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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Školy se opět otevřely
Více než 600 prvňáčků 2. září zasedlo do
školních lavic základních škol, které jsou zřizovány městskou částí Brno-střed. Celkem
5100 děvčat a chlapců se po prázdninách
opět začalo učit na 11 základních školách. Na
základní škole Antonínská přivítal děti
i dospělé starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl
(ODS) a na základní škole Horní 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL). Všem dětem přejeme, ať si svou třídu,
spolužáky i paní učitelky a učitele užijí celý
rok.

Vnitroblok Úvoz
bezpečnější pro děti
Ve vnitrobloku u základní a mateřské školy
Úvoz městská část Brno-střed nechala na
základě podnětů mnoha rodičů nainstalovat
betonové zábrany, které chrání chodník
před nelegálním parkováním. Vznikl tak bezpečný koridor pro pohyb pěších, což je zejména u školských zařízení maximální priorita.
V nejbližších měsících by mohly betonové
bloky získat barevnější a veselejší vzhled
díky šikovným rukám malých malířů z blízké
školy.

Ocenění v soutěži
Zlatý erb
Městská část Brno-střed se umístila na
krásném 2. místě v krajském kole soutěže
Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Porota kladně
ohodnotila přehlednost a logické členění
webu, moderní vzhled nebo rozklikávací rozpočet a informace o hospodaření úřadu.
Cílem soutěže, která se letos konala po 23.,
je podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy a samosprávy prostřednictvím
rozvoje informačních technologií a služeb
poskytovaných občanům s využitím internetu
a ostatních elektronických médií a přispět
tak k rozvoji kvality života ve městech
a obcích ČR.

Kurzy pro seniory zdarma
Splatnost poplatku za psa
byla v březnu
Nezapomněli jste zaplatit poplatek za psa?
V letošním roce se neposílaly majitelům psů
složenky k uhrazení poplatku a je tedy možné, že jste mohli zapomenout zaplatit. Splatnost poplatku byla 31. března. Pokud potřebujete s uhrazením poradit, můžete se
v úřední dny, pondělí a středu od 8.00 do
17.00 hodin, obrátit na paní Bohumilu
Strnadovou, telefon: 542 526 160 nebo
e-mail: bohumila.strnadova@brno-stred.cz.

Třídění plastů a papíru
v domech
Obyvatelé města Brna mají možnost odkládat papír a plast do nádob o objemu 240 litrů,
které jsou umístěny přímo v jejich domech.
Pokud ve vašem domě ještě modrou a žlutou
nádobu na třídění nemáte, můžete si zažádat
na Odboru životního prostředí Magistrátu
města Brna u Mgr. Ivany Fialové, a to telefonicky na čísle 542 174 550, nebo e-mailem
na adrese: ﬁalova.ivana@brno.cz. Takto výrazně snížíte objem směsného komunálního
odpadu a napomůžete zajistit větší pořádek
v ulicích v okolí veřejných kontejnerových
stání. Barevné nádoby jsou pravidelně vyváženy společností SAKO Brno, termíny svozových dnů lze najít na webových stránkách: https://www.sako.cz/kontejnery/cz/.
Pro odkládání objemného odpadu pak prosím využívejte sběrná střediska, která se
nachází na ulici Plynárenská na bývalém
parkovišti za Mosilanou, na Jílové vedle
Kameny a na ulici Veveří – Šumavská.

Úřad městské části Brno-střed opět připravil kurzy základů práce na počítači pro
seniory, které se budou konat v počítačové učebně v prostorách radnice na Dominikánské ulici. Chcete se naučit základy
práce na počítači, nebo si svoje znalosti
vylepšit? Přihlaste se na náš kurz, který
se bude konat od 20. října vždy jednou
týdně, lekce trvají 90 minut. V učebně
budou připraveny notebooky, na kterých
se díky naší lektorce naučíte pracovat na
počítači s programy, které můžete využít
i v běžném životě. První společné informativní setkání se koná ve středu 13. října
ve 13.00 hodin v zastupitelském sále radnice, Dominikánská 2. Zájemci o kurz zde
budou rozřazení do skupin podle znalostí.
Do kurzu je nutné se přihlásit ještě před
prvním setkáním, a to buď telefonicky přímo u lektorky Mgr. Evy Masarykové na telefon: 542 526 288, nebo e-mailovou adresu:
eva.masarykova@brno-stred.cz.
(kad) ■
Těšíme se na vás.
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PŘIPOMÍNKA ÚMRTÍ
T. G. MASARYKA

