výtvarka pro děti, základy výtvarných technik pro dospělé a seniory), hudební (hra na klavír nebo
kytaru), jazykové (angličtina,
němčina, ruština, francouzština
a latina) a doučovací (matematika, český jazyk), které se konají
v pravidelných intervalech po celý
školní rok. Dále nabízí kroužky
relaxační (pletení z pedigu,háčkování a vitráže), které jsou časově omezené. Do kurzů je možné
se zapsat na recepci Botanky ve
čtvrtek 11. a 18. září od 9.00 do

12.00 hod. a v čase 14.00–18.00
hod. Nový školní rok začíná na
Botance 29. září. Centrum sídlí
v přízemí domu Botanická 13.

Loupežnická sezóna na
Polárce
V nové sezóně Ukradeno aneb
Loupežníci, lupiči, lapkové a jiní
dobří lidé? připravuje Divadlo
Polárka sérii představení, která
mají společný námět zbojnictví,
dobrodružného a svobodného
života. Je to téma spojené s věčným paradoxem a otázkou: Je ten
zbojník více svobodným hrdinou
v odboji proti mocným, nebo je to
jen obyčejný zloděj, který kořistí
z práce jiných lidí? Nebo něčím
mezi tím – a je vůbec nějaké
„mezi“? Polárka uvede v sezóně
2014/15 šest premiér.  (red)

Premiéry Divadla Polárka v sezóně 2014/2015
Ondráš a Juráš:
18. října 2014
Dobrodružství Toma
Sawyera
20. prosince 2014
Děvčátko Momo a ukradený
čas
14. února 2015

Kašpárek detektivem
28. února 2015
Hynku! Viléme!! Jarmilo!!!
18. dubna 2015
Sherlock Holmes: Studie
v šarlatové
6. června 2015

Jiří Schmitzer představí své hity v říjnu v Klubu Leitnerova
Jiří Schmitzer, jehož svérázné
písničky jako Bynďa, Hrdlo
prdlo, Japonec nebo Prase
zahraje ve středu 8. října od
19.30 hodin v Klubu Leitnerova
na Leitnerové ulici 2.
Vystupuje sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše pře-

mýšlivé texty a bigbít v jeho tvorbě
je omezen na občasné rockenrolové figury. Jiří Schmitzer se svými
osobitými koncerty navštěvuje
Brno pravidelně. Šestašedesátiletý herec, skladatel a písničkář,
který je známý sarkastickým
humorem a jadrnými texty, není
jen jako výborným hercem, oso-

30
ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2014

bitým tanečníkem, ale i písničkářem. Jiří Schmitzer se narodil
25. října 1949. DAMU absolvoval
roku 1974, poté nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem,
od roku 1985 je členem Ypsilonky.
Poprvé si jej pro větší filmovou roli
vybral režisér Oldřich Lipský do
komedie Tři chlapi na cestách

(1973) inspirované populárním
televizním seriálem. Má za sebou
nespočet výborných divadelních
her, filmů a seriálů. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji za
190 Kč nebo přímo na místě v klubu v ceně 220 Kč.


(red)

Kultura

Guru funku, jazzu a hip hopu Herbie Hancock vystoupí v Brně

Předchází jej pověst nespoutaného kreativního živlu a zároveň mimořádně schopného
byznysmena. V sobotu 29. listopadu 2014 se Hancock představí v brněnské hale Vodova.
Nahrál přelomová jazzová alba
i populární singly, které se umísťovaly na předních místech hitpa-

rád. Stihl získat čtrnáct cen Grammy i filmového Oscara. Je jazzovým vyslancem organizace Unesco. Jedná se o nejzásadnějšího
jazzového klavíristu posledních
padesáti let.
Hancock se za svoji mimořádně
plodnou kariéru v ČR objevil doposud jen dvakrát – poprvé to bylo
v roce 1986 na tehdejším režimem

