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městská část

zpravodaj
osobnost měsíce
Nemáme v Brně mnoho muzikantů, kteří dovedou proplouvat prakticky všemi hudebními žánry
a ve všech zanechávají výrazný autorský i interpretační otisk. Jeden z těch nemnoha bude mít
brzy narozeniny.V jeho diskografii najdeme téměř
čtyřicet samostatných titulů, na třicet hudebních
performancí pro naše přední divadelní scény
i pro další příležitosti, jeho hudba zní ve filmech,
televizních inscenacích i v reklamách. A kdo by
neznal jeho legendární písničku Válka je vůl.
Jmenuje se Oldřich Veselý a v listopadu bude
mít pětašedesát.
Pokračování na str. 15

Vánoce jsou nás všech
raje,
Kdo si h
nezlobí ě 3
na stran

Radnice chce vyvolat veřejnou diskusi
o Masarykově čtvrti a o Kraví hoře
Masarykova čtvrť a lokalita Kraví hory je
velmi zajímavým a cenným veřejným prostorem.
„Místním nabízí komfortní a klidné bydlení
v blízkém dosahu jak centra města, tak zeleně.
Brňané lokalitu, především díky unikátnímu
a rozlehlému parku, využívají k rekreaci, sportu i poznání – máme zde hvězdárnu, koupaliště, ale také třeba zahrádkářské kolonie a psí
výběh,“ vyzdvihuje přednosti lokality starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
a dále připomíná: „S dětmi sem chodí i místní
mateřské školy. A Masarykova čtvrť může být
atraktivní i pro ty, které zajímá architektura
a urbanismus.“
„V této oblasti je mnoho překrásných, dobře
Zveme občany na
18. veřejné zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed,
které se koná ve středu

16. října 2013
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.

a vhodně využitých fungujících míst. Ale najdeme zde i věci, které se nikdy nedotáhly do
konce, místa, která je nutné opravit, nebo kterým je vhodné najít nové poslání, nový smysl,“
pokračuje starosta a vysvětluje záměr radnice
městské části Brno-střed: „V tomto čísle zpravodaje chceme čtenáře – obyvatele naší městské části – seznámit s tím, co se v poslední
době v Masarykově čtvrti a okolí podařilo, co
se připravuje a co je ve výhledu. Proto je na
konci materiálu připojena i anketa, protože
chceme znát názor veřejnosti.“
Radnice tak chce otevřít veřejnou diskusi
o tom, kam by se mohla Masarykova čtvrť
a Kraví hora ubírat.
„O všech plánech jsme také jednali se zástupci
místního občanského sdružení. Během diskuse jsme si vše vyjasnili a dohodli jsme se
na spolupráci,“ vysvětlil Šťástka.
Více informací a anketní lístek uvnitř zpravodaje na stranách 10 a 11.
Redakce připravuje informace také o dalších
oblastech městské části Brno-střed.
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Vypadá to poněkud zvláštně, psát v říjnu o Vánocích.
Když se však pozorně rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že do obchodů už se
pomalu naváží vánoční zboží. A ti pečlivější z nás už
nakupují, nebo dokonce mají nakoupené
vánoční dárky. Proč už teď mluvit oVánocích
má pro nás ovšem jiný a dobrý důvod – radnice ve spolupráci s organizátory letošních
vánočních trhů totiž vypisuje výtvarnou soutěž pro školáky VÁNOCE NA ZELŇÁKU OČIMA DĚTÍ. S podobnými aktivitami máme dobré zkušenosti. Již v minulosti jsme takto díky
žákům naší základní školy našli milého maskota městské části Brno-střed. Vídat ho
můžete na akcích pro rodiny, ale taky třeba
v podobě plyšové hračky, kterou od nás
dostávají někteří prvňáčci. A děti ze škol nám
také pomohli s tvorbou dárkové publikace
„Brno-střed: Pestrý život v centru dění“ –
dodnes knížku dáváme našim vzácným
návštěvám, včetně těch zahraničních. Pro
letošek jsme se rozhodli, že Vánoce na Zelňáku celé vyzdobíme dětskými obrázky, ať
si svátky užijeme mezi hezkými dekoracemi.
Proto prosím rodiče, aby své ratolesti v účasti
v soutěži podpořili, stejně jako pedagogy, aby
se spolu s dětmi tématu v hodinách výtvarky
věnovali. Vánoce na Zelňáku jsou totiž nás
všech, děláme je pro vás a budeme rádi,
pokud k vytvoření jejich atmosféry přispějete.

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

21
Informace k volbám
do Poslanecké
sněmovny PČR
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Pestrý festival
obohatí všechny
smysly

Rozhovor
s hudebníkem
Janem Ponocným

Akce radnice

Bílá pěna, láhev orosená: Slavnosti piva potěšily tisíce návštěvníků
Slavnosti piva, které proběhly
od 12. do 15. září na náměstí
Svobody a v parku na Moravském náměstí, se vydařily
i přes nepřízeň počasí.
Chladné a deštivé počasí
návštěvníky neodradilo, na slavnosti jich dorazilo několik tisíc.
Pivovary nabídly dvě stě padesát
druhů piva, vypilo se ho přes třicet
tisíc litrů. Také o ostatní sortiment
byl zájem. Prodalo se sedm set
litrů vína, šedesát litrů medoviny,
sto dvacet kilo sýrů, snědlo se
okolo dvou a půl tuny masa.
Na obou náměstích byl připraven
také hudební program. Každý den
dostali prostor začínající nebo
méně známí zpěváci a skupiny –
na náměstí Svobody zněla akustická hudba, na Moravském

náměstí big beat. Vystoupení byly
součástí projektu Music Point,
prostřednictvím kterého radnice
Brna-střed hudebníky dlouhodobě podporuje.
Na Slavnosti piva, které zahájily
Festival v centru dění, navazují
na náměstí Svobody Slavnosti jídla, Slavnosti vína a Slavnosti
řemesel. Společně s radnicí akci
připravuje její kulturní a vzdělávací středisko. Více na www.festivalvcentrudeni.cz.

(red)
Reklamní partner akce:
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Akce radnice

Děti se v nedělním odpoledni vypravily prozkoumat Úžasný svět her

Kdo si hraje nezlobí je hravé
odpoledne pro rodiny s dětmi
s nabídkou volnočasových
aktivit.
V Björnsonově sadu se 15. září
děti a jejich rodiče mohli seznámit
s kroužky, které v letošním školním roce nabízejí Centrum volného času Botanka, Středisko volného času Lužánky a Dům dětí a
mládeže Junior.
Divadlo Studna představilo svůj
Úžasný svět her. Do parku instalovalo čtyři mobilní hry, které byly

určeny hlavně mladším dětem.
Na nich předškoláci trénovali
zručnost a procvičovali logické
myšlení. Zábavu přinesly také hry
divadla Líšeň.
Rozptýlení poskytlo vystoupení
lužáneckých mažoretek a souboru irských tanců, po celé odpoledne pak zněly parkem písničky
z představení divadla Polárka
v podání celého jejího souboru.
Akci připravila radnice městské
části Brno-střed ve spolupráci
s Kulturním a vzdělávacím střediskem „U Tří kohoutů“.  (red)

Stalo se v naší městské části

Olympionička Věra Růžičková na Šelepce slavila, cvičila i zpívala
hé další osobnosti včetně starosty
MČ Brna-střed Libora Šťástky,
který nad inspirujícím setkáním
převzal společně s hejtmanem

kraje, primátorem města a starosty Králova Pole a Žabovřesk záštitu.
 Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Malina se loučila s prázdninami

Narozeninové setkání s pětaosmdesátiletou olympijskou
vítězkou z Londýna 1948 Věrou Růžičkovou se uskutečnilo
ve čtvrtek 12. září v srdečné
a pohodové atmosféře.
Nejdříve se cvičilo v parku před
klubem Šelepova No 1, kde se
představili členové a členky Sokola Brno I a sdružení Mezigenera-

ce a kde měla již od začátku hlavní slovo šarmantní jubilantka. Nikdo by jí nehádal její roky ani to,
že stála na kladině před šedesáti
lety.
A Jožka Černý by mohl jistě
potvrdit, že už dlouho neměl při
zpěvu takovou parťačku. Mezi
gratulanty byli olympijští a světoví
medailisté Věra Čáslavská, Jiří
Daler, Šárka Kašpárková a mno-

O posledním prázdninovém
víkendu se konaly dny otevřených dveří v zahrádkových osadách na Kraví hoře.
Pro děti byly připraveny hry

a pohádka O Červené karkulce,
dospělí se mohli projít po cestách
v místech, kde běžně nechodí.
V mírně podzimním počasí se pěkně sedělo u ohníčku a opékaly špekáčky.
 Ing. Bohumil Bílek
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Stalo se v naší městské části

Dům, ve kterém pobýval architekt Dušan Jurkovič, zdobí pamětní deska

Na Kounicově 12 byla 28. srpna
slavnostně odhalena pamětní
deska Dušanu Samo Jurkovičovi.
O vznik pamětní desky ke
145. výročí narození proslulého
architekta se zasloužil Ženský
vzdělávací spolek Vesna ve spolupráci s Moravskou galerií.

Dušan Samo Jurkovič se narodil
23. srpna 1868 v Turej Lúke u Myjavy. Vystudoval obor stavitelský na
Státní škole řemesel ve Vídni, po
krátké praxi u architekta Blažeje Bully nastoupil v roce 1889 do projektové kanceláře architekta Michala
Urbánka ve Vsetíně. V roce 1892
studoval lidové stavitelství Valašska,
v letech 1887–1899 vyhotovil projekty a podílel se na realizaci turistických staveb na Pustevnách pro

„Ředitel pokračovací školy Vesny
František Mareš dílo mladého Jurkoviče obdivoval a pozval ho na
konci devatenáctého století do
Brna, aby zde architekt navrhl
vybavení pro školní internát,“
vysvětlila hlavní důvod iniciativy
starostka Vesny Marie Šigutová.
Jurkovič pozvání přijal a roku
1899 skutečně do Brna přesídlil.

Pohorskou jednotu Radhošť ve
Frenštátě. V Brně se usadil v roce
1899. Působil zde jako samostatný
architekt, zapojil se do činností
výtvarného odboru Klubu přátel
umění v Brně a podílel se na kulturním dění v okruhu národně orientované brněnské inteligence, obnovil
svoje kontakty s Vídní. Na podzim
roku 1901 odešel do Luhačovic, kde
udělal první měření a plány lázeňských staveb, které se realizovaly

Jeho domovem se na čtyři roky
stal právě dům na Kounicově 12.
Po té architekt pobýval v domě na
Veveří 14 a odtud se stěhoval už
do své slavné vily v Žabovřeskách
na ulici Jana Nečase 2.
S historií Jurkovičova pobytu
v Brně a s jeho životem a dílem
seznámila na slavnostním aktu
přítomné historička Mgr. Milena

hlavně v letech 1902 a 1930.Vlastní
rodinné sídlo – vilu v Žabovřeskách – postavil v roce 1906, při příležitosti dokončení stavby uspořádal
ve vile výstavu svých interiérových
prací.V rozmezí let 1916–1918 pracoval v oddělení vojenských hrobů
při velitelství v Krakově; jeho návrhy
hřbitovů a pomníku, určené pro
oblast západní Haliče, byly zastoupeny na výstavách uspořádaných
v roce 1916 v Krakově a Berlíně

Flodrová. Pamětní desku vyrobil
mistr sklář Valér Kováč podle
návrhu Ing.arch. Zdeňka Müllera.
Jejímu odhalení přihlížely také
Jurkovičovy vnučky, hold jeho dílu
přišli vzdát také zástupci města
Brna a starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.


(red)

a našly ocenění v odborných kruzích. Po vzniku Československé
republiky se vrátil na Slovensko
a usadil se v Bratislavě.V roce 1920
se začal zaobírat problematikou
výstavby standardních rodinných
domků skládaných z předhotovených dílů (vyrobených ze dřeva,
resp. potom z pálené hlíny) – této
činnosti věnoval systematickou
pozornost až do své smrti v roce
1947. Více na www.jurkovic.cz.

Informace z radnice

Do škol zřizovaných MČ Brno-střed nastoupilo téměř sedm set prvňáčků

Do jedenácti základních škol,
jejichž zřizovatelem je městská
část Brno-střed, nastoupilo
2. září téměř sedm set prvňáč-

ků. V novém školním roce tak
bylo otevřeno čtyřiadvacet
prvních tříd.
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Dvě ze škol navštívil osobně, aby
přivítal děti i jejich rodiče, starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. „Vzhledem k tomu,
že výuka je první den velmi krátká,
musíme vždy vybírat – pro letošek
jsme zvolili základní školy na Kotlářské a na Bakalově nábřeží,“
uvedl starosta a dodal: „Nikdy
nepřicházíme s prázdnou, takže
i letos od nás malí školáci dostali
drobné a potřebné dárky. Radovaly se z nich i děti v těch školách,
do kterých přijet nestihneme.“
Městská část Brno-střed vkládá
každoročně na provoz, opravy
a investice na základních školách

nemalé finanční prostředky. „Na
školní rok 2013/2014 chystáme
například rekonstrukce několika
školních hřišť, a to na Křídlovické,
Horní a Kotlářské, nástavby na
Bakalově nábřeží a na Hroznové,
čímž dojde ke zvýšení kapacity škol
a ke zkvalitnění výuky, zateplení na
Úvoze či druhou etapu rekonstrukce ZŠ Antonínská,“ popsal péči
městské části Libor Šťástka.
Městská část Brno-střed je zřizovatelem celkem šesti základních
škol, pěti základních a mateřských škol, devatenácti mateřských škol a šesti školních jídelen.
 (red)

Informace z radnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby se konají v pátek 25. října
2013 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 od 8.00
do 14.00 hodin.
Případné dotazy a informace
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vám poskytneme:
telefonicky: 542 526 349 –
Linhová Libuše
písemně: e-mail
linhova@stred.brno.cz
osobně: ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
přízemí, od vrátnice vlevo,
kancelář č. 2 označená
„VOLBY“
Pondělí a středa
8.00–17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 6.30–15.00 hod.
Pátek 6.30–13.00 hod.

Informace pro voliče
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má každý
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let.
Žádost o vydání voličského
průkazu je možné podávat ode
dne vyhlášení voleb
– v listinné podobě s ověřeným
podpisem voliče
– v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
– v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
– osobně

Prvním dnem, kdy může
nejdříve úřad předat
voličský průkaz je 10. říjen
2013
Konec lhůty pro doručení

písemné žádosti o voličský
průkaz je 18. říjen 2013.
Konec lhůty pro osobní žádost
o voličský průkaz je 23. říjen
2013 do 16.00 hod.
Každý občan si může zkontrolovat od 1. září do 23. října 2013
do 16.00 hodin na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, odbor informatiky od 8.00
hod., a to v pondělí a ve středu
do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek
do 14.00 hod. a v pátek do 13.00
hod., zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský průkaz nebo
cestovní pas.
Hlasovací lístky vám budou
doručeny do 24. října 2013, také
budou k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, nebo přímo ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Po
učinění záznamu do výpisu ze
stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním
razítkem ÚMČ BS a odebere se
do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek
upraví, do úřední obálky vloží
jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Volič může na
hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému kandidátu dává přednost.

Jiné písemné úpravy hlasovacího
lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku
vhodí před volební komisí do
volební schránky. Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
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.

Možnost volit v nemocnici
nebo obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici,
sanatoriu, ústavu sociální péče
nebo obdobném ústavu a zařízení může oprávněný volič rovněž
uplatnit své aktivní volební právo.
Možnost, jak postupovat, je odvislá do určité míry od charakteru
jeho hospitalizace.
V případě dlouhodobé hospitalizace – správa tohoto zařízení

by měla voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na základě kterého by
potom mohl uplatnit své volební
právo. Volič v takovém případě
hlasuje do přenosné volební
schránky, se kterou se za voličem
dostaví členové OVK v územním
obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku mu
vydá okrsková volební komise
před hlasováním.
Při krátkodobé hospitalizaci
nebo v případě, že volič neví, kde
přesně se ve dny voleb bude
nacházet, se jeví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu,
na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území
ČR. V tomto případě požádá prostřednictvím správy příslušného
zařízení o přenosnou volební
schránku úřad nebo ve dny voleb
OVK v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky
i úřední obálku mu vydá okrsková
volební komise před hlasováním.

Informace pro politické
strany
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, může delegovat nejpozději do 10. října 2013
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
v každém volebním okrsku.
Další podrobnější informace
najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.