V úterý 14. září tomu bylo přesně osmdesát
čtyři roků, kdy na zámku v Lánech zemřel
první československý prezident Tomáš
Garrigue Masaryk. Pietním aktem si tento
den Brňané připomněli u sochy prvního
prezidenta na Komenského náměstí.
Pietní setkání uspořádala Československá
obec legionářská Brno, oblastní jednoty
Brno I a Brno II, s podporou ČSBS Brno-město.
Za městskou část Brno-střed památku uctil
a květiny k soše položil Ing. arch. Vojtěch Mencl
(ODS), starosta městské části Brno-střed.
„Je mi velkou ctí účastnit se za městskou

část vzpomínkových a pietních akcí. Zvláště
v případě ﬁlozofa, pedagoga a našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka,
jehož myšlenky, vybízející k demokracii a svobodě, jsou stále aktuální a měli bychom si je
připomínat,“ doplnil starosta.
Socha T. G. Masaryka na Komenského
náměstí je dílem Vincence a Zdeňka Tomáše
Makovských. Bronzová socha v nadživotní
velikosti je umístěna na světle žíhaném hranolovém žulovém podstavci. Slavnostní
odhalení proběhlo 7. března 2000 u příleži(kad) ■
tosti 150 let od jeho narození.

VJEZD A PARKOVÁNÍ
VE VNITROBLOCÍCH
Vnitrobloky jsou zajímavou symbiózou zeleně, prostoru pro volnočasové aktivity a současně lokality využívané k parkování, což
bývá problém.
Většina vnitrobloků je účelovými komunikacemi a ty nemohou být zařazeny do systému modrých zón. „Dlouhou dobu jsme se
potýkali s otázkou, jak zabezpečit lokalitu
vnitrobloků proti parkování vozidel bez oprávnění do modrých zón. Po zhruba dvou letech
složitých jednání se podařilo prosadit unikátní
systém regulace parkování ve vnitroblocích,
který omezuje vjezd pouze pro rezidenty
a abonenty“, upřesnil Mgr. Jan Mandát (ODS),
do jehož sekce spadá doprava a bydlení.
V počátcích kontrolovali parkování zaměstnanci městské části, kteří plnili spíš osvětovou
funkci a nabádali řidiče k vyřízení povolení,
poté kontrolu převzala Městská policie Brno.
„Ze statistik vyplývá, že počet neoprávněných vjezdů se postupně snižuje a systém
začíná fungovat ke spokojenosti obyvatel.
Strážníci každý týden zkontrolují na 1500
vozidel, a to se výrazně odráží na dodržování
dopravního značení. Za běžný týden hlídky
odhalí zhruba 40 přestupků, což představuje
18 % všech ověřených vjezdů, přičemž v červenci to bylo 36 %,“ doplnil Jan Mandát.
(kad)

■

PRVNÍ HNÍZDĚNÍ V NAŠICH BUDKÁCH

V dubnovém a květnovém zpravodaji jste
si mohli přečíst o programu podpory hnízdění vybraných druhů synantropních ptáků, poštolek, kavek a rorýsů. Městská část
Brno-střed pro ně na svých domech nainstalovala více než 150 budek.
Zmíněné druhy totiž často trpí ztrátou hnízdních příležitostí při rekonstrukcích domů. Práce
na budovách mnohdy probíhají v hnízdní
sezóně a na přítomnost ptáků neberou ohled.
Ti jsou však na svá hnízdiště úzce vázáni,