tolerovaném Mezinárodním jazzovém festivalu, podruhé na Pražském jaru v roce 2005. Legendární pianista a skladatel je nedílnou
součástí jazzových dějin již od
roku 1960. Jako člen jedné z nejvlivnějších jazzových kapel historie, druhého kvinteta Milese Davise, se Hancock stal jedním
z průkopníků jazzové avantgardy.
Jeho nahrávky ze 70. let (mj.
s kapelou Headhunters) kombinovaly elektrický jazz, funk a rock
do netradičního a neopakovatelného stylu, který dodnes ovlivňuje
soudobou hudbu. Album Future
Shock z osmdesátých let předznamenalo Hancockův vpád na
území elektronické taneční hudby
a nabídlo hned několik hitů včetně
skladby Rockit. Ve stejném období
pokračoval ve spolupráci s akustickou kapelou VSOP, který
zahrnoval spoluhráče z kapely
Milese Davise, Waynea Shortera,
Rona Cartera aTonyho Williamse.

září/říjen 2014

září 2014
sobota 13. září, 15.00 hod.
Kdo
zachránídrakovi
Isabelu?
O hodném
sobota 20. září, 15.30 hod.
Kocour v botách
pondělí 22. září, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

sobota 27. září, 17.00 hod.
Dětská dílna
úterý 30. září, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků

úterý 23. září, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

úterý 9. září, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku?
Prostor pro setkání s (ne)známými autory nejen ze
světa literatury
středa 17. září, 19.30 hod.
COUNTRY TANČÍRNA
K tanci hraje kapela ZIMOUR
Country taneční večer pod vedením lektorů
pátek 19. září, 18.00 hod.
CHANNEL-2
Brněnská kapela hrající alternativní rock

středa 24. září, 8.30 a 10.15 hod.
O Jirkovi a jeho třech psech
čtvrtek 25. září, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

Hancock získal Oscara za hudbu
k filmu Round Midnight a čtrnáct
cen Grammy, včetně té nejzásadnější za album roku pro nahrávku
River: The Joni Letters a dvou cen
Grammy v roce 2011 za CD Imagine Project. Mnohé jeho skladby
včetně Canteloupe Island, Maiden Voyage, Watermelon Man
a Chameleon, se staly moderními
standardy a zásadně ovlivnily
všechny styly moderní hudby.
Letos čtyřiasedmdesátiletý a stále
neuvěřitelně vitální Herbie Hancock je rovněž znám svojí slabostí
pro luxusní piana značky Fazioli
a afinitou k ručním syntezátorům.
Pořadatelé koncertu, agentura
24/7 Promotions, se etablovali
především objevným festivalem
JAZZFESTBRNO. Vstupenky na
koncert je možné koupit prostřednictvím webu www.herbiehancock.eu.

(red)
Foto: archiv 24/7 Promotions

Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno

pátek 26. září 8.30 a 10.15 hod.
O hodném drakovi

tel.: 541 247 274, 724 042 852

sobota 27. září,10.15 a 15.30 hod.

e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

úterý 23. září, 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího ČERNÉHO:
Jarek NOHAVICA – ostravský bard
pátek 3. října, 20.00 hod.
4 PETE’S SAKE
Křest CD The Valley of Happiness
Hosté: TŘI MASA
středa 8. října, 19.30 hod.
JIŘÍ SCHMITZER
Osobitý herec a písničkář na Leitnerce
čtvrtek 9. října, 19.30 hod.
245. VEČER P.T.O.:
T.K. KATI a PEDRO – VÍTEK FAMILY

KURZ KALANETIKY
Každé pondělí od 17.00–18.30 hod.
září–prosinec 700 Kč
leden–květen 850 Kč
KURZ POWER JÓGY
Každé pondělí od 19.00–20.00 hod.
říjen–prosinec v ceně 600 Kč
leden–květen (přihlášky v prosinci a v lednu) v ceně
850 Kč
Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
Otevřen ve dnech programových akcí od 18.00 hod.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce
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Naučte se tančit!

Sobota
13. 9.

Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
(pro začátečníky)
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 2. pol. října 2014

od 14 hodin

Přihlášky a info:

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007, mail: dagmar@ts-dagmar.cz
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krpolenc.cz/zehleni
*NCXPÉRCTVPGįKCMEG

možnost
MULTIFOKÁLY JIŽ OD 1800,− Kč za kus

showroom
Koliště 5
Brno

RETRO
&
TRENDY
DESIGN

(parkování ve dvoře)

O BKL ADY D L A Ž BY KOU PELNY

www.loskachlos.cz
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