(red)

Abecední seznam ulic s volebními místy
Adresa
Anenská lichá
Anenská 2–8 sudá
Anenská 10 do konce sudá
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

Okrsek
38
38
37
65
70
25
9
44
44
43
43
14

Volební místo

Adresa

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
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Stará 13–15

Bašty
Bauerova
Bayerova 1–39 lichá
Bayerova sudá
Bayerova 41 do konce lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova
Besední
Bezručova
Bidláky

Okrsek
5
34
59
60
61
4
4
33
6
2
22
26

Volební místo
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Bakalovo nábř. 8
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Informace z radnice
Adresa
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů lichá
Bohuslava Martinů sudá
Botanická 1
Botanická 2–18 sudá
Botanická 3–21 lichá
Botanická 20–34 sudá
Botanická 23–45a lichá
Botanická 36–56 sudá
Botanická 66–68 sudá
Brandlova
Bratislavská 1–35 lichá
Bratislavská 2–40 sudá
Bratislavská 37–61 lichá
Bratislavská 42–62 sudá
bratří Čapků
Bulínova
Burešova
Cejl 1–65 lichá
Cejl 2–48 sudá
Cejl 50–64 sudá
Cejl 67–69 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 1–29 lichá
Česká 2–28 sudá
Česká 30 do konce
Denisovy sady
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1–45 lichá
Dornych 2–76 sudá
Dostálova
Drobného 1–7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1–29 lichá
Dřevařská 2–22 sudá
Dřevařská 24–30 sudá
Dřevařská 31 do konce
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11–35 lichá
Francouzská 2–20 sudá
Francouzská 22–62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gorazdova
Gorkého 1–23 lichá
Gorkého 2–14 sudá
Gorkého 16–32 sudá
Gorkého 25–37 lichá
Gorkého 34–50 sudá
Gorkého 39 do konce lichá
Gorkého 52 do konce sudá
Grmelova
Grohova 1–15 lichá
Grohova 2–34 sudá
Grohova 17–23 lichá
Grohova 25–43 lichá
Grohova 36–44 sudá
Grohova 45 do konce lichá
Grohova 46 do konce sudá
Havlenova 1–25 lichá
Havlenova 2–12 sudá
Havlenova 14 do konce sudá
Havlenova 27 do konce lichá
Havlíčkova 1–43 lichá
Havlíčkova 2–36 sudá

44
5
41
42
63
63
59
59
61
58
61
4
10
10
12
12
48
56
63
10
14
12
12
28
64
16
51
69
52
55
53
16
31
2
2
4
5
6
1
1
17
17
43
7
7
62
62
61
58
29
4
43
9
13
6
44
27
47
70
70
51
50
50
48
48
25
70
69
51
50
52
48
48
24
24
27
27
45
45

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
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
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
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

Havlíčkova 38 do konce sudá
Havlíčkova 45 do konce lichá
Heinrichova 1–21 lichá
Heinrichova 2–20 sudá
Heinrichova 22 do konce sudá
Heinrichova 23 do konce lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1–149 lichá
Hlinky 2–140 sudá
Hlinky 142 do konce sudá
Hlinky 151 do konce lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1–51 lichá
Hrnčířská 58 do konce
Hroznová
Husova 1–4
Husova 5 příjmení začínající A–Ch
Husova 5 příjmení začínající I–Ž
Husova 6 do konce sudá
Husova 7–13 lichá
Husova 15 do konce lichá
Hvězdová lichá
Hybešova
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1–21 lichá
Jana Uhra 2–10 sudá
Jana Uhra 12–22 sudá
Jana Uhra 23 do konce lichá
Jana Uhra 24 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 1–14
Jiráskova 15–37
Jiráskova 38 do konce
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1–13 lichá
Koliště 2–70 sudá
Koliště 15–49 lichá
Koliště 51–69 lichá
Koliště 71 do konce
Komenského nám.
Konečného nám. 1–3
Konečného nám. 4 do konce
Kopečná 1–37 lichá
Kopečná 2–76 sudá
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Volební místo
43
43
46
46
45
45
45
26
7
43
2
35
36
39
39
30
26
60
31
61
56
39
38
37
18
2
38
2
12
21
2
4
54
54
55
52
53
65
3
3
6
6
31
70
46
7
4
25
31
31
28
28
51
69
54
38
46
6
2
39
32
32
39
45
43
5
45
4
17
9
4
12
14
15
2
54
55
38
38

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
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
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 Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křídlovická 30b
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
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
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

Informace z radnice
Adresa
Kopečná 39–77 lichá
Kopečná 78 do konce
Körnerova
Košťálová
Kotlářská 1–19 lichá
Kotlářská 2–16 sudá
Kotlářská 18–28 sudá
Kotlářská 21–25 lichá
Kotlářská 27–35 lichá
Kotlářská 30 do konce sudá
Kotlářská 37 do konce lichá
Kounicova 1–37 lichá
Kounicova 2–14 sudá
Kounicova 16–28 sudá
Kounicova 30–44 sudá
Kounicova 39–55 lichá
Kounicova 57–67 lichá
Kozí
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1–9 lichá
Křenová 1–19 lichá
Křenová 2–46 sudá
Křenová 21 do konce lichá
Křenová 48 do konce sudá
Křídlovická 1–17 lichá
Křídlovická 2–28 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 1–21 lichá
Leitnerova 2–22 sudá
Leitnerova 23 do konce
Lerchova 1–9 lichá
Lerchova 2–10 sudá
Lerchova 11 do konce lichá
Lerchova 12 do konce sudá
Lidická 1–31 lichá
Lidická 2–34 sudá
Lidická 33–59 lichá
Lidická 36 do konce sudá
Lidická 61 do konce lichá
Lipová lichá
Lipová 2–12 sudá
Lipová 14 do konce sudá
Londýnské náměstí
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1–23 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 25 do konce lichá
Masná 1–5 lichá
Masná 2–32 sudá
Masná 36
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1–2
Mendlovo nám. 3–15
Mendlovo nám. 16 do konce
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1–25 lichá
Milady Horákové sudá
Milady Horákové 27 do konce lichá
Minoritská lichá

37
37
11
17
56
57
58
62
58
63
60
68
66
67
57
67
57
4
16
48
43
17
17
15
16
20
20
22
22
23
23
34
35
35
19
33
8
5
39
37
21
38
46
46
45
45
66
8
65
7
63
39
46
39
29
32
39
7
44
6
70
39
3
5
6
16
16
16
66
1
36
33
36
6
65
9
13
8
6

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Křídlovická 30b
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 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
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22

Minoritská sudá
Mlýnská
Moravské nám. 1–10
Moravské nám. 11 do konce
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
náměstí 28. října 1–11 lichá
náměstí 28. října 2–12 sudá
náměstí 28. října 20 do konce sudá
náměstí 28. října 21 do konce lichá
náměstí Míru
náměstí Svobody 1–7
náměstí Svobody 8–14
náměstí Svobody 15–19
náměstí Svobody 20 do konce
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1–16
Neumannova 17 do konce
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Oblouková
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1–15 lichá
Orlí 2–18 sudá
Orlí 17 do konce lichá
Orlí 20 do konce sudá
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská
Pekařská lichá
Pekařská 2–16 sudá
Pekařská 18 do konce sudá
Pellicova
Peroutková
Petrov
Petrská
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní 1–37 lichá
Plotní 2–20 sudá
Plynárenská
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1–61 lichá
Polní 2–88 sudá
Polní 63 do konce lichá
Polní 90 do konce sudá
Ponávka
Poříčí 1–4
Poříčí 5–6
Poříčí 7 do konce
Poštovská
Pražákova 53 do konce
Preslova
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2–8 sudá
Renneská tř. 10 do konce sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1–11 lichá

Volební místo
3
16
4
66
4
5
5
22
9
7
7
9
45
4
3
1
4
22
56
39
40
23
6
70
30
25
2
17
3
3
6
6
1
1
43
68
37
38
37
38
1
5
5
39
36
17
17
14
32
15
3
25
25
26
26
10
34
33
19
3
26
40
5
11
13
11
17
30
14
5
4
26
25
27
55
41
4
17
46

ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
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 Křídlovická 30b
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křídlovická 30b
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13–15
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
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Informace z radnice
Adresa
Roubalova 2–24 sudá
Roubalova 13 do konce lichá
Roubalova 26 do konce sudá
Rovná
Rudišova 1–3 lichá
Rudišova 2–10 sudá
Rudišova 5 do konce lichá
Rudišova 12 do konce sudá
Rumiště
Rybářská
Rybkova
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1–31 lichá
Sedlákova 2–28 sudá
Sedlákova 30 do konce sudá
Sedlákova 33 do konce lichá
Sevřená
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1–39 lichá
Smetanova 2–16 sudá
Smetanova 18 do konce sudá
Smetanova 41 do konce lichá
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1–11 lichá
Soukenická
Soukopova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1–19 lichá
Špitálka 2–6 sudá
Špitálka 8 do konce sudá
Špitálka 21 do konce lichá
Štefánikova 1–23 lichá
Štěpánská
Štýřické nábřeží
Šujanovo nám.
Šumavská 31–35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá
Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
trvale obydlené chaty na úz. Brno-střed
Trýbova
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1–13 lichá
Tučkova 2–18 sudá
Tučkova 15 do konce lichá
Tučkova 20 do konce sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Tyršův sad
Údolní 1–11 lichá
Údolní 2–28 sudá
Údolní 13–51 lichá
Údolní 30–32 sudá
Údolní 34–36 sudá
Údolní 38–56 sudá
Údolní 53–77 lichá
Údolní 58–72 sudá

46
45
45
31
43
43
42
42
17
34
55
17
36
44
44
42
42
56
15
1
38
68
68
68
63
64
25
67
2
12
21
44
30
17
11
1
15
49
31
29
31
1
38
6
67
5
2
14
14
15
15
62
16
26
16
62
32
12
47
9
17
33
36
8
67
67
57
62
47
46
63
2
2
47
51
50
49
46
48

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
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 Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SOU Jánská 22
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Stará 13–15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Bakalovo nábř. 8
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
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
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 Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55

Údolní 74 do konce sudá
Údolní 79 do konce lichá
Uhelná
Úvoz 1–19 lichá
Úvoz 2–46 sudá
Úvoz 21–39 lichá
Úvoz 41–53 lichá
Úvoz 48–72 sudá
Úvoz 55 do konce lichá
Úvoz 74–88 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
Veletržní 9–11
Veletržní 12 do konce
Veselá
Veveří 1–31 lichá
Veveří 2–38 sudá
Veveří 33–49 lichá
Veveří 40–50 sudá
Veveří 51–73 lichá
Veveří 52–72 sudá
Veveří 75–109 lichá
Vídeňská 1–27 lichá
Vídeňská 2–96 sudá
Vídeňská 31–61 lichá
Vídeňská 63–101 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
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2–14 sudá
Železniční 2–16 sudá
Žerotínovo náměstí 1–5
Žerotínovo náměstí 6 do konce
Žižkova 1–21 lichá
Žižkova 2–22 sudá
Žižkova 55
Žlutý kopec
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Volební místo
45
45
17
36
36
49
50
47
53
50
52
53
17
6
19
33
14
44
17
33
34
35
1
70
68
69
67
54
56
55
24
24
28
29
39
31
14
14
15
15
38
25
7
29
46
30
35
34
34
35
42
42
42
19
6
46
20
57
1
67
16
35
1
17
39
39
17
68
70
53
55
55
44

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SOU 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 Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
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
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křídlovická 30b
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
VOŠ zdravotnická, Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
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

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

Informace z radnice

Vánoce na Zelňáku očima dětí: Výtvarná soutěž pro žáky základních škol
Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka vyhlašuje výtvarnou soutěž Vánoce
na Zelňáku očima dětí. Obrázky
mohou žáci základních škol
zasílat do 31. října.
Soutěžící mají za úkol zachytit
svoji představu Vánoc na Zelňáku. Výtvarná díla mohou dát odpověď na otázky: Jaké by měly
Vánoce na Zelňáku být? Jak by
se jim nejvíce líbily? Co by zde
nemělo chybět? Kdo by zde
neměl chybět?
Výtvarná technika není omezena,
doporučuje se jakákoliv kresba
nebo malba s výraznou konturou.
Obrázek musí být odevzdán ve
formátu A4.
Po uzavření soutěže komise
vybere třicet nejlepších obrázků,
které budou umístěny na předních pozicích na vánočním tržišti
na Zelném trhu po celou dobu
konání akce. Autoři těchto obráz-

ků získají navíc věcnou cenu
(výtvarné potřeby) a originální
DIPLOM potvrzený starostou
městské části Brno-střed Mgr. Liborem Šťástkou. Výsledky budou
do 15. listopadu uveřejněny na
www.vanocenazelnaku.cz.
Pořadatelem soutěže je PROMO
PLANET, s. r. o., Cornovova 52,
618 00 Brno. Na tuto adresu je třeba obrázky v termínu do 31. října
2013 včetně zasílat (rozhoduje
datum podání na poštu).
Úplná pravidla a přihláška jsou
uvedeny na výše uvedených
stránkách Vánoc. Pro ty, kteří
nemají možnost si přihlášku
vytisknout, ji zveřejňujeme i zde.
Pravidla jsou k dispozici na vrátnici ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 a na základních školách zřizovaných
městskou
částí
Brno-střed, a to u učitelů výtvarné
výchovy.


(red)

VÁNOCE NA ZELŇÁKU OČIMA DĚTÍ
Přihláška do soutěže
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození dítěte
Bydliště dítěte
Škola, kterou dítě navštěvuje
Třída, kterou dítě navštěvuje
Jméno a příjmení zákonného
zástupce dítěte
Bydliště zákonného zástupce
dítěte
Telefon zákonného zástupce
dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)

E-mail zákonného zástupce
dítěte
(nepovinný údaj – slouží ke snadnějšímu kontaktu v případě úspěchu v soutěži)

Prohlašuji, že jsem se seznámil s úplnými pravidly výtvarné soutěže
VÁNOCE NA ZELŇÁKU OČIMA DĚTÍ, s těmito v plném rozsahu souhlasím a jsem si vědom práv a povinností pořadatele i účastníka soutěže.
V Brně
Podpis zákonného zástupce dítěte:

Město poskytuje vlastníkům nemovitostí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území
města Brna půjčky s tříprocentní úrokovou sazbou na opravu
a
modernizaci
bytových
a rodinných domů a bytových
jednotek. Za tímto účelem
vyhlašuje
prostřednictvím
Bytového odboru Magistrátu
města Brna dvakrát ročně
výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno
na úředních deskách města
a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa
města > Magistrát města Brna >
Úsek hospodářský > Bytový
odbor >Půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Brna).
O půjčku, která bude poskytována
na jaře 2014, mohou vlastníci
nemovitostí požádat v termínech
od 1. září do 15. října 2013 a od
1.prosince 2013 do 15. ledna 2014.
Žádosti na předepsaném formuláři
jsou přijímány na Bytovém odboru
na Malinovského nám. 3 nebo
na úřadech městských částí, na
jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou
k dispozici na všech úřadech, kde
se žádosti podávají, a na

výše uvedené internetové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje
bydlení nepožaduje město ručitele.Tyto půjčky jsou jištěny zřízením
zástavního práva k opravované
nemovitosti ve prospěch města
po dobu splácení. Výběr žadatelů
o půjčku provádí Komise bydlení
Rady města Brna. O výsledku
výběrového řízení jsou všichni
žadatelé písemně vyrozuměni
prostřednictvím Bytového odboru
Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni
žadatelé, kteří již k předmětné

nemovitosti zřídili zástavní právo
nebo jiný obdobný závazek.
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za
vedení účtu hradí město.
Finanční prostředky čerpá žadatel podle konkrétních účelů na
základě faktur nebo paragonů,
a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku od otevření účtu.
Po uplynutí šesti měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou
měsíčních splátek. Po úplném
splacení půjčky připraví Bytový
odbor podklady k provedení

Účel půjčky
obnova střechy

výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Půjčku je možno
žádat na více účelů v jednom termínu. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden účel na stejnou
nemovitost před splacením dříve
poskytnuté půjčky na tento účel.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané
získat na Bytovém odboru MMB
na Malinovského nám. 3, dveře
č. 280 a 281, nebo na telefonních
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda,
vedoucí Bytového odboru MMB

Lhůta splatnosti
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let

Horní hranice půjčky
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům
60 tis. Kč/byt. jednotku
15 tis. Kč/byt. jednotku
110 tis. Kč/dům
400 tis. Kč/dům
120 tis. Kč/byt. jednotku

5 let

80 tis. Kč/byt. jednotku

5 let
8 let

80 tis. Kč/byt. jednotku
400 tis. Kč/byt. jednotku

5 let
5 let

50 tis. Kč/dům
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům
50 tis. Kč/byt. jednotku

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken
a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě
nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní
vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)
modernizace staršího výtahu podle inspekční prohlídky

5 let
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Informace z radnice

Radnice chce vyvolat veřejnou diskusi o úpravách, které plánuje
Pokračování ze strany 1

u Žižkovy ulice, což by mohla být
další z možností, jak stávající park
rozšířit, a také o budoucnosti
areálu Vysokého učení technického, kde je však nutná dohoda
s VUT jako s jeho vlastníkem.
Podle finančních možností města
by bylo případně možné uvažovat
i o odkoupení pozemků.

Jezírko na Kraví hoře
Původní zchátralá malá vodní
nádrž pochází z roku 1962.
Z iniciativy městské části Brno-střed by zde mělo být již koncem
října dokončeno nové biotopové
jezírko. Podnětem k rekonstrukci
byla zejména existence populace
silně ohrožené ropuchy zelené,
která se zde pravidelně rozmnožuje. Cílem projektu bylo vytvořit
nádrž s pobřežní vegetací, která
bude zajišťovat životní podmínky
nejen pro chráněné ropuchy, ale
i pro další druhy obojživelníků
a hmyzu.