a nová bezpečná místa hledají s velkou obtíží.
„Společně s odborníky z jihomoravské
pobočky České společnosti ornitologické
jsme nejprve ohodnotili všechny domy ve
správě naší městské části z pohledu jejich
vhodnosti pro hnízdění ptáků, a poté jsme
vybrali 14 nejvhodnějších domů, na které
odborníci umístili více než 150 budek. Výsledky jsou zatím výborné, mnohé budky byly už
letos obsazené,“ doplnil Ing. Ivo Komárek
(ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce spadají investice a správa bytových domů.
I když byly budky umisťovány prakticky až
těsně před začátkem nebo v průběhu hnízdní
sezóny, zaregistrovali ornitologové hnízdění
v několika z nich.
„V budce instalované 9. března na Francouzské se zalíbilo poštolkám. Již 22. dubna
zde byla viděna samice zalétající do budky,
11. a 12. května byl pozorován celý pár a samice
tou dobou pravděpodobně seděla na vejcích.
V průběhu července poštolky pilně krmily
a postupně se začaly objevovat malé bílé
ochmýřené hlavičky několika mláďat, která
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se měla čile k světu. V budce byla mláďata
naposledy pozorována 16. července. To už
bylo nejstarší mládě mimo hnízdo a z budky
koukaly ještě čtyři páry zvědavých očí,“ za ornitologickou společnost upřesnil Kryštof Horák.
Poštolky jsou běžní sokolovití dravci, díky
svému výskytu v lidských sídlech jsou obecně
známé. Hnízdit mohou jak na stromech, tak
na skalách nebo budovách. Hnízdo si ale
nestaví, využívají hnízda jiných ptáků. Často
hnízdí ve městech například v kostelních
věžích, ozdobných prvcích zdiva, římsách, balkónech, nebo i v truhlících za okny. Samice
snáší obvykle čtyři až šest hnědočervených
skvrnitých vajec a rovnou na nich zasedne.
Mláďata se líhnou postupně, a tak jsou rozdíly
ve stáří dobře patrné. Poštolky se živí drobnými
hlodavci, větším hmyzem nebo ptáky. Za hlodavci létají do polí na okrajích sídel, jedinci
hnízdící ve středu měst častěji loví ptáky.
Instalace budek pro synantropní ptáky byla
kromě radnice Brno-střed podpořena i projektem Živá města v rámci grantového pro(kad) ■
gramu Interreg.
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NEJNOVĚJŠÍ INVESTICE
DO ŠKOLEK A ŠKOL

Během covidové uzávěry a také letních
prázdnin mnohé školy a školky zřizované
městskou částí Brno-střed obsadili stavebníci a řemeslníci. Za několik desítek milionů
korun tak ve školách přibyly nově vybavené kuchyně, odborné učebny, opravený
bazén, hřiště a další novinky.
Jednou ze zásadních rekonstrukcí a investicí prochází základní a mateřská škola Antonínská. Rozsáhlé práce na školní budově za
zhruba 60 milionů korun by měly být dokončeny na podzim roku 2022. Škola získá
novou moderní tělocvičnu, venkovní hřiště
a prostor pro trávení volného času a také
několik nových kmenových učeben a odborné učebny umístěné v nové přístavbě. Během
první fáze rekonstrukce byla již dokončena
nová kuchyně s nejmodernějším vybavením
a výdejna obědů s jídelnou. Žáci v ní mohli
poobědvat už 1. září. Navíc, díky přebudování
školnického bytu, jsou ve škole k dispozici
nový kabinet a kmenová třída.
„Velkými změnami prošla také základní
a mateřská škola Horní. Od září žákům slouží
nová moderní učebna fyziky a chemie, na
kterou získala městská část Brno-střed dotaci
z operačního programu IROP. Součástí
dotačního projektu byly i peníze na nové
bezbariérové toalety a dobudován byl bezbariérový chodník ze strany od hřiště. Základní škola Horní se tak stala další bezbariérovou školou na území Brna-střed. Celkem tyto
úpravy přišly na 4 miliony korun,“ doplnila

STUDENTI
BYLI CHVÍLI
ZASTUPITELI

výčet JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL), 2. místostarostka městské části Brno-střed, do jejíž gesce spadá školství.
Během jara bylo u školy vybudováno také
zcela nové workoutové hřiště, které v odpoledních hodinách může využívat i široká veřejnost. Na jaře byla také dokončena rekonstrukce školního bazénu se slanou vodou,
která si vyžádala investici ve výši přibližně
6 milionů korun. Došlo rovněž na velkou
rekonstrukci celé školní kuchyně včetně
nových rozvodů a gastro vybavení. Ta je
samostatnou příspěvkovou organizací a připravují se zde obědy pro přibližně tisíc strávníků z několika školek a škol denně. Opravena byla také místnost školní jídelny
a celkově práce vyšly na 7 milionů korun.
Základní škola na Křídlovické mohla pro
změnu své žáky 1. září přivítat ve zcela nově
zrekonstruované školní družině. Původní
objekt družiny byl velmi vlhký a vyžadoval
významnou investici. Školní družina byla proto od základu zrekonstruována, a to včetně
stropů, podlah, vyřešení vlhkosti zdiva a instalování nových rozvodů. Nové prostory družiny jsou světlé a vyhovují nejpřísnějším
hygienickým standardům a svým vybavením
i 21. století. V budově školy byly také instalovány nové venkovní žaluzie, které by měly
vyřešit vysokou teplotu ve třídách během jarních a letních měsíců. Celkem na Křídlovické
městská část investovala 7,5 milionu korun.
Během prázdnin byla také započata rekonstrukce školního hřiště na základní škole
Hroznová a práce byly měly být dokončeny
během podzimu.
Mimo tyto větší investiční akce došlo k řadě
menších oprav v mateřských školách. Jednalo se například o rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřince na Vídeňské, opravy
podlah ve školce na Pellicově nebo výměna
(kad) ■
oken na Všetičkově a další.

V zastupitelském sále radnice Brno-střed se na konci prázdnin sešlo na
30 studentů středních škol, kteří zde
v rámci Letní Akademie diskutovali
a zkoušeli si, jaké to je být veřejně
a politicky činným občanem.
„Téměř celý den v zastupitelském
sále radnice studenti obhajovali svá
vybraná politická témata, zkoušeli přesvědčit své kolegy z koalice i opozice,
diskutovali o tom, co zastupitelská práce obnáší a jak se prolíná do běžných
činností úřadu. Byl jsem opravdu mile
překvapený, jak zodpovědně k Letní
Akademii studenti přistoupili a jsem rád,
že jsme jim mohli být nápomocni,“
shrnul tajemník Úřadu městské části
Brno-střed Petr Štika, který studenty
celým dnem provázel.
Akademie se nevěnuje pouze politice, důležitou roli hraje každoročně
i veřejný prostor či možnosti seberealizace. V programu Letní Akademie tak
nechyběly ani hovory o vzniku nové
brněnské čtvrti či workshop o podnikání
z dílny tvůrců soutěže Soutěž a podnikej. Celý projekt uzavřela závěrečná
simulace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde studenti zastoupili
poslance z různých stran politického
spektra a hájili své stranické zájmy na
politické půdě v jejich kůži.
MOB Akademie se již sedmým rokem
snaží ukázat středoškolákům ze všech
koutů Čech, Moravy i Slezska, jak se
mohou sami podílet na veřejném dění.
Spolek MOB – Mladí občané tak reaguje
na nezájem mladých lidí o dění kolem
nich. Interaktivní formou diskuzí, debat,
přednášek či simulací tak přináší společnost studentům blíž.
(kad)

■
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ÚDRŽBA A OPRAVY V BYTĚ
V dnešním článku na téma jak pečovat o byt
a dům, který pro radnici Brno-střed připravuje spolek Pro náš dům, se budeme zabývat
vztahem mezi pronajímatelem, většinou vlastníkem bytu či domu, a nájemcem bytu
z pohledu péče o nemovitost.
Povinností pronajímatele je řádně se o byt
starat a udržovat jej ve stavu způsobilém
k užívání nájemcem. Tato povinnost však má
pro pronajímatele své limity a částečně se
na udržování bytu musí podílet i nájemce,
který byt obývá. V obecné rovině má nájemce
povinnost byt nepoškozovat, bez svolení stavebně neupravovat, provádět běžnou údržbu
a zajišťovat a hradit drobné opravy. Zjištěné
nedostatky a závady, které není nájemce
povinen odstranit sám, musí neprodleně
nahlásit pronajímateli.
V ideálním případě se pronajímatel
a nájemce ve smlouvě o nájmu dopředu
domluví a stanoví, jaké úkony bude provádět
nájemce a jaké pronajímatel a kdo bude hradit vzniklé náklady. Pokud ale taková dohoda
neexistuje, bude se nájemní vztah řídit nařízením vlády č. 308/2015 Sb., které provádí
občanský zákoník a stanovuje a deﬁnuje
pojmy běžné údržby a drobných oprav.

Co je to běžná údržba?
Pod pojmem běžná údržba si lze představit
jak pravidelné čištění a úklid bytu, tak i méně
časté úkony, jakými jsou výmalba, oprava
omítek či čištění odpadů, a to až ke svislým
rozvodům odpadu v domě. Stejně tak je
nájemce povinen čistit, kontrolovat a udržovat
ve funkčním stavu další vybavení bytu, například umyvadla, vany, mísicí vodovodní baterie, kuchyňské linky, sporáky, digestoře
a podobně.