Vaňkovo náměstí
a přilehlý park Helgoland
V jezírku se rozmnožuje ohrožená ropucha zelená

Dětská hřiště
a sportoviště
V současné době je v parku na
Kraví hoře volně přístupné jedno
dětské hřiště a dvě sportoviště.
Stávající dětské hřiště by mělo být
dovybaveno, radnice navíc plánuje ještě jednu novou herní plochu v lokalitě parku vybudovat.
Pokud jde o sportoviště, tak by se
jednak měly opravovat volejbalové kurty u kostela a jednak by se
sportoviště v horní části parku
mělo proměnit na víceúčelovou
sportovní plochu.

Dětské hřiště v parku na Kraví hoře by mělo být dovybaveno

Zahrádkářské kolonie na
Kraví hoře
Výsledkem prázdninových jednání vedení radnice městské části
Brno-střed se zahrádkářskými
svazy je dohoda, na základě které
jak zahrádkáři, tak radnice městské části Brno-střed přispějí k oživení této části Kraví hory. Kolonie
se díky zahrádkářům více otevřou
lidem – první vlaštovkou byl
poslední prázdninový víkend, kdy
se zde konal den otevřených dveří, následovat by měly i další akce,
které budou přístupné široké
veřejnosti. Pokud jde o roli radnice, tak ta by se měla postarat
o opravy cest jednak kolem kolonií
a jednak těch, které vedou přes
jejich území, aby mohly být využívány všemi návštěvníky Kraví
hory. Brno-střed také rozšíří park
v místech, kde nejsou zahrádky,
například v místě nad Gymnáziem Matyáše Lercha. Radnice
také bude jednat s vedením statutárního města Brna o rekultivaci
lokality bývalé vyhořelé jídelny

Projektová dokumentace pro
rekonstrukci Vaňkova náměstí je
již připravena – z pověření statutárního města Brna ji zajišťovala
městská společnost Brněnské
komunikace. Finanční prostředky
na její provedení jsou navrhovány
do rozpočtu Brna na příští rok –
pokud Zastupitelstvo města Brna
takový návrh schválí, mělo by
k realizaci dojít v průběhu příštích
dvou let.
Proměny by se měl dočkat i přilehlý park Helgoland, a to v ideálním případě již v příštím roce.
Jeho část byla z finančních prostředků Brna-střed zrekonstruována již v roce 2006. Nyní plánuje
radnice městské části Brno-střed
jeho rozšíření a dokončení. Nutným předpokladem je získání plochy do správy.

Obnovení linky č. 51

Volejbalové kurty čekají na opravu

Zahrádkářské kolonie se více otevřou veřejnosti
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Linka číslo 51, kterou využívali
jak obyvatelé Masarykovy čtvrti,
tak pacienti Masarykova onkologického ústavu jako přímé spojení
na hlavní nádraží a na Zvonařku,
byla Dopravním podnikem města
Brna zrušena v rámci úsporných
opatření v lednu 2013. Protože se
jedná o trasu, která vedla výhradně územím městské části Brnostřed, rozhodla se radnice prosadit obnovení spoje. Díky této
aktivitě je linka do konce roku opět
v provozu. Ve spolupráci
s Dopravním podnikem města
Brna bude vyhodnocována efektivita spoje a přepravní kapacity
s tím, že o zachování provozu
bude radnice usilovat i pro příští
rok. Ukáže-li se to jako nezbytné,
na provoz opět přispěje ze svého
rozpočtu městská část Brno-střed
– její vedení se domnívá, že si
obyvatelé Masarykovy čtvrti
i pacienti Masarykova onkologického ústavu zachování linky
zaslouží.

Informace z radnice

v Masarykově čtvrti a v oblasti Kraví hory

Park Helgoland by mohl být rozšířen
Součástí rekonstruované budovy by měla být parní bylinková lázeň

K rekonstrukci Vaňkova náměstí by mělo dojít v příštích dvou letech

žádná nová budova se nechystá.
V plánu je pouze nutná rekonstrukce stávající zastaralé provozní budovy, kterou mj. trápí
špatná statika a izolace, stejně
jako nevyhovující způsob vytápění. V rámci této rekonstrukce je
uvažováno o rozšíření nabídky
služeb pro návštěvníky, a to

doplněním o prvky spa a wellness
s tím, že by tato budova navazovala na současný krytý bazén.
Součástí tohoto řešení by také
bylo zkvalitnění zázemí pro
návštěvníky venkovního koupaliště – k dispozici by dostali nové
skříňky, převlékací kabinky, toalety či občerstvení.
 (red)


ANKETNÍ LÍSTEK
Souhlasíte s umístěním dalšího dětského hřiště a sportoviště
v parku na Kraví hoře a jeho blízkém okolí?
 ANO – hřiště pro děti a možnost sportování je obzvlášť dnes velmi důležitá
 NE – dětská hřiště ani sportoviště zde nejsou potřeba
Souhlasíte s obnovou parku u Vaňkova náměstí, tzv. Helgolandu?
 ANO – současná podoba je nevyhovující
 NE – jsou důležitější místa, která je potřeba opravit

Provozní budova koupaliště v současném stavu

Souhlasíte s rozšířením nabízených služeb v areálu koupaliště
a rekonstrukcí stávající provozní budovy na wellness centrum
se saunovým světem a novým zázemím pro venkovní koupaliště (skříňky, převlékací kabinky, toalety, občerstvení)?
 ANO – provozní budova a stávající zázemí venkovního koupaliště je nevyhovující, navíc nabídka těchto služeb je v Brně
stále nedostatečná a prvky wellness centra zajistí také větší
komfort pro návštěvníky koupaliště
 NE – provozní budova mi v dnešní podobě a stavu nevadí
Souhlasíte se zachováním provozu linky č. 51 i pro příští rok?

 ANO – její provoz je důležitý jak pro obyvatele Masarykovy

Provozní budova koupaliště po plánované rekonstrukci

čtvrti, tak pro pacienty onkologického ústavu

 NE – doprava do této části Brna se obejde i bez této linky
Unikátní plavecký bazén, který je
dílem architektonického ateliéru
D.R.N.H, byl slavnostně otevřen
v květnu 2004. Stavba získala
několik ocenění – např. titul Grand
Prix Obce architektů 2005, nejvyšší cena GRAND PRIX mimo
kategorie, Bazén roku 2004 udělený v 1. ročníku veřejné celostátní soutěže v rámci kategorie

Veřejné bazény — aquaparky
a nominaci na Award Mies
van der Rohe v Barceloně za Českou republiku. Stejně jako celé
koupaliště, postavené původně
v 70. letech, se těší velkému zájmu
veřejnosti – letošní letní sezona
byla co do návštěvnosti rekordní.
V současné době se hovoří
o výstavbě nové budovy na Kraví
hoře jako o tzv. wellness centru –
jde však o nepřesné informace,

Vyplněný anketní lístek můžete
• zaslat poštou na adresu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
601 69 Brno. Obálku označte slovy Masarykova čtvrť a Kraví
hora
• osobně doručit a vhodit do hlasovací urny na ÚMČ Brno-střed,
pracoviště CZECH POINT, otvírací doba: pondělí–středa
8.00–12.00 hod., úterý–čtvrtek 8.00–12.00 hod., pátek
8.00–12.00 hod.


Areál koupaliště

Anketa bude probíhat do 31. října 2013
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Informace z radnice

Informace k výběru místního poplatku za komunální odpad
Poplatkovou povinnost splnilo
k 3. září 2013 již 355 111 osob
z celkového počtu 385 000
poplatníků.
Vybráno bylo na úhradu poplatku
celkem 239,7 milionu Kč. Tato
částka tvoří 92,2% z celkové částky 260 milionů Kč, předpokládané
v příjmové části rozpočtu města
Brna pro letošní rok.
Pokladnami prošlo 54% této částky (128,5 milionu Kč), bankovními
převody z účtů 44% plateb (105,5

milionu Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 2% plateb
(5,7 milionu Kč).
Z uvedeného vyčíslení vyplývá,
že navýšení poplatku v roce 2013
nemělo zásadní vliv na procentuální výběr z celkové příjmové
částky, který je obdobný jako
v uplynulých letech.
Navýšení nemělo vliv ani na úroveň třídění ve městě Brně a celkově je monitorován trend snižování množství odpadů.
V současné době správce daně

Veřejný internet nově na Zelném trhu
Veřejný internet MČ Brno-střed
umožňující občanům bezplatné
připojení internetu změnil pracoviště.
Veřejný internet je přestěhován
z adresy Masarykova 25 do no-

vých prostor na Zelném trhu 14 –
budovy tržnice. Otevírací doba
zůstává zachována, tedy po–pá:
9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
V současné době je k dispozici
5 míst vybavených stolním počítačem.
 (red)

zahájil veškeré úkony v rámci
upomínkového řízení (tj. příprava
platebních výměrů, příp. hromadných předpisných seznamů,
s vyměřeným zvýšením za pozdní
úhradu) zaměřené na skupinu
dlužníků. Z praxe předchozích let
lze předpokládat, že na základě
upomínkového řízení bude chybějící částka zcela vybrána.
Sazbu poplatku, skupiny poplatníků, osvobození od poplatku,
ohlašovací povinnost, znění
Obecně závazné vyhlášky Statu-

tárního města Brna č. 12/2012
a další podrobné informace
najdete na našich stránkách
www.brno.cz/odpady.
Obecné informace o místním
poplatku za komunální odpad je
možné obdržet také na e-mailu
po registraci na výše uvedeném
webu.


Magistrát města Brna,
Odbor životního prostředí
Oddělení správy poplatků
za komunální odpad

Veřejné projednání územní studie
Odbor územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna
a radnice městské části Brno-střed zvou občany na veřejné
projednání Územní studie „Soukenická“ s odborným výkladem

zpracovatele (Ing. arch. Barbora
Jenčková), které se koná v úterý
15. října 2013 v 17.00 hod. ve
Společenském centru radnice
na Dominikánské ulici 2.

(red)

Názory vedení radnice

Když se řekne Kraví hora…
Kdo z Brňanů by
neznal Kraví horu? Oázu zeleně,
klidu, zážitků i zábavy, kterou najdete kousek od
centra, na hranici
městských částí
Brno-střed a Žabovřesky.
Když se řekne Kraví hora, napadne
mě leccos. Třeba to, že mnozí
z generace dnešních čtyřicátníků
zde v zimě absolvovali první lyžařské pokusy. Žádné vleky, rolby.
Nějak dolů a nahoru bokem a ti
šikovnější stromečkem. A zima,

která se dostala přes nepříliš kvalitní vybavení všude. Kdo nelyžoval,
sáňkoval a boboval.
Ti, kdo absolvovali poblíž školní
docházku, ať už třeba na náměstí
Míru nebo na Sirotkově, sem určitě
chodili se školou běhat. Přiznejme
si – moc zábavné to nebylo. Daleko
lepší bylo, že se sem odpoledne
dalo „jít ven“. Prostě jen tak – klukovské rvačky, bunkry, fotbálek.
Spousta dnešních dospělých chodila s rodiči na Kraví horu pouštět
draky – tato tradice naštěstí nevymizela, dodnes patří ke koloritu
parku. Snad se jen někdy může

zdát, že ten vítr nefouká tolik co
dřív☺. Důležitým místem oddychu
a smysluplného využití volného
času jsou pro mnohé z obyvatel
Brna zahrádkářské kolonie – do
nichž se, díky nedávným dohodám, můžete nyní i zajít podívat.
Kraví hora je také místem, kde
v minulých letech proběhly dvě velké investice. Dnes už to vnímáme
jako samozřejmé, ale není to tak
dávno, co se diskutovalo o tom,
jestli zde má nebo nemá stát krytý
plavecký bazén, aby se celá lokalita nezahltila dopravou. A dnes je
bazén, oceněný v několika soutě-

žích, vyhledávaným sportovištěm,
jehož návštěvnost láme rekordy.
Zapomenout nesmím ani na opravenou Hvězdárnu a planetárium
Brno. Je to taky zajímavý a inspirativní prostor, v němž pracují
šikovní a činorodí lidé.
Skoro každému Brňanovi se něco
vybaví, když se řekne Kraví hora.
Važme si toho, že ji máme. A snažme se ji společně rozvíjet tak, ať
se zde cítíme dobře a ať neztratí
nic ze svého genia loci.


Mgr. Libor Šťástka,
starosta MČ Brno-střed

Podání žádosti o byt se zjednoduší
Každý občan se
v průběhu svého
života při vyřizování běžné agendy na úřadech
nejspíše setkal
s nutností předložit dlouhý seznam
potvrzení, dokladů, výpisů a dalších příloh požadovaných při podání jeho žádosti. Toto „papírování“

je přítěží pro občana i pro samotný
úřad a může vyřizování žádosti
zbytečně prodlužovat.
Také pro podání žádosti o pronájem obecního bytu v městské části
Brno-střed bylo doposud nutné
doložit mnohá potvrzení – doklad
o zaměstnání či podnikání, doklady o příjmech, doklady vztahující
se k místu trvalého pobytu, výpis
z „evidence práv pro osobu“
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z katastru nemovitostí – tak jak
jsou uvedeny v platných Pravidlech pronájmu bytů v městské části Brno-střed. S přesným zněním
Pravidel je možné se seznámit na
webových stránkách radnice
www.stred.brno.cz/byty-a-nebytove-prostory.
Naší snahou je proces vyřizování
co nejvíce urychlit a zjednodušit,
proto bychom rádi zavedli namísto

nutnosti předložit originály všech
těchto dokladů týkajících se životní
situace žadatele pouze čestné prohlášení, ve kterém tyto skutečnosti
uvede. Je to jeden z našich kroků,
kterými chceme vyjít občanům
naší městské části vstříc a jednání
na úřadech učinit snadnější, rychlejší a přívětivější.

Bc. Pavel Sázavský,
1. místostarosta MČ Brno-střed

Názory zastupitelů

Výzkum Dopravního podniku
Šetřit není na
škodu, jen z toho
nesmí nikomu
škoda vzniknout.
Dopravní podnik
města
Brna
(DPmB)
se
v tomto roce rozhodl šetřit. Udělal výzkum, ve kterém zmapoval, které spoje MHD
jsou málo využívané. Ty následně
zrušil, nebo upravil. Skončila např.
tramvaj č. 13, devítka byla přesměrována a taky autobus č. 51

skončil. Trasa tohoto autobusu
č.51 vedla ze Zvonařky přes Žlutý
kopec a Masarykův onkologický
ústav (MOÚ) do Masarykovy
čtvrti. Pro pacienty MOÚ to není
příjemná cesta – naopak, je plná
obav a nejistot. Po zrušení autobusu č. 51 si museli začít zvykat
na přestup: Zvonařka-Mendlovo
nám. a dál pokračovat trolejbusem na Žlutý kopec.
Vlna protestů byla tak silná, že se
radní městské části Brno-střed
zasadili o to, aby byla linka číslo

51 od září obnovena. Dopravní
podnik za to vystavil radnici MČ
Brno-střed účet: 1 396 000 Kč. To
je cena za provoz linky č. 51 na
čtyři měsíce roku 2013. Pro další
období přijde MČ Brno-střed další
složenka!?
Cestující si zachování přímé linky
přejí, a možná by v rámci šetření
oželeli časopis DPmB Šalina.
Rozhodně nejde jen o ty, kteří
bydlí v Masarykové čtvrti. Spojení
potřebují obyvatelé z celého Brna
i z Jihomoravského kraje. Jsou to

z velké části pacienti, kteří přijíždějí na Zvonařku a odtud pokračují do nemocnice na Žlutém kopci-MOÚ kvůli vyšetření, kontrole,
léčení.
Autobus č. 51 není záležitost jen
městské části Brno-střed. To by
měli výzkumníci z DPmB vzít
v úvahu. Ale také radní města
Brna a Jihomoravského kraje.