Co jsou drobné opravy?
Nařízení vlády vymezuje pojem drobných
oprav ve dvou kategoriích – věcně, tedy
výčtem konkrétních oprav, a podle výše
nákladů. Do první kategorie spadají opravy:
■ vrchních částí podlah, podlahových krytin,
prahů a lišt,
■ částí dveří a oken včetně kování a klik,
výměny zámků, opravy vnitřních rolet
a žaluzií,
■ elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, jako jsou vypínače, zásuvky,
jističe, zvonky, domácí telefony, rozvody
datových sítí a televizního signálu, opravy
řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace, opravy EZS a pohybových čidel,
výměny žárovek,

■ výměny uzávěrů u rozvodu plynu mimo
hlavního uzávěru pro byt,
■ uzávěrů na rozvodech vody s výjimkou
hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů
a lapačů tuku,
■ opravy a certiﬁkace bytových měřidel
podle zákona nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certiﬁkace bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy hlásičů požáru a kouře,
opravy regulátorů teploty u systémů vytápění umožňujících individuální regulaci
teploty,
■ vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích
baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů,
kuchyňských sporáků, vařičů, infrazářičů,
kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,
■ kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu,
kouřovodů, kotlů etážového topení na
elektřinu, kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích a regulačních armatur
a ovládacích termostatů etážového topení
mimo oprav radiátorů a rozvodů ústředního topení.
Do druhé kategorie pak spadají opravy
a výměny výše neuvedené, jejichž souhrnná
hodnota nákladů vynaložených na jednu
opravu nepřevyšuje částku 1000 korun. V případě, že na jedné věci bude nutné provést
více oprav, které spolu souvisí, bude rozhodující součet těchto nákladů.

Kdo to všechno zaplatí?
Z výše uvedeného výčtu by se mohlo zdát,
že celá tíha finančních nákladů bude ležet
jen na nájemci a v případě smolného období
s nutností mnoha oprav by pak vynaložené
prostředky mohly překročit nájemcovy možnosti. Nařízení však na tuto možnost pamatuje a zavádí maximální roční limit nákladů,
který byl stanoven na 100 korun za metr
čtvereční a rok. V modelovém případě by
tedy nájemce, který obývá byt o 70 metrech
čtverečních, byl zodpovědný jen za opravy
do výše 7000 korun za rok. Další opravy,
které by bylo nutno v daném roce vykonat,
se již nebudou považovat za drobné a bude
je hradit pronajímatel.
Máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit
e-mailem na adresu: info@pronasdum.cz.
Spoustu zajímavých informací získáte i na
www.pronasdum.cz.
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REKONSTRUKCE
VNITROBLOKŮ
JE POTŘEBA
Nejen vjezdy a parkování, ale i celkový
stav vnitrobloků není ideální, většinově jsou z minulých dob poměrně
zanedbané. Je proto nutné pečovat
o ně a postupně je rekonstruovat.
Prvním velkým projektem je rekonstrukce vnitrobloku na Bakalově nábřeží.
Prvotním impulzem byla zejména bezpečnost dětí docházejících do tamní
základní školy. Díky nevhodnému
dopravnímu řešení předprostoru školy
dochází v pracovní dny ke kolizím mezi
chodci a rodiči přivážejícími děti do školy.
Ve spolupráci se zástupci školy, občanů,
městské policie a Brněnských komunikací jsme připravili projekt na celkovou
rekonstrukci vnitrobloku. Dojde k legalizaci parkovacích míst a hlavně rozšíření
komunikace před školou, což omezí
možné ohrožení dětí na minimum. Projekt je však natolik nákladný, že musí být
realizován z úrovně statutárního města
Brna.
Bezpečnost dětí se týká i prostoru
u základní a mateřské školy Úvoz. Tam
jsme aktuálně zabezpečili chodník proti
parkování vozidel, takže děti nemusí
sdílet stejnou cestu s projíždějícími
auty.
V této lokalitě také chystáme opravu
parkovací plochy na ulici Žižkova. Povrch
parkoviště bude zpevněn a dojde tak
k legalizaci parkování a následně převedení této plochy do režimu parkování
určeného pouze pro rezidenty, bude zde
fungovat identický systém jako u vnitrobloků.
Další změna se bude týkat vnitrobloku Nádvorní–Náplavka. Ten je v katastrofálním technickém stavu a potřebuje
celkovou opravu. S občany jsme již projekt projednali a po dořešení detailů
odvodnění celé plochy bude přistoupeno k realizaci. Oprava bude provedena rovněž u blízké mateřské školy
Nádvorní, kde Rada městské části Brno-střed schválila investiční záměr na
rekonstrukci komunikace a legalizaci
parkovacích stání. Tento projekt pak
bude realizován z úrovně statutárního
města Brna.
Mgr. Jan Mandát (ODS)
radní Brno-střed pro dopravu
a bydlení ■
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NA KRAVÍ HOŘE
NEMOCNICE NEBUDE

KNIHOVNA KŘIŽOVATKA
JE OPĚT V PROVOZU
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena na Křížové 24 se dočkala celkové rekonstrukce.
Křižovatka, jak je této pobočce přezdíváno,
je opět otevřena, a to ve zcela novém
a moderním provedení.
Prostory knihovny byly v havarijním stavu,
a tak v roce 2017 přišel s nápadem na její celkovou renovaci mentor knihovny Martin Krčál
z Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity.
Pod názvem Knihovna – pulzující křižovatka
Starého Brna přihlásil projekt do participativního rozpočtu Dáme na vás.
„To vlastně ani tak nebyl můj nápad, ale
spíš nápad mých studentů, kteří v té době
tady na Křižovatce působili,“ upřesnil Martin
Krčál. Provoz pobočky zajišťují totiž studenti
Katedry informačních studií a knihovnictví
Masarykovy univerzity, a to jak pro potřeby
školy, tak pro veřejnost.
Projekt se umístil na 9. místě a z participativního rozpočtu tak byly poskytnuty ﬁnance
na realizaci, kterou provedla městská část
Brno-střed.

„Z výsledné realizace jsem nadšený. Společné úsilí stálo za to a studenti knihovnictví
nyní mohou experimentovat a zkoušet nové
postupy v důstojných prostorách,“ doplnil
Krčál. Podle vedoucího pobočky, Tomáše
Marka, má rekonstrukce pozitivní ohlasy i od
veřejnosti a přilákala mnoho nových lidí.
„Každý týden řešíme registrace nových
čtenářů. Láká to sem i spoustu nejmladších
čtenářů, pro které je zde zcela nově vybudovaná část,“ dodal.
Studenti, kteří na Křižovatce působí, zde
mohou v praxi uplatňovat znalosti získávané
studiem. Výhodou pro ně je také to, že se na
pobočce využívá jiný systém než na klasických pobočkách KJM. „V tomto otevřeném
systému si mohou studenti zkoušet, co chtějí,
a mohou do něj implementovat různé funkce,
které nejsou v klasických knihovnách běžné,“
vysvětlil Tomáš Marek. Informace o aktuální
otevírací době naleznete na www.kjm.cz nebo
na facebooku Knihovna Na Křižovatce.
Ing. Linda Seitlerová

■

Rada města Brna projednala materiál,
jehož hlavním obsahem byly úpravy návrhu
nového územního plánu, které vycházely
z připomínek a požadavků městských částí
a často se shodovaly i s připomínkami
veřejnosti.
Jednou ze zásadních schválených změn
v městské části Brno-střed je nová územní
rezerva pro městskou nemocnici. Ta nebude
na Kraví hoře, kde zůstane i nadále plocha
zeleně, ale v městské části Brno-jih. Vybrána
byla lokalita u křížení ulice Černovické a řeky
Svitavy, v úvahu připadá ještě také část Technologického parku. Projekt městské nemocnice nyní bude pokračovat prověřovací studií,
kterou zadá Odbor zdraví Magistrátu města
Brna.
Radní celkově projednali 21 úprav v návrhu
územního plánu ve třinácti městských částech. Většina projednaných a doporučených
úprav se týkala rozšíření ploch zeleně, a to
především na sídlištích, jako jsou Líšeň
a Kohoutovice. Došlo ale i k rozšíření ploch
krajinné zeleně v místě ornitologicky hod(kad) ■
notné Černovické terasy.