Věra Soukalová (TOP 09),
předsedkyně
Kontrolního výboru MČ BS

Parkování automobilů a vývoj městské technické infrastruktury
V poslední době
zintenzivnily diskuze o parkování
automobilů. Souvisí to s úvahami
o zavedení rezidentních parkovacích zón. Pro
městskou část Brno-střed citlivé
téma je nyní předloženo v anketě na internetových stránkách
www.stred.brno.cz. Jen 25 %
respondentů se vyjadřuje pro
zavedení rezidentních zón. Je to
pochopitelné, protože nic konkrétního nebylo předloženo a v jiných
městech jsou řešení i výsledky
různé. Je také otázka, je-li k tomu
zralá doba.
Dopravní stavby jsou nejvýraznějším prvkem technické infrastruktury. Posuzují se často
samostatně, ale pokusím se
o komplexnější zamyšlení: Kanalizace, vodovody, osvětlení, plynovody, sdělovací vedení, parovody či horkovody, elektronické
komunikace a jiná vedení související s technickým rozvojem se
po staletí postupně zaváděla
a vyvíjela ve veřejných prostorech
měst. Obdobně i parkování vozidel.
Po staletí se různorodost technických sítí, jejich kapacita a prostorové nároky jen zvyšovaly. Došlo
až k poznání, že vlivem toho vymi-

zelo příliš mnoho stromořadí a že
výkopy na inženýrských sítích
jsou neslučitelné s potřebami
automobilového provozu. V posledních desetiletích se proto ve
vhodných případech uplatňovaly
i kolektory pro sdružené vedení
technických sítí, umožňující realizovat nové sítě za provozu stávajících.
V posledních desetiletích se však
představy o stále rostoucích
požadavcích změnily. V analytických podkladech nového územního plánu bylo v roce 2005 konstatováno, že proti předpokladům
z roku 1994:
– Poklesla výrazně potřeba vody
a bylzrušen systém veřejných
užitkových vodovodů.
– Zvyšování tlaku plynu v uličních
rozvodech z nízkotlaku na středotlak přináší menší dimenze
sítě s možností rekonstrukcí
vtažením nové trouby do
původního profilu.
– Zateplováním budov se snižuje
potřeba tepla.
– Více se uplatňují bezrýhové
technologie.
– Bezkanálové rozvody tepla
zmenšují potřeby prostoru.
– Pozitivně se projevuje zmenšování prostorových nároků
převodních uzlů a jiných objektů na technických sítích.
– Zvyšuje se životnost sítí

v důsledku kvalitnějších materiálů.
Naproti tomu:
– Vzrostl počet správců a provozovatelů elektronických komunikací.
– Přibylo množství monitorovacích, informačních a zabezpečovacích systémů.
– Přibývá množství starých nefunkčních podzemních vedení,
která nebylo ekonomicky výhodné odstranit. Odstraňují se
následně až v souvislosti
s jinou potřebou.
Je zřejmé, že se již nejedná o pouhý růst. Převažují pozitiva vývoje
směrem k menšímu narušování
ostatních funkcí veřejných prostorů. V důsledku toho se daří
obnovovat i některá stromořadí.
Paralelně s těmito údaji si položme otázku, jak je to s růstem počtu automobilů a nároky na jejich
parkování.Domnívám se, že
značný vliv na používání automobilů mají elektronické komunikace. Ovlivňují frekvenci vozidel na
silnicích, protože velký počet lidí
tráví hodně času u stolních počítačů. Člověk sedící u počítače
neřídí současně auto a vlivem
internetu má menší potřebu cestovat. Silniční a elektronické
komunikace spolu souvisí. Bohužel, počet vozidel se tím nesnížil.Oč méně jezdí, více parkují.

Mohlo by to ale ovlivnit rozhodování o koupi dalších automobilů
v rodině. Ani to však příliš nefunguje, protože je hodně singlů
a rodiny se rozpadají.
Řešením parkování je pověřena
a.s. Brněnské komunikace – útvar
dopravního inženýrství. V současné době je schválena analytická
část a pracuje se na části návrhové. Je jistě časově náročné, dobrat se k přesným podkladům,
vždyť parkování souvisí skoro se
vším. Neměly by se ale zpomalovat kroky již projednané a jednoznačné. Myslím tím záchytná parkoviště kolem centra města,
zkvalitňování MHD a realizaci
vhodných parkovacích domů.
Dále je potřeba při rekonstrukcích
ulic dbát na účelnost a věci řešit
tak, aby všechny prvky technické
infrastruktury včetně stromů
a parkovacích míst, byly řešeny
důsledně a koordinovaně. Mnohé
ulice připravované k rekonstrukcím vznikaly v době, kdy poštovní
vozy byly tažené koňským spřežením, a automobil byl zvláštností. Je potřeba nebát se věci řešit
ve správný čas.
Pokud bychom cíleně budovali
město pro komfortní život i bez
automobilu, nebyly by s parkováním problémy.

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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Naše školy

Díky „Projektu Křenka“ ožije pod rukama dětí i kartáček na zuby

Žáci si na základní škole na
Křenové ulici můžou vybrat
z široké nabídky zájmových
kroužků nebo si hrát a povídat
v klubu.
Projekt Křenka pokračuje i v letošním školním roce a kromě pravidelné zájmové činnosti opět chystá pro děti i rodiče řadu dalších
zajímavých akcí. Bližší informace
o zájmových aktivitách a akcích

školy jsou zveřejněny na
www.zskrenova.cz.
Děti a rodiče se mohou těšit na
společné tvoření v oblíbených dílnách. Tentokrát si budou moci
vyrobit krásné dekorace s tématikou barevného podzimu. S příchodem listopadových plískanic
pak volný čas žáků oživí dílničky,
jak je ještě neznáte. I těm nejmenším dětem tentokrát jejich výrobek doslova ožije pod rukama.

Přijďte se podívat na výrobu létajícího parašutisty nebo nezbedného robotka z kartáčku na zuby
poháněného baterií z hodinek.
Pro všechny sportovce a jiné neposedy připravujeme nejrůznější
pohybové soutěže.V klubu Křenka
se mimo běžných aktivit chystají
turnaje ve stolním tenise, malé
kopané a ve florbalu. Se sportovními činnostmi se chystáme i „za
humna“ – poprvé zkusíme změřit
své síly na celorepublikovém fotbalovém turnaji Coca Cola Cup
2013, který se uskuteční v říjnu.
V listopadu nás pak čeká již tradiční
přátelské florbalové utkání s partnerskou školou ZŠ nám. 28. října.
Jistě si ale nenecháme ujít ani další
sportovní příležitosti v našem měs-

tě. Pro všechny žáky a jejich rodiče
je u nás i nadále k dispozici Školní
poradenské pracoviště. V oblasti
neformálního vzdělávání nabízí
speciálně-pedagogické, psychologické a sociálně-preventivní
poradenství, lekce osobnostní
a sociální výchovy, zážitkové lekce
a poradenství pro volbu školy, preventivní programy a další služby
podle individuálních potřeb žáků.
Aktivity neformálního vzdělávání
mohou být realizovány především
díky projektu Křenka – zážitkem
k inkluzi, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Mgr. Hana Hadrabová,
ZŠ a MŠ Křenová

Tajemná tvář léta ukrytá ve zdi školní jídelny čeká na odhalení
Naše škola na Husově ulici je
plná tajemství. Kdo tomu do
téhle chvíle nevěřil, mýlil se.
Když u nás o prázdninách vrtali do
zdi ve školní jídelně, která se opravovala, našli v ní ukrytou sochu.
Podle mě a mých kamarádek, se
kterými jsme záhadnou sochu čistily od zbytků malty, by to mohla být
socha z dob, kdy byla škola německá. Na zadní straně jsme našly
neúplný nápis Eigenthum… Na
straně je také něco napsáno, ale
to se nám rozluštit nepodařilo. Hle-

daly jsme dál, ale nic jsme nenašly,
máme však teorii, že tato socha
měla zůstat neodhalena – proč by
ji někdo jinak zazdíval? Člověk se
však nemá vzdávat, a proto pátráme dál, koho vlastně představuje
a jaké tajemství skrývá, že ji
někdo – Němci? Češi? – ukryl?
Pomozte nám s pátráním, pokud
byste věděli, koho socha zobrazuje
nebo vám připomíná, napište na
e-mail: roman.tlustos@zshusovabrno.cz.

Tereza Říhová, 6.B,
ZŠ a MŠ Husova

Děti z mateřské školy na Vídeňské ulici se radují z nového hřiště
i nově zrekonstruovaná část
školní zahrady.

V novém školním roce přivítala
děti z mateřské školy na Vídeň-

ské 39a nejen krásně připravená a vyzdobená školka, ale
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V průběhu prázdnin se podařilo
za finanční podpory městské části
Brno-střed i rodičů opravit zničené schody a nevyhovující betonovou plochu nahradit krásným
multifunkčním hřištěm s mlhovištěm.
Slavnostní otevření proběhlo
10. září za účasti pana starosty
Mgr.Libora Šťástky, třetího místostarosty PhDr. Tomáše Jilčíka,
rodičů a dětí školky. Ve sportovních soutěžích rodinných druž-

stev bylo hřiště hned otestováno
a celé vydařené odpoledne
zakončilo opékání špekáčků.
U ohně spontánně padly návrhy
na další společné podzimní akce.
V Mateřské škole Vídeňská se
máme na co těšit!

Mgr. Nikol Minářová,
MŠ Vídeňská

Zřizovatelem
škol je
městská část

BRNO-STŘED

Rozhovor

Oldřich Veselý: Nelíbí se mi, když život i muzika kloužou jen po povrchu
Interpretační a zejména autorské rozpětí Oldřicha Veselého
můžeme charakterizovat nejlépe okřídleným „od Bacha po
Vlacha“. Autor těchto řádků se
může třeba pochlubit, že před
lety přemluvil tuto bigbeatovou
a rockovou legendu dokonce
k napsání písničky pro děti, která pak úspěšně bodovala
v podání dětského sboru v soutěži Dětská nota. Krásně zastřený a nosný tenor Oldřicha Veselého a jeho klávesy znějí
v nahrávkách celostátních rádií
i televizí. A zatímco jeho výrazný vokál snadno identifikujeme, u některých instrumentálních kompozic nám jeho
autorství uniká. Posluchači
Českého rozhlasu Brno možná
ani nevědí, že znělky jejich oblíbených pořadů Apetýt či Rendez-vous jsou právě z pera
autora úpravy a nezaměnitelného interpreta lidové písničky
Ej padá, padá rosenka. Nejsilnější a nejpůsobivější je ale
Oldřich Veselý v interpretacích
vlastních skladeb.

Vzpomínáte si na svoje první
hraní s kapelou?
Začínal jsem hodinami klavíru
u paní profesorky Kryštofové
a potom to pokračovalo na střední
škole v big beatu. Tehdy byla
ostatně v každé třídě alespoň jedna bigbítová kapela. My jsme to
nikdy nedotáhli ani tak daleko,
abychom se shodli na nějakém
jméně, ale několik vystoupení na
školních večírcích jsme absolvovali (úsměv).

A vaše první písnička?
Chodil jsem na průmyslovku s Jirkou Rybářem, který tenkrát hrál
v už zavedené skupině Synkopy
61. No a tak se stalo, že jsem
začal svoje první písničky psát
pro tuto kapelu. Bylo to tenkrát
určité novum, protože kmenový
repertoár Synkop tvořily v té době
převážně převzaté skladby. Úplně
první písnička, kterou jsem pro
Synkopy napsal, se jmenovala
Modré oči a myslím, že její poloprofesionální nahrávka, která byla
pořízena v tehdejším Vysokoškolském klubu na Gorkého ulici,
pořád někde koluje.

V této souvislosti nemůžeme
nezmínit také vaše působení ve
skupině Synkopy 61.
Jako stálý hráč jsem v Synkopách
nastoupil v lednu roku 1974 a hrál
jsem tam až do srpna následujícího roku. Pak jsem odešel do
Prahy, kde jsme společně s Radimem Hladíkem dali dohromady
federální kapelu Blue Effect. Po
první euforické fázi ale odešel
Fedor Frešo a nahradil ho vrátivší
se Lešek Semelka. Nastaly krásné roky experimentování s dvěma
posty klávesových nástrojů a se
střídáním našich hlasů. Snad se
toho i hodně povedlo.
Ale když Lešek Semelka začal po
svém sólovém vítězství na Bratislavské lyře 1979 uplatňovat
komerční věci a já stále řešil bydlení po nějakých pražských podnájmech, zatímco v Brně jsem
měl dost hezký byt, začal jsem
mít už Prahy plný brejle a vrátil
jsem se k Synkopám. Odehráli
jsme pak řadu pěkných koncertů
a já se mohl mnohem víc realizovat i autorsky. Navíc jsem v Praze
navázal velké přátelství s textařem Pavlem Vrbou, díky kterému
vzniklo několik koncepčních projektů jako Sluneční hodiny, Křídlení, Zrcadla, Dlouhá noc nebo
muzikál Odysseia. Myslím, že se
nám podařilo s Vrbou vyzvednout
Synkopy o nějaký stupínek výše.

Teď v září to bylo přesně třicet
let, kdy jste dvakrát vyprodali
Redutu s premiérou Křídlení.
A v prosinci to bude třicet, kdy jsme
dvakrát vyprodali Divadlo bratří
Mrštíků při společném koncertu
s Mariánem Vargou. Ve zredukované sestavě jsme koncertovali až
do roku 1990. Před dvěma lety
jsme si při třech společných koncertech všichni žijící členové připomenuli abrahámoviny kapely.

Před dvěma lety jste také vydal
po více než dvaceti letech
původní autorské CD s příznačným názvem Restart. Proč jste
čekal tak dlouho?
Neměl jsem potřebu vydávat koncipovanou desku. Realizoval jsem
se při tvorbě scénické muziky u mě
v noře, jak říkám svému studiu. Pak
mě ale moji kamarádi přesvědčili,
že mám dost materiálu, abych se

Profil
pustil po dlouhých létech do natočení alba. A když mi nabídli na osm
měsíců studio na Barrandově, tak
mě to vzalo. A nelituji toho.

Restart obsahuje dvanáct
nových skladeb, kterými se vyjadřujete k současnému dění. Zpíváte i o Vánocích a přidal jste
předělávku jedné z vašich nejsilnějších písniček Malý princ.
Písnička Malý princ byla zkomponována pro divadelní představení,
je to taková melancholická kompozice. Trochu pohřební. Kluci mě
přesvědčili, že to musí na desce
být, prý to patří k tomu nejlepšímu,
co jsem kdy napsal. A Ježíšek? To
je moje první koleda v životě. A není
proti Vánocům, jak si někdo může
myslet. Je proti tomu nesmyslnému
importu komerčních amerických
zvyklostí. Vánoční čas se změnil
ze svátků pohody a klidu ve svátky
konzumu. A to se mně nelíbí. Stejně tak, jako se mně nelíbí další
věci, nad kterými se nemají lidi čas
ani zamýšlet. A všechno, jak se mě
zdá, klouže tak nějak po povrchu…

Tři texty na Restartu a desítky
dalších vám napsal váš dvorní
textař Pavel Vrba.
Jeho odchod před dvěma lety mě
hodně zasáhl. On byl takovou mojí
pražskou spojkou a společně se
svou ženou Marií mě poskytovali
azyl. Bydlel jsem u nich, kdykoliv
jsem potřeboval a připadal jsem si
trochu jako jeho mladší a hloupější
bratr. On žil svůj život opravdu
naplno a kolikrát jsem mu i záviděl,
s jakou noblesou si ten život dovedl
vychutnávat. Na přední straně jeho
náhrobku na pražském Vyšehradě
je mezi jeho nejznámějšími texty
vyryt i náš společný Svět hledačů.
Měl jsem ho rád…

Vladimír Koudelka
Foto: Igor Zehl

Oldřich Veselý se narodil 13. listopadu 1948 v Brně. Svoji kariéru
zpěváka, klávesisty a skladatele
začal naplňovat již jako student.
Po několika bezejmenných formacích zakládá koncem šedesátých let GREAT MUSIC FACTORY a v roce 1971odjíždí jako
člen skupiny ATLANTIS k dlouhodobému angažmá do západní
Evropy. Po návratu v roce 1974
se stává stálým členem skupiny
SYNKOPY 61, pro kterou napsal
největší hity Válka je vůl, Suita
pro J. S. Bacha, Žárlivá dívka,
Casanova atd. V roce 1975 přijímá nabídku Radima Hladíka
a odchází do skupiny BLUE
EFFECT. Z tohoto období je nejznámější jeho úprava a interpretace lidové písně Ej padá,
padá rosenka z LP Svitanie
a píseň Hledám své vlastní já
z alba Svět hledačů.V roce 1980
se vrací zpět k SYNKOPÁM, kde
pod jeho uměleckým vedením
vznikají koncepční alba Sluneční
hodiny (s dnes již legendární
skladbou Černý racek), Křídlení
a Zrcadla. V roce 1989 realizuje
ještě sólový projekt Dlouhá noc
a v roce 1990 se vzdává aktivního koncertování. Komponuje
scénickou hudbu k různým performančním aktivitám a filmům,
ale nevyhýbá se ani tvorbě
reklamních spotů. Respektovaná je také jeho hudba k divadelním představením (Národní
divadlo Praha, Městské divadlo
Brno, Mahenova činohra aj.) či
k různým ohněstrůjným show.
V roce 2009 vyšla biografická
kniha Černý racek, kterou napsal
s publicistou Petrem Gratiasem,
a v roce 2011 jeho doposud
poslední album Restart natočené s kapelou €-BAND ve složení
Petr Krkavec, Dalibor Dunovský
a Pavel Bříza. Je stále autorsky
aktivní, interpretační činnosti už
zanechal. Radost mu dělá jeho
dvouletá vnučka a čtyřměsíční
vnuk.Více na www.oldavesely.cz
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Inzerce

Taneční pro dospělé a VŠ
(pro začátečníky)

Kurz má 8 lekcí
závěrečný ples v Boby centru
Zahájení: 14. října 2013
v krásném sále u Moravského náměstí
v Brně

OČNÍ OPTIKA

Přihlášky a informace:
www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007, dagmar@ts-dagmar.cz

Registrovaná optometristka
RNDr. Renata Giacintová Vám ochotně
a bez čekání přeměří oči v oční ordinaci.
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DEN

Domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat
na tel. 603 100 105 nebo 542 24 74 20
Profesionální přístup a moderní prostředí
Vás příjemně překvapí.

Lens10_2013.indd 1

Brno, Česká 1, výtahem do 5. patra.
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OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
S PROHLÍDKOU VZOROVÉHO BYTU

12. 10. 2013, 11.00 - 16.00 hod
Obytný soubor Vídeňská, Brno
prodejní kancelář:
Křenová 72, 602 00 Brno

tel.l 543 235 507
mob. 724 972 540

Komfort, a.s. - 22 let a desítky úspěšně dokončených staveb. Více než 3000 spokojených zákazníků bydlí v námi postavených bytech.
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Inzerce

Sberbank CZ vyhrála soutěž v přívětivosti
a chce být jedním z lídrů českého trhu
Sberbank posiluje své postavení v Česku a netají se dalšími velkými plány. Chce se zařadit
mezi lídry českého ﬁnančního trhu. Banka má za sebou silnou mezinárodní skupinu, zároveň chce zůstat nablízku klientům a nabízet jim férové produkty. První místo pro Klientsky
nejpřívětivější banku 2013 je potvrzením, že se Sberbank CZ vydala správnou cestou.
Pro někoho může být Sberbank novým jménem. Ve skutečnosti však má banka tradici jak v Česku, tak zejména v zahraničí. Sberbank CZ přímo navazuje na činnost rakouské Volksbank v Česku.
Po loňském vstupu nového hlavního akcionáře a následné změně
jména tvoří součást mezinárodní skupiny s jádrem v podobě jedné
z nejsilnějších evropských bank se zastoupením v řadě zemí střední a východní Evropy.
Mezinárodnímu významu Sberbank odpovídají také její plány na
českém trhu. Do dvou let chce vybudovat sít nejméně 40 poboček. Znamená to, že zákazníci najdou Sberbank v každém krajském
městě a nynější síť v Praze, Brně a Ostravě ještě zhoustne. Dosavadní pobočky se postupně přestavují, a získávají tak novou tvář.
Cílem je vybudovat moderní, přátelskou instituci, kde se zákazníci cítí dobře, doslova jako doma. V každé pobočce proto například
bude dětský koutek.
Od září inovuje Sberbank také svou nabídku produktů, jejichž
společným znakem je férový přístup ke klientům. Stěžejním produktem je FÉR půjčka, kterou banka nabízí bez poplatků za vyřízení a vedení účtu, a navíc do konce roku bez úroků. Klienti také
mohou za řádné splácení získat zpět na účet zajímavý bonus. Spuštění inovované půjčky podpořila velká reklamní kampaň. Součástí
rodiny nových produktů je i FÉR konto s několika variantami při-

způsobenými potřebám různých klientů. Aktivní klienti získají navíc
v rámci akce DÝŠKO za využívání FÉR konta každý měsíc až 500 Kč
na Spořicí účet.
„Ocenění v podobě prvního místa Sberbank CZ v kategorii Klientsky
nejpřívětivější banka 2013 je pro mne a můj tým velkou ctí a povzbuzením
v další práci,“ sdělil Miroslav Koupil, ředitel brněnské pobočky Sberbank CZ na ulici Panská. „Vždy chceme nabídnout klientovi to nejlepší
řešení. Odměnou je nám pak stav, kdy se na nás klienti obracejí s důvěrou
a bankéři tak mohou poznat jejich životní příběhy,“ doplnil Koupil k ﬁlozoﬁi
Sberbank CZ, jež v srpnu spustila kampaň s mottem „Váš příběh. Vaše
banka.“
Sberbank CZ má v současnosti asi 50 000 klientů, jejichž počet
stále roste. Do pěti let se chce dostat na čtyřnásobek. K rozvojovým
prioritám nyní kromě nových ﬁnančních produktů a rozšiřování sítě
poboček patří mobilní bankovnictví a zlepšení internetových služeb.
Sberbank CZ ve Vašem městě:
Panská 2/4, Brno
M-Palác, Heršpická 5, Brno | Palackého 38, Brno
Eden, Purkyňova 35 E, Brno | Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno
Tel.: 800 133 444 | E-mail: mail@sberbankcz.cz
www.SberbankCZ.cz

Přijďte si pro Vaše odměny
na pobočku Sberbank.
Váš příběh.
Vaše banka.
Infolinka 800 133 444
www.SberbankCZ.cz
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Inzerce

PIVNÍ SPECIÁLY
v BRNĚ

Návrat k tradicím

Pivo ja

ko dáre

k

Starožitnosti
VÝKUP
starožitností, zlata a stříbra
!!! PLATBA V HOTOVOSTI !!!

]DORåHQR

ZLATO – STŘÍBRO: veškeré mince, zlomky, šperky, hodinky, slitky, stříbrné příbory, nádobí,
tabatěrky, pudřenky, tácy, svícny a další
STAROŽITNOSTI: obrazy, rámy, hodinky kapesní a náramkové do r. v. 1980, české granáty, medaile,
vyznamenání, bankovky, bižuterii, sklo, keramiku, porcelán, sošky a plastiky (z porcelánu,
bronzu, kovu, dřeva a slonoviny), šavle, bodáky, korbely, hračky, vánoční (betlémy, ozdoby)
hrací stroje a automaty, smyčcové nástroje, nábytek a spousty dalších předmětů

tel.: 737 171 367 nonstop
Křížová 3 (u Mendlova nám.)
Po–Pá 12:00–18:00
krizova@pivoteka.eu
+ 420 602 352 922

Starožitnosti
Otevírací doba:
PO–ČT 10–17
PÁ
10–14

Svatopetrská 22a, BRNO-KOMÁROV
10 m § ZASTÁVKA KONOPNÁ ¨ 10 m
(pátá zastávka od hl. nádraží TRAM č. 12)
parkování přímo u obchodu

ZDARMA PŘIJEDEME
ZAPLATÍME A ODVEZEME
I CELOU POZŮSTALOST
starozitnosti-ille@seznam.cz

Potřebujete rychle peníze?
Rychle
hlee až
až do
do do
domu
mu
už od
d 500
5000 Kč
pří
p
př
říím
mo
oo
od
d nás
n

ww
ww.

.cz
.c

602 286 666
Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Kom
Ko
ome
merčn
rční
rč
níí inv
in
nvesti
estiční a úvě
úvěrní
ěrní sp
spo
ole
lečn
leč
ečn
čn
nost
ost T&C
C DOM
DOMOV s.
s.r.o.

MALBY

VILADŮM II. ČERVENÝ KOPEC

www.netdevelopment.cz

Dokončení únor 2014

14 Kč/m2,
TAPETOVÁNÍ,

NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus,
oken, fasád, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

BRNO a okolí

www.maliribrno-horak.cz

Sta

Lokalita Brno-Štýøice, ul. Èervený kopec
Klidné prostøedí, vzdálené od centra 9 minut

v ba

z ah

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...
áje

na

2

Byty 2+kk, 3+kk, 4+kk, plocha bytù od 63,8 m
Cena bytù od 3 447 497 Kè vèetnì 15% DPH
Ò 'ARÞOVÒSTNÒAÒSKLEPNÒKJEÒVÒCENăÒBYTU

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

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:
INFORMACE K PROJEKTU

Tel.: 538 728 850, 603 333 999
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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

Informujeme

O historii budov v centru města promluví stará domovní znamení
V zářijovém čísle jsme vás naladili na téma znovuoživení a připomenutí starých původních
domovních znamení.Téma vás
zaujalo. Odezva přišla hned
v den, kdy článek vyšel.
Na okna Vesněnky zaklepala
paní, která nás požádala o „vzácný“ seznam domovních znamení
a adres budov, které si podle
svých slov bude postupně nacházet a „představovat si, jaké to asi
kdysi bylo“.
Než vám přiblížíme některá
původní znamení a postupně
i jejich historii, musíme zapátrat
a odkrýt několik dějinných událostí. A protože budeme pátrat po
brněnských souvislostech, připomeneme si v kostce i dějiny našeho města.

Od pravěku do středověku
Díky ideální poloze se území
dnešního Brna stalo místem
pobytu našich předchůdců již
v hlubokém pravěku, o čemž nás
přesvědčily nálezy na Stránské
skále a v samotném Brnu na
Francouzské ulici, kde byla
dokonce nalezena kostra člověka
z poslední doby ledové před více
než 25 000 lety. V 5. až 8. století

byla oblast Brna postupně osídlována Slovany a v 9. století se stala
Morava střediskem velkomoravské říše. Za vlády knížete Oldřicha (1012–1034) byla Morava
trvale připojena k Čechám a její
správa byla svěřena do rukou Břetislava I. Ten vybudoval na Moravě
správní hrady, mezi nejvýznamnější patřily Brno, Znojmo a Olomouc. Z této doby pochází první
písemná zmínka o Brnu z roku
1091. V roce 1243 získalo město
svoje první městská práva od krále Václava I. Dvě významné listiny
dostaly název Větší a Menší privilegium a jsou dosud uchovány
v městském archivu. Brno se
začalo rychle rozrůstat, takže ve
14. století již bylo rozděleno do
čtyř kvartálů: Brněnského, Veselého, Běhounského a Měnínského.

Domovní znamení
nahrazují čísla
Středověké pojmenovávání ulic
bylo tedy důležité hlavně z důvodů
orientačních (Horní tržiště, Za
radnicí, Uhelný trh). Dalším orientačním prvkem bylo značení
domů tzv. domovním znamením.
Ve Slovníku památkové péče
z roku 1962 na straně 50 bychom

se dočetli, že: „Domovní znamení
neboli štít domovního jména je
věcný znak, sloužící k odlišení
a určení obytných domů ve středověkém i v pozdějším městě“.
V řadě měst byla domovní znamení známa už od konce 14. století a běžně od počátku 15. století
užívána. Svůj popisný a orientační účel ztratila až zavedením číslování domů v roce 1770.“ Tehdy
bylo patentem císařovny Marie
Terezie nařízeno číslování domů.
To v městě Brně proběhlo koncem
roku 1775, kdy byl pořízen první
seznam domů v Brně – bylo jich
tenkrát v Brně 537.
Domovní znamení tak postupně
zanikala a v současné době si už
vybavíme pouze několik. Ale to
zase příště.

Znamení znovu ožívají
Soutěž v keramice, která má
napomoci odstartovat návrat
a oživení těchto domovních znamení pod názvem Brněnský
hrnek VIII. aneb Stará brněnská
znamení ožívají, byla odstartována a první soutěžní kolektivy jsou
již přihlášeny a dostávají propozice do soutěže. Každý kolektiv
obdrží „svůj“ dům se „svým“
domovním znamením a vytvoří

glazovaný kachel podle svých
představ, protože v tuto chvíli se
nedá doložit, jak znamení původně vypadala. Uzávěrka soutěže
je 31.1. 2014, následně proběhne
hodnocení odbornou porotou
a vyhlášení nejzdařilejšího výrobku. Ty soutěžící promění ve finální
kachel, na kterém již budou pracovat společně. Tento glazovaný
domovní znak bude vystaven na
radnici Brno-střed, jestli se vše
podaří a nalezneme dostatek
podporovatelů, pokusíme se
vydat tištěnou publikaci o celé
aktivitě v měsíci červnu 2014.

Putování za historií
V této souvislosti vás rádi zveme
na akci pro rodiny s dětmi 6. října
v rámci Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá naše organizace,
s motivací domovních znamení
a putováním uličkami města Brna
„Tajemství tří mouřenínů“.
Na tuto akci naváže kulturní
a vzdělávací středisko radnice
městské části společně s Vesněnkou 28. října lehce vědomostní
hrou pro každého „Všude dobře,
v centru nejlíp“.


Jana Benešová,
Vesněnka

Městská organizace Svazu tělesně postižených zve na výstavku prací
také informace o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Vstup na výstavu je volný, akce
je vhodná i pro vozíčkáře. Více
informací poskytne Ludmila Pilátová, DiS na telefonech
542 212 657 a 604 862 297 nebo
e-mailu: ludmila.pilatova@stpbrno.cz. Brněnský Svaz tělesně

postižených sídlí na Mečové 5.
Ergoterapie je léčebná metoda,
která napomáhá k navrácení ztracené zručnosti a sebedůvěry,
odpoutává pozornost od pesimistických myšlenek a zdravotních
potíží. Název pochází z řeckého
ergon – práce a therpia – léčení.

(red)

Mikroměsto provede Cejlem
Projekt Mikroměsto Muzea
romské kultury seznámí 19. října od 15.00 do 18.00 hodin
s historií Cejlu.

Výstavka prací členů Svazu
tělesně postižených v ČR, kteří
se zapojují do ergoterapie, je
k vidění 31. října od 10.00 do
16.00 hodin na Hybešově 65a.
Dekorativní výrobky z ergotera-

peutické dílny budou moci
návštěvníci nejen obdivovat, ale
některé z nich si také podle návodu vyzkoušejí vyrobit. Na akci
budou mimo jiné moci nahlédnout
do kroniky svazu a podrobněji se
seznámit s jeho činností. Získají

Série literárních čtení zavedou
návštěvníky na místa spojená
s pozoruhodnou historií brněnského Cejlu. Během jednoho
odpoledne tak mohou návštěvníci
zažít pět zajímavých míst (synagoga Augdas Achim, teplárny,
bývalá parní elektrárna, dělnická

úrazová pojišťovna, Clubwash)
a zaposlouchat se do vybraných
literárních děl. Z děl současných
českých autorů budou číst známé
herecké osobnosti brněnské divadelní scény Ivana Hloužková,
Simona Peková, Martin Havelka,
Martin Sláma a Pavel Zatloukal.
Vstup na všechna čtení je zdarma. Více informací na www.rommuz.cz.

Martina Zuzaňáková,
Muzeum romské kultury
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Informujeme

Brňané si umějí vybrat. Pomáhá jim v tom aktualizovaná Ekomapa
Ekomapa Brna-střed poradí,
kde v centru města ekologicky
šetrně nakoupit.
„Už jste hledali odpověď na otázku, kam se starým spotřebičem?
Pátrali, kde nakoupíte sezonní
ovoce a zeleninu? Či přemýšleli,
kam v Brně a okolí na pěkný
výlet? Odpovědi nabízí Ekomapa
– praktická ekologická navigace.
Aktualizovanou Ekomapu Brna-střed představuje Ekologický
institut Veronica v rámci nové
kampaně o šetrném nakupování:

Umění vybírat,“ informovala ekologická poradkyně institutu Mariana Zbořilová.
Ekomapu mohou lidé bezplatně
využívat, pokud navštíví internetovou stránku www.umenivybirat.cz, případně www.veronica.cz/ekomapa. Na těchto
stránkách lze najít místa, kde sídlí
organizace zabývající se životním
prostředím a jeho ochranou, prodejny biopotravin, místa prodeje
lokálních potravin, nejbližší sběrné středisko odpadů, cykloservisy, opravny, ale i studánky, na-

učné stezky či památné stromy.
Čtenářům a čtenářkám se zobrazí
i mapa slaměných domů.
„Často se na nás v poradně lidé
obracejí s dotazy, kde koupit ekologickou kosmetiku, kde prodávají
pečivo v biokvalitě či kde tisknou
na recyklovaný papír. Neděláme
reklamu jednomu obchodu a tak
jsme zmapovali všechny. V aktualizované Ekomapě Brna-střed je
nyní řada nových žádaných oblastí:
fairtradové kavárny, ekodrogerie,
vegetariánské či nekuřácké restaurace,“ dodala Mariana Zbořilová.

„Znáte další objekt, který na Ekomapě není a měl by být? Můžete
ho do ní snadno přidat na odkazu
http://umenivybirat.cz/,“ vybídla
v závěru Zbořilová.
Bližší informace je možné získat
v sídle institutu na Panské 9 od
pondělí do čtvrtka od 9.00 do
17.00 hodin. Publikace ke kampani Umění je zde možné získat
zdarma.



(red)

Maďaři žijící v Brně se před dvaceti lety sdružili, aby uchovali své tradice
vání mateřského jazyka a tradic
skrze pravidelná setkávání
a vzdělávací programy – jako jsou
přednášky a besedy na témata
z historie, kulturního dědictví,
o významných osobnostech či
vědě.
Pod patronátem Svazu MaďarůBrno vznikl na podzim roku
2002 folklórní soubor Kőris, který
se zaměřuje na prezentaci
maďarských lidových tanců. Soubor se pravidelně účastní folklórních festivalů jako je například
Babylonfest, Žijeme v jednom

Svaz Maďarů žijících v českých
zemích byl založen před dvaceti lety. Slavit bude především
na akcích připravených v rámci
Dnů maďarské kultury od 12. října do 23. listopadu.
Brněnská pobočka svazu sídlí na
ulici Radnická 8 v domě národnostních menšin. Mimo organizace kulturních a vzdělávacích
činností poskytuje také překladatelské a tlumočnické služby široké
veřejnosti.
Členové sdružení usilují o ucho-

městě, Folklórní festival ve Strážnici nebo Souznění uprostřed
Evropy. Také pořádá maďarské
večírky s živou hudbou a výukou
lidových tanců zvané tančírny.
Dále svaz provozuje dvojjazyčné
webové stránky www.mkic.cz, na
kterých jsou informace o aktuálních programech, kronika akcí
posledních let s fotodokumentací, přehled o historii českomaďarských vztahů a další
zajímavosti.