NOVÉ KAMENY ZMIZELÝCH V BRNĚ

Na začátku září bylo v Brně položeno
jedenáct nových Kamenů zmizelých. Takzvané Stolpersteine, neboli Kameny zmizelých, připomínají v evropských městech
oběti nacistické totality formou mosazných destiček ve tvaru dlažební kostky,
které se umisťují před dům, ve kterém tito
lidé žili.
V Brně se Kameny zmizelých pokládají už
od roku 2001 a celkem nyní připomínají 210

osob. Dva z 11 nových kamenů budou připomínat manžele Eugena a Elsu Teltscherovy.
Eugen Teltscher byl židovský obchodník
s vínem, pocházející původně z Mikulova,
který se spolu s manželkou ve dvacátých
letech přestěhoval do Brna. Zde si zakoupili
dva nájemní domy na Hlinkách 46. Jejich
dcera Johanna se v roce 1931 provdala za
Richarda Herdana a její rodiče jim věnovali
funkcionalistický byt v domě na Hlinkách 46,

který se v loňském roce podařilo nalézt
v zachovalém stavu. Manželé Herdanovi se
zachránili odchodem z Československa
v roce 1938, ale Eugen a Elsa Teltscherovi
byli v roce 1942 deportováni do Terezína
a následně zavražděni v koncentračním
táboře.
Podobně i židovskou rodinu Löwy, která
si vystavěla v roce 1937 vlastní dům na nároží
Erbenovy a Fišovy ulice podle projektu
židovského architekta Maxe Tintnera, nyní
připomínají tři kameny před domem na Erbenově 14. Richard Löwy byl brněnský židovský
obchodník. V meziválečné době si vzal ženu
Grétu, s níž měl dvě děti, syna Jana Hanuše
a dceru Margot. Zatímco Margot se podařilo
válku přežít, její rodiče a bratr zahynuli
během holocaustu. Další kámen byl položen
na Botanické 19. Ten iniciovala zednářská
lóže Cestou Světla a byl věnován jejímu členovi Dr. Florianovi. Protinacistického odbojáře a sokola Františka Garguláka nově připomíná kámen na Ferrerově 8, dva kameny
na Václavské 12 jsou věnovány manželům
Brodyovým a poslední dva kameny za Ludvíka a Klotyldu Schulzovy byly umístěny na
Mučednické 29.
Mgr. Michal Doležel

■
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BRNO SE V ŘÍJNU OBARVÍ NARŮŽOVO

Říjen je měsícem celosvětově spojeným s prevencí onkologických onemocnění. V Brně si
jej připomeneme v úterý 12. října od 15.00
hodin na piazzettě u Janáčkova divadla
a v přilehlém parku akcí Brno narůžovo.

V pořadí už druhý ročník osvětové kampaně
statutárního města Brna cílí na zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti prevence a včasné léčbě onkologických onemocnění. Akce
pořádaná statutárním městem Brnem ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem,
jakožto garantem odborného programu, nabídne spoustu osvětových i doprovodných aktivit.
Návštěvníci si budou moci za přítomnosti
odborníků z MOÚ nacvičit preventivní samovyšetření, změřit si svoji kožní bariéru, nebo
například zjistit svoji fyzickou zdatnost pomocí
měřicího přístroje InBody. Celým programem
provede ambasador a písničkář Pavel Helan.
„Masarykův onkologický ústav sídlí v srdci
naší městské části, navíc je samozřejmě velmi důležité upozorňovat na prevenci onkologických nemocí. Proto jsem rád, že jsme
už druhým rokem partnery akce. 12. října
nasvítíme, stejně jako loni, Věž architektů na
Vaňkově náměstí narůžovo,“ upřesnil roli radnice starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).
Součástí letošního ročníku bude také štafetový běh Masarykova onkologického ústavu
s názvem MOÚ October run, který se uskuteční

od 16.30 hodin právě v parku pod Janáčkovým
divadlem. Cílem běhu je především odbourání
strachu a obav z takzvaně bílých plášťů.
„Podpůrnými aktivitami chceme veřejnost
upozornit, jak je prevence důležitá a především ukázat, že prevence nebolí, a že zapojit
se může každý. Kromě propagace prevence
v místě festivalu se připojíme také nasvícením
areálu MOÚ na růžovou barvu. Vzhledem
k potřebě šíření osvěty jsem velmi rád, že se
k nám připojí i Brno-střed,“ uvedl ředitel MOÚ
Marek Svoboda.
Růžovou barvou se 12. října rozsvítí také fontána a přilehlé fontánky před Janáčkovým
divadlem a růžovou barvou bude osvícen také
balkon Mahenova divadla v Brně. Brno narůžovo u Janáčkova divadla návštěvníkům představí také pacientské organizace a projekty,
které podporují nemocné s vybranými onkologickými diagnózami a usilují o zvýšení povědomí o jejich včasné léčbě. Patří mezi ně například Hlas onkologických pacientů, Liga proti
rakovině Brno, Aliance žen s rakovinou prsu,
projekt Nebýt na to sama, nebo například Klub
Diana.
Mgr. Anna Svobodová