(red)

Ohlasy

Poděkování Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie Brno
Jednou jsem šla vysypat odpadky
do popelnic. A co má být, řeknete
si. To jsem ještě netušila, co bude
následovat. Byl už večer a já cítila,
že se na mě někdo dívá. Otočím
se a vidím bílou hlavu. A vedle
vykoukla další a ještě další. Nakonec jich vykouklo deset!
Deset kočičích hlav zářilo bíle do
houstnoucí listopadové tmy a zvědavě si mě prohlíželo! Hledali svého protivníka – mého kocoura
Mišana. Nemohli vědět, že Mišan
svůj boj o život prohrál před měsícem. Praskla mu cysta v játrech,
zřejmě následkem bojů o teritorium s šéfem bílé kočičí party.
Nastala zima a vyvařování
teplých kuřecích vývarů s masem
pro deset hladových venkáčků
každý večer. Všechno totiž do pár

minut zmrzne a nastane hlad.
Šest kocourků a čtyři kočičky, bílí
s černýma ušima a ocasy, členy
party jsou i dlouhosrstí krasavci.
Netuším, kde se vzali venku…
evidentně domácí kočky … poptávám se … a od známých v ulici
se dozvídám o jakési bílé kočičce,
kterou někdo vyhodil z bytu…
a nevykastroval…
Kdo zná dvorní trakt ulice, ten ví,
že je uzavřený. Kočky nemohou
migrovat. Výsledek na sebe nedal
dlouho čekat.
Bylo jaro a všechny čtyři
kočky bílé party začaly trpět
zvláštní nadváhou. A pak jsem se
dozvěděla od lidí, že jedna má 6
koťat, druhá 3, třetí 1 a čtvrté jednooké téměř kotě dalších 6
potomků.
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Situace byla neúnosná a vůbec
se nelíbila majitelům činžovních
domů. Jak to dopadlo?
Když nenásledovala žádná konkrétní akce ze stran majitelů
domů, napsala jsem žádost
o odchyt a kastraci a podala ji na
Městské části Brno-střed. Poté se
mi ozval pan ředitel útulku, oznámil datum odchytu, poslal mailem
letáčky s oznámením odchytu
a pohovořili jsme o akci. Vyvěsila
jsem letáčky s oznámením na
dveře domů, kontaktovala známé
v ulici, informovala majitele domů
o odchytových místech.
Jak takový odchyt vypadá? Lidé
dodrželi doporučení nekrmit kočky před odchytem a bylo to vidět.
Otevřené sklopce byly okamžitě
zaplněny kočičími mlsouny cítící-

mi dobrou baštu. A to opakovaně!
Bylo odchyceno 6 kocourů a 6
koček. Pouze 2 kočičí matky se
nedostavily k odchytovým klecím,
protože byly zaneprázdněny péčí
o koťata, a já si v duchu myslím,
že nás prokoukly.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Adlerové a panu Huserovi za perfektní práci při červencovém odchytu na ul. Mášova.
Velké díky veterinárnímu lékaři za
zdařilé kastrace a všem ošetřujícím za péči o prskající a syčící
stvoření, která určitě ocenila
pomoc v podobě odblešení. Myslím, že kastrační program a úroveň brněnského útulku městské
policie nám může závidět nejedno
město v České republice.

Vladimíra Pechánková

Neziskovky

Pestrý festival: Prožitky za hranicemi barev i cvičení u žehlicího prkna
Jak pestrobarevný může svět
být ukáže Pestrý festival 26. října od 10.00 do 22.00 hodin ve
Společenském centru Sýpka.
„Zvány jsou děti s handicapem
i bez něj, jejich rodiče, senioři
a všichni, kteří jsou sami. Na festivalu uvidí, pocítí, uslyší, dotknou
se, ochutnají a prožijí nečekané,“
lákala na setkání pořadatelka
akce Lucie Strapáčová.
Pestrý festival je rozdělen do
několika částí. „Kreativní sekce
umožní prožitek až za hranicemi
barev. Účastníci vyzkoušejí akční
malbu na velké formáty, malování
tělem a na tělo, v dešti i za sucha.
Potěší také dílničky pro šikovné
ruce, které budou velice rozma-

nité,“ přiblížila Strapáčová. Součástí sekce je výstava výtvarných
děl žáků s autismem.
Sekce pohybová nabídne ukázky
lekcí s výkladem, od salsy až po
cvičení u žehlicího prkna, bude
se žonglovat, bubnovat a představí se i africké tance. Vrcholem
bude ohňová show.
Sekce smyslová obsáhne všechny smysly. Od rozmanitosti gurmánství až po vlastní kulinářské
počiny; zážitek aromaterapie
a degustování čokolády vytvořené s láskou a péčí i hry zaměřené
na smysly.
V hudební sekci vystoupí povětšinou brněnští folkoví písničkáři
a divadelní část festivalu nabídne
představení pro malé i velké pod

taktovkou mladých brněnských
divadelníků.
Partnerem projektu, který je podpořen z programu Think Big, je
občanské sdružení Človíček. Více

informací lze získat na e-mailu
luciestrapacova@centrum.cz
nebo na www.pestryfestival.cz.

(red)

Nadační fond přispěje k lepší zdravotní prevenci mladých sportovců
Nadační fond Martina Foukala
založili Vlaďka a Bedřich Foukalovi po nečekaném úmrtí
syna Martina na srdeční selhání v dubnu 2012.
Martin byl jedenadvacetiletý sportovec, student vysoké školy, hrál
fotbal za Zbrojovku Brno, jeho
oblíbenými doplňkovými sporty

byly snowboard, lyžování, squash
a golf.
Cílem nadačního fondu se stalo
zlepšení preventivní zdravotní
péče u sportovců, a to zejména
u mládeže. Prostřednictvím kampaní chce oslovovat hlavně rodiče
a trenéry dětí, kteří by měli absolvování preventivní sportovní prohlídky brát jako nutnou podmínku

Poradna pro nedoslýchavé
Poradenské středisko Brno
Českého klubu nedoslýchavých – Help se nachází na
Běhounské 22/24. Zájemci
mohou nabízené služby využít
v časech nové provozní doby.
Poradenské středisko Českého
klubu nedoslýchavých Help
poskytuje bezplatné sociální
a odborné poradenství zaměřené
zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro všechny slu-

chově postižené občany každé
pondělí, úterý a středu od 8.00 do
15.00 hodin.
Vyškolení odborníci zde řeší individuálně a komplexně problémy
plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou
vhodných kompenzačních pomůcek, které si mohou zájemci
vyzkoušet, případně zapůjčit.
Poradnu je možné kontaktovat na
telefonním čísle 541 240 381
nebo e-mailem cknh.audiocentrum@seznam.cz.
 (red)

toho, že jejich dítě či svěřenec
sportuje. Právě při těchto prohlídkách se totiž mohou objevit první
varovné signály zhoršení zdravotního stavu.
Od května v Brně probíhala kampaň, která se vázala na akce spojené se stým výročím založení
klubu Zbrojovky Brno – ve Vaňkovce, v ZOO, fotbalový turnaj

fanoušků, bývalých hráčů a osobností z kultury na stadionu na
Srbské, utkání legend brněnského fotbalu s hokejisty Komety
Brno atd.
Více informací na www.fondmartinafoukala.cz.


(red)

Spondea naučí jak na hněv
Spondea nově realizuje program určený osobám s agresivním chováním ve vztazích.
„Pomůžeme klientům porozumět, co hněv a agresi spouští,
pochopit projevy zlosti tak, aby
je mohli lépe zvládat a osvojili si
pro ovládání emocí potřebné
techniky,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Spon-

dea PhDr. Dagmar Úlehlová.
Zájemcům je v poradně na adrese Sýpka 25 k dispozici psycholog každé pondělí od 14.00 do
18.00 hodin, více informací na
tel. čísle 725 005 376, e-mailu
nasilivrodine@spondea.cz nebo
www.nasilivrodine.cz. Činnost
společnosti Spondea představují web www.spondea.cz.

(red)

„Přisedni si“, zvou k odpočinku i k debatám lidé s handicapem
V Galerii Vaňkovka se od 17.
do 19. října uskuteční setkání,
kde bude hrát právě handicap
hlavní roli.
Kampaň „Přisedni si“ organizuje
Liga vozíčkářů a zve na trh
s výrobky chráněných dílen, na
odborné i populárně naučné kon-

ference, na workshopy i na zábavné odpoledne pro děti a všechny,
kteří se v oblasti sociálních služeb
pohybují, ale především ty, kteří
svět lidí s postižením neznají.
Liga vozíčkářů se spojila s Galerií
Vaňkovka a s Občanským sdružením Práh, aby propojila brněnské neziskovky, politiky, lidi

s postižením, studenty, alternativce i dětské a dospělé návštěvníky Vaňkovky. Cílem tří říjnových dnů plných informací
i zábavy je především sdílení zkušeností a inspirace. Bližší informace o akci jsou uvedeny na
www.ligavozic.cz/prisedni-si.

(red)
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Neziskovky

Knihy umožní lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem
Občanské sdružení Domov pro
mne pořádá sbírku knih. Knihy
budou využity pro podzimní
kampaň, která veřejnost seznámí s prospěšnou činností sdružení a získá prostředky na další
zajištění služeb.

Zahálející knihy mohou lidé nosit
na adresu Domova pro mne Kounicova 42, Brno. Sdružení po Brně
rozmístí několik knihoven na veřejně přístupných místech. V nich
budou knihy k dispozici kolemjdoucím, a skrze ně se bude moci široká veřejnost dozvědět o fungování

sdružení, jeho službách a možnostech pomoci handicapovaným.
Nezisková organizace Domov pro
mne dlouhodobě pomáhá lidem se
zdravotním postižením žít přirozeným způsobem. Provozuje sociální
službu osobní asistence a téměř
rok úspěšně zajišťuje program

nezávislého bydlení. Pořádá tábory
a víkendové pobyty pro děti i dospělé a organizuje různé dobrodružné
akce, třeba noční šifrovací závod
Temno. Více informací na
www.domovpromne.cz nebo
u Mgr. Jany Sommerové na telefonu 608 771 383.
 (red)

Volný čas

Halloweenský rej v lanovém centru zavede do světa hastrmanů

Na příznivce svátku Halloween
čekají 19. října v lanovém centru Jungle Park (v areálu SKP
Kometa Brno) strašidelné radovánky, soutěže a zábava. Výtěžek letošního čtvrtého ročníku
akce bude věnován Nadačnímu
fondu dětské onkologie Krtek.
Již minulé ročníky akce Magic Halloween ukázaly, že jeden z nejoblíbenějších svátků v anglicky
mluvících zemích si postupně získává velkou oblibu i u nás. Ti, kteří
si tento den chtějí užít už od rána,

mohou využít poloviční cenu na
vstupné, kterou dostane každý,
kdo přijde v masce. Od 13.00 do
17.30 hod. je pro děti připravena
v areálu SKP Kometa Brno spousta tvoření, her a soutěží.
Letošní ročník se nese v duchu
„Vodního světa hastrmanů a dušiček“. Žonglérské umění si budou
děti moct vyzkoušet s hastrmanem Tatrmanem, přesnou mušku
ověří při krmení vodníka Pepíka,
hádankový kolotoč pulce Žbluňka
zase potrápí jejich hlavičky.
Šikovnost dětských prstíků bude

Kurz naučí, jak jíst pro zdraví
EkoCentrum Brno zve na exkurzi a víkendový kurz.
Exkurze v ekodomech blízko Brna
s odborným výkladem o principech a fungování nízkoenergetických a pasivních domů se koná
12. října od 9.00 do 17.00 hodin.
Na jednodenním víkendovém
kurzu o vlivu potravin na lidské
zdraví i životní prostředí se 19. října od 9.00 do 16.00 hodin účastníci dozvědí, jak využít léčivé síly

některých potravin ve prospěch
svého zdraví.
Na akce je třeba se předem přihlásit. Vstup je zdarma, bližší
podrobnosti o programu na
www.ecb.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
EkoCentrum sídlí na Ponávce 2,
telefon 545 246 403, e-mail
ecb@ecb.cz.

(red)
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třeba při malování hrníčků na
dušičky či zdobení halloweenských perníčků.
Vodní víly mohou doladit svůj kostým stylovým šperkem, perlou od
víly Amálky či si vyrobit škrabošku
na vodnický bál a kluci vodníci se
asi neobejdou bez klasického
hastrmanského klobouku. Poté, co
děti prozkoumají poklady běličky
Terky či tajemství hastrmanských
hrníčků, se budou moct zaposlouchat do zvuků jezerní říše, uhádnout stopy zvířat, či odhalit, co skrývají tajemné letokruhy sovy Kukuly.
Snad jim po všech aktivitách zbude
ještě energie na překonání Halloweenské vodnické dráhy.
Po každoročním velkém úspěchu
Kouzelnického salonu krásy si
i letos budou moci čarodějky, kouzelníci, vodnice i hastrmani vyladit
svůj vzhled speciálním Halloweenským make-upem, účesem,
manikúrou či tetováním.
Ke zklidnění přispěje v 15.00 kouzelnické vystoupení. Strašidýlka,
víly, hastrmánci a další tajemné
bytosti se mohou těšit také na
soutěž o deset nejhezčích
masek, čeká na ně odměna

v podobě halloweenských dortů.
S příchodem soumraku v 17.30
bude vyhlášeno deset vítězů soutěže o nejkouzelněji vyřezanou
dýni – Magic Pumpkin. Tento rok
se budou hodnotit jen dýně vyřezané přímo na akci (dýně zde
budou k dispozici, nástroje mohou
být vlastní). Absolutní vítěz vyhraje týdenní pobyt ve Špindlerově
Mlýně v hotelu Domovina pro dva
dospělé a dvě děti.
V 18.00 hodin, kdy bude denní
světlo již definitivně pohlceno
tmou, bude nejvyšší čas rozsvítit
lampiony a lucerny a vyrazit na
tajuplnou strašidelnou stezku
(lampiony a lucerny s sebou).
Závěrečnou tečkou za akcí bude
v 18.45 Ohňová show skupiny
Ardor Viridis. Akce se uskuteční
za každého počasí. Vstupné
120 Kč/dítě, dospělí zdarma. Více
na www.junglepark.cz.
 Eva Maděryčová, Jungle Park

Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

Volný čas

Žáci ze základních škol nahlédnou do slévárny či rytecké dílny
Střední průmyslová škola
aVyšší odborná škola technická na Sokolské 1 – výtvarný
ateliér ve spolupráci se základními školami na Kotlářské
a Antonínské pořádá pro děti
základních škol 19. října od 9.00
do 18.00 hodin akci Sobota
s řemeslem a uměním.
„Žáci si budou moct prohlédnout
a vyzkoušet práci v zámečnické
dílně, v kovárně, slévárně, rytecké
dílně a tvoření ve výtvarné dílně.
Nachystány pro ně jsou také soutěže a řada dalších překvapení,“
představila sobotní program
z propagačního a studijního oddělení střední průmyslové školy
Zuzana Malíková.
K vidění bude ukázka prací
a výrobky uměleckých kovářů,

odlévačů a rytců, výstava výtvarných prací žáků uvedených
základních škol a kulturní vystoupení začínajících umělců a žáků
základních škol a střední průmyslové školy.
„Výtvarný ateliér SPŠ a VOŠT
dále pořádá výtvarnou soutěž pro
žáky druhého stupně základních
škol na téma ,Já jsem…‘. Výtvarné práce mohou mladí výtvarníci
doručit do 15. října, vyhrát mohou
tablet. Vyhlášení nejlepších bude
právě součástí Soboty s řemeslem a uměním,“ informovala
Malíková. Více informací o soutěži
je uvedeno na www.kovoveumeni.cz/vytvarnasoutez.
Bližší informace lze získat také
na telefonním čísle 541 427 122
nebo e-mailu zuzana.malikova@spssbrno.cz.

Nad akcí převzal záštitu starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.


Akci
podporuje
městská část

BRNO-STŘED

(red)

Cvičenci zaujmou jogínské ásány pod oblohou brněnské hvězdárny
Studio Namoment na Údolní 16
nabízí relaxaci, zábavu i cvičení
pod umělou oblohou hvězdárny.
„V dopolední Herně si maminky
s malými dětmi zacvičí jógu, pilates nebo se zdokonalí v angličtině.
Nemusí řešit žádné hlídání, děti
mají po celou dobu u sebe,“
seznámila s nabídkou za studio
Namoment Lucie Chlubná.

Připraveny jsou také nové lekce
Cvičení s kojenci i batolátky, Zpívánky v angličtině pro nejmenší.
Ke hraní a popovídání zve
maminky s malými dětmi páteční
Herna, studio jim k posezení nabízí zdarma kávu nebo čaj.
Pro děti od tří do patnácti let je
určená Jóga pro děti a teens formou her a zábavy. Také dospělí
si přijdou na své, odpočinout

a zacvičit si mohou na lekci relaxační a fit jógy, power jógy, pilates,
jógy pro těhotné i seniory.
„V tomto školním roce zveme také
na ojedinělou akci Jóga na hvězdárně, kterou naše studio nachystalo ve spolupráci s brněnskou
hvězdárnou. Účastníci si užijí lekce jógy pro začátečníky i pokročilé
v jejich vnitřních prostorách pod
umělou oblohou. Rezervace na

lekce najdou na www.hvezdarna.cz,“ představila nezvyklou příležitost Lucie Chlubná.
Ti, které nelákají pohybové aktivity, si mohou ve studiu vychutnat
různé formy poskytovaných
masáží.
Kompletní nabídka aktivit na
www.namoment.cz.


(red)

Senioři s vnoučaty vyzkoušejí netradiční disciplíny Brambolympiády
Lipka připravila aktivity pro
seniory s jejich vnoučaty,
milovníky zahrad, zdravého
vaření i starých řemesel.
Na pracovišti Kamenná 20 je připravena Brambolympiáda pro
dědečky a babičky s vnoučaty nej-

lépe ve věku od tří do sedmi let.
V netradičních disciplínách si
zasoutěží 10. října od 13.30 do
15.30 hodin.
Pro zahrádkáře je na stejném místě určeno Zahradnické minimum,
ve kterém se 17. října od 14.00 do
17.00 hodin dozvědí vše o živých

plotech. Dále zde pokračuje 8. října od 16.00 do 18.00 hodin cyklus
Zdravé vaření. Zpracovávat se
budou cukety, dýně, červená řepa
a další kořenová zelenina.
Na pracovišti Lipová 20 se zájemci naučí 11. října od 17.00 do
20.00 hodin vydlabat dřevěné

misky a 19. října od 9.00 do 16.00
hodin vyrobit ošatku či rohož
z kukuřičného šustí.
Bližší informace a přihlášky je
možné nalézt na www.lipka.cz.


(red)

Výtvarně tvořit mohou i maminky. Děti jim pohlídají na Loučce
Výtvarná dílna Loučka změnila
působiště, od října sídlí na
Botanické 16. Ve spolupráci
s výtvarnou školou Start-Art
připravuje nové workshopy.
Loučka připravuje dětské zájmové kroužky pro volný čas nebo pro
maminky s dětmi, svoje výtvarné
kurzy zdarma nabízí i dětem z nízkoprahového zařízení Pestrá klubovna, které působí na Václavské

ulici. Nově na Loučce vzniká také
miniškolka pro děti. Více o programech dílny na www.vytvarnadilnaloucka.cz.
Na novém působišti Loučka navázala spolupráci s výtvarnou školou Start-Art. Škola otevírá specializované kurzy individuální
přípravy na talentové zkoušky
s osobním vedením, výuku vedou
známí umělci. Nabízí také odreagování dospělým lidem s různou

úrovní výtvarné pokročilosti (třeba
i v psychicky náročnějších situacích). Svůj volný čas zde uplatní
i maminky s dětmi – maminky si
odpočinou u stojanu, zatímco
o jejich děti se postará Loučka
se svým výtvarným programem.
Kdo by se rád přiučil schopnosti
namalovat lidskou postavu, je
vítán na kurzech figurální kresby.
Kompletní nabídka kurzů na
www.start-art.cz.

Další společnou aktivitou StartArt a Loučky budou ve spolupráci
s kinem Art výtvarné workshopy
pro děti, školy, nízkoprahová
a speciální zařízení, později i pro
starší návštěvníky (teenagery
a dospělé) spojené s promítáním.
Po zhlédnutí tematického filmu
návštěvníci či děti ze škol výtvarně
ztvární své prožitky.


(red)
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Sport

Eliška reprezentovala v USA, fandili jí i televizní komentátoři
Eliška Stejskalová má třináct
roků, bydlí na Úvoze, baseball
hraje za VSK Techniku Brno.
Letos v srpnu reprezentovala
v dresu výběru Jihomoravského kraje na Světovém finále
organizace Little League
v Pennsylvanii ve Spojených
státech amerických. Ojedinělý
úkaz, totiž dívka-zadák, uvedl
do stavu vytržení i zkušené
baseballové komentátory ze
stanice ESPN.
Eliško, v kolika letech jsi začala
hrát baseball a jak tě napadlo
zvolit zrovna tento sport?
Baseball jsem začala hrát před
šesti sedmi lety. Mám o tři minuty
mladšího bráchu dvojče a o dva
a půl roku staršího bráchu a oba
hrají baseball, takže jsem to zkusila taky a baví mě to.

ším zvládnutí pravidel hry trvá delší dobu.
Jak často trénuješ?
Dvakrát týdně.
Kde všude jsi mimo naši republiku už hrála?
S týmem Techniky jsem byla
v Polsku, s reprezentací jsem hrála v Bělorusku, Japonsku a USA.
V Americe jsi byla tyto prázdniny, jak se ti tam líbilo?
Byla tam výborná atmosféra, tribuny byly zaplněné, fandilo obrovské
množství lidí. Na druhou stranu
když člověk udělal chybu, tak to
taky uslyšel od celého davu. Třeba
na naše zápasy přišlo okolo sedmi
tisíc diváků, vůbec nic na hřišti
nebylo slyšet, všechny pokyny nám
trenér musel dát před zápasem.

Komu to jde líp – tobě nebo
dvojčeti?
Řekla bych, že líp to jde mě.
Hraješ na pozici catcher – co
to znamená?
Catcher je hráč-zadák, který za
pálkařem hlídá, aby neutekl neodpálený míč.
Hodně děvčat hraje baseball?
U nás se občas nějaká objeví, ale
jsou země, kde holky nesmějí hrát
vůbec, třeba vTchajwanu. Já jsem
třeba v našem týmu jediná holka.
A jak vycházíš s kluky?
V pohodě, nemáme žádný problém.
Je těžké naučit se baseballová
pravidla?
Naučit se pravidla je těžké, učení
trvá docela dlouho. Záleží i na tom,
v kolika letech hráč začíná. Mlad-

roků, pak začínají soutěžit v softballu. Já budu hrát za Trutnov, protože v Brně softballový tým, za
který bych mohla reprezentovat,

není. Trénovat ale budu dál tady
na Technice.


(red)

Jaké schopnosti jsou pro baseball nejdůležitější?
Asi postřeh a síla. Ta je potřeba
na odpal, takže v zimě, kdy máme
tréninky v tělocvičně, hodně posilujeme.
Máš nějaké sportovní vzory?
Pro mě je největší vzor starší brácha.
Co tě čeká v baseballu dál?
Holky hrají baseball jen do čtrnácti

Eliška v Americe rozdala fanouškům desítky podpisů

Aquaaerobic sloužil původně zraněným sportovcům, nyní je pro všechny
Plavání Katka připravuje aquaaerobic v několika bazénech.
Zdraví prospěšné cvičení je
vhodné pro všechny věkové
skupiny.
„Cvičíme v pondělí od 17.00 hodin
na Kraví hoře v hluboké vodě,
nebo v pondělí a ve středu od
20.00 hodin a v pátek od 18.00

hodin na základní škole Arménská v Bohunicích, zde cvičenci
dosáhnou na dno. V tomto školním roce přibyl ještě aquaaerobic
v hotelu Sladovna v Černé Hoře.
Po cvičení je tu možnost navštívit
saunu nebo si koupit masáž,“
seznámila s programem klubu
Plavání Katka jeho vedoucí Kateřina Hašková.

Zájemci o cvičení se mohou
přihlásit telefonicky na čísle
777 645 517 nebo e-mailem na
plakaha@seznam.cz. Více o klubu na www.plavani-katka.cz.
Vodní aerobic vznikl v USA
a původně sloužil zraněným
vrcholovým sportovcům k rozcvičení postižených partií. Ti mohli
ve vodě zkoušet cviky, které pro

ně na suchu byly neproveditelné.
Později se zjistilo, že ve vodě
může bez problémů cvičit každý –
děti, lidé s nadváhou, dokonce
i těhotné ženy nebo senioři.
Aquaaerobic je také vhodnou
pohybovou aktivitou pro lidi
s nemocnými zády a klouby. „Cvičení je stejně intenzivní jako na
Pokračování na straně 28
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Sport

Aquaaerobic sloužil zraněným
sportovcům, nyní je pro všechny

Pokračování ze strany 27
suchu, jen je příjemnější, protože
při něm osvěžuje, masíruje a nadlehčuje voda, která současně klade pohybu zvýšený odpor,“

popsala účinky cvičení Hašková.
Dalším z mnoha pozitiv je fakt, že
po cvičení ve vodě není tělo rozlámané a namožené, ale jen příjemně unavené.
„Do bazénu přicházejí i lidé, kteří
nikdy nesportovali, často i neplavci. Každý cvičenec si intenzitu
pohybu určuje sám, podle toho,
jak je zdatný,“ doplnila Hašková.
Cvičení ve skupině je zábavné,
dodává energii a odbourává stres.


(red)

Sportík předškolní děti připraví
na lyžování a tenis
Vesněnka otevírá od 1. října
nový sportovní kroužek pro
děti od čtyř do sedmi let.
Kroužek Sportík je zaměřený na
všeobecnou tělesnou průpravu
dětí doplněný přípravou na lyžování a tenis.
Cvičí se vždy v úterý od 16.00 do
16.45 hodin a od 16.45 do 17.30
hodin v tělocvičně na Grohově 14.
Formou her, sportovních cvičení,
cvičení na nářadích i doprovodných aktivit se děti pod vedením

lektorky Reginy Böhmové protáhnou, zacvičí si a nenásilnou formou se postupně seznámí se
základy sportu – lyžování, tenisu
a míčových her.
Přihlášky a informace v sídle Vesněnky na Údolní 10 nebo na mobilu 734 384 388 či e-mailu vesnenka@seznam.cz.
O dalších aktivitách Denního
centra pro děti Vesněnka je možné se dozvědět na www.vesnenka.eu.

(red)

Kultura

Nekonečný příběh vypráví bižuterie v Letohrádku Mitrovských
Na přelom podzimního a zimního období připravilo Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou výstavu Nekonečný příběh jablonecké bižuterie.
Výstava kurátorky Kateřiny Hruškové v Letohrádku Mitrovských
na Veletržní 19 prezentuje od
15.října do 1. prosince denně kromě pondělí dvě stě let kontinuální
bižuterní výroby na severu Čech.
Představená kolekce zahrnuje
ukázky průmyslové produkce,

unikátní originály vytvořené pro
výstavy či přehlídky nebo práce

studentů jablonecké bižuterní
školy.
Nejstarší exponáty pocházejí
z období kolem roku 1800, přes
secesi, art deco po nejmladší
kusy prezentující produkci současných výrobců. Návštěvníci se
budou moci seznámit s jednotlivými obory bižuterní tvorby – od
tradičního zpracování skleněných
perlí, perliček a kamenů až po
skleněné náramky (bangle) vyvážené do Indie nebo jetovou „černou“ bižuterii imitující gagátové

šperky viktoriánské Anglie. Chybět nebude bižuterie z dalších
materiálů, jako je dřevo, plastické
hmoty, hliník, keramika či polystyren. Výstavu doplňují současné
oděvní modely českých módních
návrhářů zdobené jabloneckou
bižuterií nebo kabelky.
Pro malé děti je na výstavě připravena dílnička, kde si mohou
zkusit vyrobit drobný šperk nebo
nakreslit vlastní návrh šperku.
Více na www.letohradekbrno.cz.

(red)

Ve městě hlodavců děti poznají, jak a kam mizí úroda z polí či stodol
Atmosféru podzimu vykreslí
výstava na Hlídce pod Špilberkem.

Podzimní procházky po špilberském parku si mohou až do
13. října Brňané zpestřit návště-

Výstava malíře Zdeňka Bláhy
Zdeněk Bláha vystavuje svoje
akvarely v Galerii „i“ na Horově 8.
Vernisáž výstavy se uskuteční
21. října v 17.00 hodin a potrvá
jen týden. Malíř veřejnosti předkládá soubor akvarelů „Pocit prostoru – krajina a města“, vyjadřující další etapu jeho tvůrčí práce.
Své poznání krajiny a města transponuje do polohy pocitů, do
niterného, vlastního světa, jiného
než je prostá realita.

Zdeněk Bláha je znám jako umělec, který soustavně poznává
život i atmosféru jihomoravské
metropole a zachycuje je ve
svých dílech. Svou tvorbu shrnul
do své knihy Brno – Zdeněk Bláha akvarely, vydané v roce 2006.
Obsahuje více jak sto akvarelů,
popisujících život Brna a jeho
občanů v průběhu času. Autor
zde vyjadřuje svůj vztah k městu
a je jeho vnímavým a citlivým
portrétistou.

(red)
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vou výstavy Podzim na Hlídce
pod Špilberkem. Otevřena je kromě pondělí každý den od 10.00
do 16.00 hodin. K vidění zde jsou
květinové vazby ze živých i sušených materiálů, oblíbené dýně
v aranžích zkušených floristů,
sklizeň úrody ze zahrad, polí
i vinohradů.
Pro děti je mimo jiné přichystáno
zábavné městečko hlodavců,
kde se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak se křečci zásobují
na zimu a co všechno přitom
zmizí z polí či stodol. Je připraveno i několik poznávacích úkolů – například přiřadit pecky
k plodům – připomínka toho,
s čím se dnes už děti ve městě
těžko potkají. Pro zajímavost je
výstava doplněna o říkadla
a krátká povídání o lidových zvy-

cích z podzimní Moravy se stylizovanou ruční sklizní brambor
i s ohníčkem z bramborové nati.
Více na www.letohradekbrno.cz.

(red)

Kultura

Filharmonie Brno zve příznivce jazzu a world music na sérii koncertů
Filharmonie Brno od letošního
podzimu do příštího jara připravila řadu koncertů jazzové
hudby a world music.
„Jsem přesvědčena, že publikum
žánrů jazzu a world music se
nachází velmi blízko publiku klasiky a v mnoha případech je s ním
totožné. Zkoušíme zavést koncertní praxi, která skvěle a dlouhodobě funguje například ve Vídni
a nevidím důvod, proč by nemohla fungovat v Brně. Zajít si na
prvotřídní jazz a etnickou hudbu
do elegantního koncertního sálu,
kde si jindy vychutnávám klasiku,
naladit se sklenkou vína a prožít
příjemný hudební večer, patří
k životnímu stylu našeho publika.
Věřím, že tato řada může být pro
mnohé nové posluchače bránou
do světa klasické hudby a symfonického orchestru,“ vysvětlila
nová ředitelka Marie Kučerová.

Otevírání brněnské filharmonie
širší návštěvnické základně prostřednictvím žánru jazz a world
music je logickým krokem, mnozí
z interpretů sezony 2013/14
navíc s vlivy klasické hudby ve
své tvorbě běžně pracují. „Do
ranku Jazz & World lze dnes
zařadit leccos, ale o to je těžší
vyselektovat opravdovou kvalitu,“
uvedl dramaturg nové abonentní
série Vilém Spilka. „Nový cyklus
Filharmonie Brno nejen nasazuje
vysokou laťku, ale dokonce
iniciuje nové projekty, jak je tomu
v případě setkání tří originálních
hudebnic Doroty Barové, Lenky
Dusilové a Beaty Hlavenkové,“
dodal Spilka.
Zbytku programu dominují muži
z celého světa. Na své si prostřednictvím fenomenálního tanečníka
Ivana Vargase přijdou milovníci
temperamentního
flamenka,
obdivovatele klavírních barev

Na jednom ze série koncertů potěší posluchače Tigran Hamasyan
potěší Izraelec Yaron Herman
a Arménec Tigran Hamasyan
a fanoušky hudební konverzace
piana a saxofonu nadchne duo
Ben Wendel – Dan Tepfer.
Filharmonie Brno připravila koncerty zaměřené na jazz a world

music ve spolupráci s hudebním
festivalem JazzFestBrno, zájemci
mohou zakoupit vstupenky
v předprodeji na Besední ulici
nebo e-mailu: predprodej@filharmonie-brno.cz. Více na www.filharmonie-brno.cz.
 (red)

Čínsko-česká filoložka Taj-ťün Hejzlarová vystavuje na Skleněné louce
Výstava kaligrafií a obrazů klasické čínské malby je vzpomínkou autorky na jejího muže,
sinologa Josefa Hejzlara, který
se více než dvě desítky let zabýval teorií a praxí průmyslového
designu a architektury a současně se zabýval čínským uměním.
Instalaci je možné shlédnout

v Místogalerii na půdě Domu
Skleněná louka na Kounicově ulici
od 12. října do 2. listopadu. Výstavu s názvem „Život je nepřetržitý
proud“ uspořádal Ivo Dostál ve
spolupráci s galeristkou Janou
Belzovou.
Taj-ťün Hejzlarová (*1932 Wuchan) je čínsko-česká filoložka,
překladatelka, kaligrafka a malířka původem z Číny. Vystudovala

Pekingskou univerzitu, kde se
seznámila se svým mužem,
s nímž pak po svatbě v roce 1956
odcestovala do Československa.
Od roku 1957 pracovala v Orientálním ústavu ČSAV.
Ve vystavovaných malbách se
vrací do Číny, do krajiny srdce, do
„Krajiny mých snů“, s touhou objevit v nepatrném přírodním fragmentu duši veškerenstva. Forma

je psavá, ale velmi volná (uvolněný konceptní styl „cchao-šu“),
s citlivě tichým přednesem barev
a tuše.
Svůj talent bohatě uplatnila
i v keramickém dekoru a v knižní
grafice a svou tvorbu po sametové
revoluci předvedla v České republice v mnoha výstavách.

Miroslav Švejda
Místogalerie

Na Leitnerce zahraje virtuózní kytarista Tony Ackerman a Pavel Dobeš
Leitnerku rozeznějí dva renomovaní hudebníci – světoběžník Tony Ackerman 11. října
a ostravský bard Pavel Dobeš
16. října.
Oba koncerty začínají v klubu na
Leitnerově 2 v 19.30 hodin.
Vynikající americký virtuózní
kytarista Tony Ackerman působí
od roku 1983 v Praze. Hudebník
narozený v Římě strávil mládí
v Kalifornii a s hudbou se nejvíce
sžil v bostonském univerzitním
předměstí Cambridgi. Už od dětství vedl dvojí hudební život:
vážnou hudbu hrál na housle
a klavír, jako kytarista se už ve
dvanácti letech aktivně podílel na
mohutné vlně obnoveného zájmu

o folk. Svůj stylový záběr postupně dále rozšířil na bluegrass (jako
hráč na banjo a mandolínu), na
ragtimové kytarové instrumentálky, na blues a nevynechal ani
elektrický rock a free jazz.
Pavel Dobeš je stálicí české folkové scény. V osmdesátých letech
vyzvedl vysmívanou ostravštinu
a vytvořil z ní módní vlnu, na kterou ještě po pětadvaceti letech
stačí naskočit a vézt se. Je jedním
z mála folkových zpěváků, jehož
písničky z předrevolučních let si
ponechaly svou platnost do dnešních dnů. Na příbězích jednotlivců
totiž vypovídá o systému, o totalitě
jako takové, která se s pádem
režimu ze společnosti nevytrácí,
jen se transformuje.
 (red)
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Rozhovor

Jan Ponocný: Circus Ponorka je zábavné hudební dobrodružství
Jan Ponocný alias jednočlenný,
jedinečný Circus Ponorka
vystoupil v závěru prázdnin
v areálu koupaliště na Kraví
hoře. V Brně koncertuje často,
ať už se svou „one man show“
nebo jako člen skupiny Miroslava Žbirky. Kraví horu zná
dokonale, chvíle před koncerty
totiž s oblibou tráví na pěších
túrách středem města.

Směřoval jste k hudbě od
dětství?

Na pódiu stojíte sám
s kytarou, přesto v písních
zní celá kapela. Jak zvuk
tvoříte?

Dá se hudbou uživit
v době, kdy trh s CD je
mrtvý?

Způsob, kterým tvořím zvuk se
jmenuje samplování. To znamená, že v reálném čase si přímo na
pódiu nahraji kus písničky. Všechno vzniká na kytaru, ale zvuk zní
třeba jako baskytara. Bouchnu do
těla kytary, zní to jako buben,
ostře přejedu struny trsátkem,
vznikne zvuk virblu a podobně. To
stejné používám i na mikrofon.
Můžu si nazpívat třeba osm vokálů. A v průběhu písničky dávám
jednotlivě nahrané zvuky dohromady.

Čemu všemu se tedy
věnujete?

Takže všechny zvuky,
které posluchač slyší,
vznikají přímo na místě?
Někdy mi posluchači říkají, že se
jim můj koncert líbí, jen bych
neměl používat playback. Ale ten
opravdu nevyužívám.

Jak moc je tento způsob
tvorby rozšířený?
Samplování a smyčkování se
v hudbě objevují už dlouho, ale
spíše na alternativní scéně. Zde
v Brně tak tvoří třeba Vladimír
Václavek. Já tento způsob práce
nevyužívám k vytváření zvukových stěn, ale pro normální písničky, dalo by se říct popové.

V dětství jsem chodil na piáno
a stejně jako většinu dětí mě to
nebavilo, takže jsem od hraní etud
hodně rychle utekl. Muzika mě
chytla až tak někdy v patnácti
letech, kdy se ze mě stal skoro
fanatický posluchač. Pak jsem
teprve začal hrát, jen tak abych
si to vyzkoušel, ne že bych chtěl
okouzlit holky v parku na lavičce.

Ano, v dnešní době se CD neprodávají, jsou spíše promo pro koncerty. Asi se málokdo hudbou uživí tak, že by dělal jen jednu věc,
je třeba se věnovat širší škále činností. Mě se to daří už dvacet let.

Hraji v kapelách, skládám písničky pro ostatní interprety, dělám
filmovou hudbu, na kytaru hraji
jako studiový hráč, občas mě
osloví mladá kapela, abych
pomohl s produkcí, a do toho živé
hraní pod hlavičkou projektu Circus Ponorka. Nic z toho, co dělám,
není z nouze, mě to všechno baví.

Vaše hudba zazněla už
v několika filmech.
Skládáte na hotový film
nebo používáte již dříve
vzniklé motivy?
Je to tak půl na půl. Alice Nellis si
třeba vyžádá všechny už vzniklé
hudební nápady, něco si z nich
pro svoje filmy vybere a já motiv
rozpracuji. Pak je potřeba něco
speciálního, třeba dojemný duet,
a takové věci dodělávám až na
hotový film.

Co vás vedlo
k vystupování bez
spoluhráčů?

V kinech běží film Revival
s Bolkem Polívkou. Jak se
vám skládala hudba pro
neexistující slavnou
kapelu?

Hraji v několika kapelách, už
patnáct let s Mekym Žbirkou
nebo s Ivanem Králem, když je
v republice. Takže není to tak, že
bych neměl rád lidi. Hrát sám mi
ale přijde jako dobrodružství,
díky použité technologii je každý
koncert jiný a to mě hodně baví.

To bylo zajímavé. Úkol zněl složit
písničky pro kapelu, která byla
strašně dobrá a působila do roku
1972. Styl mi problémy nedělal,
i když jsem šedesátá léta sám
nezažil, jejich hudba přetrvává do
dneška. Nejtěžší bylo udělat písničky dost dobré.
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Profil
Máte nějaký hudební sen?
Můj sen je skromný: Živit se hudbou co nejdéle a dělat ji tak, aby
mě to bavilo. Člověk nesmí být
moc náročný. Není důležité koupit
si nové auto, podstatnější je mít
každý den od rána do večera dobrý pocit. Možná nemám tolik
fanoušků jako skupina Kabát, ale
jsou věrní a je na nich znát, že je
moje hudba baví. A to mě těší.

Co plánujete do
budoucna?
Momentálně pracuji na soundtracku písniček z filmu Revival. Po
CD písniček fiktivní filmové kapely
Smoke, které už vyšlo, připravuji
tyto písničky v podání mém
a mých hostů. Zazní na něm duet
s Mekym Žbirkou, plánovaná je
písnička s Janou Kirschner nebo
se zpěvákem Bradley J. Strattonem, se kterým jsem hrál v devadesátých letech. Toto CD najdou
posluchači pod názvem Revival
Circus, vyjít by mělo ještě do konce tohoto roku.



(red)

Jan Ponocný se jako kytarista
podílel na více než čtyřiceti CD,
produkoval několik platinových
CD, spolupracoval s řadou
špičkových hudebníků jakými
jsou Steve Walsh, Jean Couture, John Riley, Ivan Kral a další. Jeho písně nahráli Ewa Farna, Anna K., Lenka Dusilová,
Debbi, Helena Zeťová, Lenka
Filipová, Ilona Csáková, Helena Vondráčková, Václav Koubek, Laura a její tygři, Ivan
Hlas, Aneta Langerová, John
Riley, Lucien Zell, Jean Couture, Bradley J. Stratton a další.
Živě vystupoval devět let s Ivanem Hlasem, nebo s Annou K.,
v polovině devadesátých let
založil skupinu Circus Praha,
ve které zpíval americký zpěvák Bradley J. Stratton a která
vydala dvě alba. V současné
době vystupuje kromě sólového projektu s názvem Circus
Ponorka s Mekym Žbirkou, Ivanem Králem a Václavem Koubkem. Napsal hudbu k celovečernímu filmu režisérky Alice
Nellis Mamas & Papas, za niž
byl nominovaný na Českého
lva za hudbu, dále k filmům
téže režisérky Perfect Days
a Revival či k filmu Vaterland
s Karlem Rodenem v hlavní
roli. Nyní píše hudbu do připravovaného filmu o Exupérym.

Kultura

V Domě umění zazní brněnská premiéra písňového cyklu Folk Songs
Ensemble Opera Diversa zve
21. října na komorní koncert
Barvy míst.
Koncert zazní v Domě umění od
19.00 hodin. Posluchači na něm
vyslechnou také brněnskou premiéru slavného písňového cyklu
Folk Songs Luciana Beria v autorské komorní instrumentaci pro
sedm nástrojů. Důležitá úloha
náleží v Beriově skladbě dvojici
perkusionistů. Pozvání přijalo
renomované OK Percussion Duo
(Martin Opršál a Martin Kleibl),
které se představí také ve skladbách Víta Zouhara a Františka
Emmerta, vzniklých přímo pro
soubor.
Ensemble Opera Diversa je
brněnská profesionální hudební

společnost. Uvádí koncerty objevné a svěží dramaturgie a autorská
hudebně-divadelní představení.
Po deseti letech působení si soubor získal místo na pomezí vážné
a alternativní kultury a svou
komorní tvorbou doplňuje činnost
velkých souborů i svých souputníků, přátel a kolegů.
Orchestr Diversy vede koncertní
mistr Jan Bělohlávek ve spolupráci s dramaturgem Vladimírem
Maňasem. Kmenovou dirigentkou
je Gabriela Tardonová, často
orchestr řídí i Tomáš Krejčí,
Tomáš Hanák a Vít Spilka. Autorské kusy pro Diversu píšou především skladatel Ondřej Kyas a libretista Pavel Drábek, umělecký
vedoucí souboru. Pravidelným
autorem je i Miloš Štědroň. Insce-

nace vznikají v režii Tomáše Studeného a ve výpravě scénografky
Sylvy Markové. Uměleckým
a tvůrčím mottem souboru je
„opera – hudba – medvěd –

říjen 2013
sobota 12. října, 17.00 hod.
Dětská dílna

středa 2. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

pondělí 14. října, 8.30 a 10.15 hod.
Moravský Budulínek

čtvrtek 3. října, 9.30 a 19.00 hod.
PESkvil

úterý 15. října, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

čtvrtek 3. října, 12.00 hod.
Divácký seminář

úterý 15. října, 19.00 hod.
Improvizační večer

pátek 4. října, 9.30 hod.
PESkvil

středa 16. října, 8.30 a 10.15 hod.
Petr Pan

sobota 5. října,10.15 a 15.30 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

sobota 26. října, 15.30 hod.
Pět báječných strýčků
Premiéra

pondělí 7. října, 8.30 a 10.15 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
úterý 8. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
středa 9. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bajky
čtvrtek 10. října, 9.30 hod.
Merlin
čtvrtek 10. října, 12.00 hod.
Divácký seminář
čtvrtek 10. října, 19.00 hod.
Letní den
pátek 11. října, 9.30 hod.
Letní den
sobota 12. října, 10.15 a 15.30 hod.
Moravský Budulínek



Mgr. Zdeněk Nečas
Ensemble Opera Diversa
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úterý 1. října, 8.30 a 10.15 hod.
Bořík a spol.

sobota 5. října, 17.00 hod.
Dětská dílna

zemětřesení“, jehož ovoce přináší
i tato sezona.

úterý 29. října, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
úterý 29. října, 19.00 hod.
Večer scénického čtení
středa 30. října, 8.30 a 10.15 hod.
Pět báječných strýčků
čtvrtek 31. října, 9.30 a 19.00 hod.
Letní den
čtvrtek 31. října, 12.00 hod.
Divácký seminář
Změna programu vyhrazena!
Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 724 042 852
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

úterý 1. října, 19.00 hod.
Píšete do šuplíku? s hostem JIŘÍM DĚDEČKEM
Literární setkání s písničkářem

úterý 22. října, 19.30 hod.
Ro(c)kování Jiřího ČERNÉHO
Poslechový pořad hudebního kritika

středa 2. října, 19.30 hod.
LOS QUEMADOS (CZ) a Adriano TRINDADE (Brasil)
Brazilský večer plný samby s fantastickým zpěvákem

středa 23. října, 19.30 hod.
SAKRAPES a POJEZD
Bluegrassový večer s hostem ze Zlína

čtvrtek 3. října, 19.30 hod.
LEPORELO
Něco mezi emo-folkem a elektro-akustickým popem

čtvrtek 24. října, 19.30 hod.
ORION a hosté
Večer trampské hudby

středa 9. října, 19.30 hod.
KUPODIVU
Populárně nepopulární písně v nepravděpodobném
podání, okořeněné kupodivným humorem. Staňte
se součástí živé nahrávky!

pátek 25. října, 19.30 hod.
SONGS FROM UTOPIA
Folkrockové snění ze Švýcarska

čtvrtek 10. října, 19.30 hod.
DIVUFEST
Festival divadla utlačovaných
Festival je určený příznivcům umění, divadla, pracovníkům v sociální i pedagogické sféře a veřejnosti
pátek 11. října, 19.30 hod.
Tony ACKERMAN
Jedinečný americký virtuózní kytarista
středa 16. října, 19.30 hod
Pavel DOBEŠ
Stálice české folkové scény na Leitnerce
čtvrtek 17. října, 19.30 hod.
Pavlína JÍŠOVÁ a Adéla JONÁŠOVÁ
Recitál matky a dcery
neděle 20. října, 15.00 hod.
Divadlo Špílberg – KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Veselý pohádkový příběh s Bobem a Bobkem v hlavní
roli

úterý 29. října, 19.30 hod.
HELEMESE a RAJTARAJ
Kyjovský svižný šraml-šanson-bigbít, tedy hudba
srdce i koule mající a nezřídka k tanci provokující
a hosté z Prahy
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 Leitnerka, Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693, e-mail: info@leitnerka.cz
www.leitnerka.cz
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Inzerce

www.kia.com

Nová Kia Carens
Spolehlivý člen rodiny

Dárkové balení muĸnƽ
Toužíte po originálním dárku pro své
zamĢstnance, klienty nebo pƎátele?

Naše ēokoládové muĸny,
vyrobené dle vlastní tajné
receptury a z tĢch nejkvalitnĢjších
surovin, rozbouƎí chuƛové
pohárky zaruēenĢ všem!

od 349 980 Kč
Dárkové balení muĸnƽ – sklenĢná dóza nebo celofánový balíēek,
na pƎání opatƎíme logem vaší Įrmy pƎípadnĢ libovolným textem.

LET

LET

LET

ZÁRUKA

ASISTENCE

PROHLÍDKY

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

Muĸny Brno
BraƟslavská 21, 602 00 Brno
info@muĸnybrno.cz

Objednávky:
603 920 829
725 747 127

www.muĸnybrno.cz

Cena platí pro firmy a podnikatelské subjekty při využití financování Kia Finance. Pro vaši konkrétní nabídku kontaktujte
prodejce Kia. Pro bližší informace o financování navštivte http://www.kia.cz/Content/Financovani-Kia/O-financovani/
*Spotřeba paliva mimo město se systémem ISG. Kombinovaná spotřeba 4,7 – 7,9 l/100 km. Emise CO2 124 – 184 g/km.
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro detailní informace o Programu 777 kontaktujte vašeho prodejce KIA.

Protože Váš život je tvorený
ˇ
velkými projekty.

Pro model 508 SW: kombinovaná spotřeba (l/ 100 km) od 4,5 do 7,3. Emise CO2 (g/km) od 116 do 169. Foto je pouze ilustrativní.

Velké projekty si žádají velký vůz, proto představujeme elegantní cestovní limuzínu Peugeot 508 SW. Automobil s dokonale vyváženými aerodynamickými tvary, na jehož
palubě se snoubí kvalita s komfortem. Peugeot 508 SW. Ambiciózní vůz stvořený pro vás.

PEUGEOT 508 SW

FAMKO,
spol.ssr. r.
KONCESIONÁŘ
PEUGEOT
XXXXXX, spol.
o.,o.,
KONCESIONÁŘ
PEUGEOT
xxxxxx 653, 393
Tábor,
tel.: xxxxxxxxx
– www.xxxxxx.cz
Čechyňská
23,09
602
00 Brno,
tel.: 725
087 306, 606 698 366, 725 087 304 – autosalon@famko.cz – www.famko.cz
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