■

VĚDA A TECHNIKA JEDE NA SVĚTOVOU
VÝSTAVU DO DUBAJE I PO JIŽNÍ MORAVĚ
Jihomoravský kraj a město Brno se účastní
světové výstavy EXPO v Dubaji. Nedostanete se tam? Nevadí. Kopie jejich exponátu
doplněná hravou vědecko-technickou
show Věda a technika jede! se od října do
března 2022 vydává i na cestu po městech
jižní Moravy.
Díky úspěchům brněnských institucí a ﬁrem
z oblasti vesmírných technologií, elektronových mikroskopů a nanotechnologií se Jihomoravský kraj a město Brno představí na světové výstavě EXPO s expozicí na téma spojení
dvou světů Micro & Macro. Upravená verze
exponátu bude příštích šest měsíců putovat
po Jihomoravském kraji. Nejvíce ožije v době,
kdy se k ní připojí zábavní i naučná show pod
taktovkou známých brněnských popularizátorů vědy a techniky. Program najdete na
stránkách www.vedaatechnikajede.cz.
„Věda a technologie z našeho regionu pronikly nejen do celého světa, ale i za hranice
stratosféry. Když už jsme díky tomu vidět na
EXPO v Dubaji, rádi bychom tady na jižní
Moravě hravě a netradičně přiblížili nejen vesmírné technologie a elektronovou mikroskopii,

ale vědu a techniku obecně,“ říká ředitel VIDA!
science centra Lukáš Richter. Právě ve VIDA!
v pondělí 4. října celá akce začne odhalením
kopie exponátu ze světové výstavy.
Návštěvníci vědecké tour se můžou těšit
na bohatý program, který sestavili zkušení
vidátoři z VIDA! science centra a odborníci
z Hvězdárny a planetária Brno, pojízdné dílny
FabLab Experience a Střediska volného času
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Lužánky. Interaktivní dílny, kde si zájemci
mohou vyzkoušet 3D tiskárny, mikropájky
nebo elektronový mikroskop, doplní obří
nanostruktura, mobilní planetárium i poutavé
vědecké pokusy. Od října navíc na stránkách
www.micromacro.cz poběží kvíz plný zajímavostí z oborů vesmírných technologií i mikrosvěta.
Ing. Hana Janošíková

■

Informujeme

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2021
ZÁKLADNÍ INFORMACE
A VOLEBNÍ OKRSKY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají:
■ v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00
hod. a
■ v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00
hod.
O přenosnou volební schránku si můžete
požádat ve volebním štábu ÚMČ Brno-střed
nebo telefonicky ve dny voleb okrskovou
volební komisi.
Volební štáb městské části Brno-střed pro volby do Poslanecké sněmovny sídlí v budově
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 264/2,
601 69 Brno, přízemí, od vrátnice vlevo,
kancelář č. 15. Úřední hodiny jsou:
pondělí a středa 8.00–17.00, úterý a čtvrtek
8.00–14.00, pátek 8.00–13.00 hodin.
Případné dotazy a informace, které jste zde
nenalezli, vám rádi poskytneme telefonicky
nebo písemně:
Ing. Alois Linha, tel.: 542 526 339
e-mail: alois.linha@brno-stred.cz,
Libuše Linhová, tel.: 542 526 375,
e-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz.
Více informací na www.mvcr.cz v sekci volby
a na stránkách ÚMČ Brno-střed www.brno-stred.cz v sekci Mohlo by vás zajímat, Volby.
VOLEBNÍ OKRSKY
■ ve volebním okrsku č. 23001 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče bydlící v: Dominikánská; Dominikánské náměstí; Mečová; náměstí Svobody
15–19; Panenská 2 do konce; Panská; Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova; Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9 do
konce
■ ve volebním okrsku č. 23002 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče bydlící v: Besední; Brandlova 6;
Česká 1–33; Hlídka; Husova 4 do konce sudá;
Husova 15 do konce lichá; Jakubská; Joštova;
Komenského náměstí; náměstí Svobody 1;
Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55 do konce;
Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní 1–11 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23003 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče bydlící v: Jánská 1–17 lichá; Jánská
2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá; Minoritská;
náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b; Poštovská
■ ve volebním okrsku č. 23004 je volební
místnost v ZŠ Rašínova 3
pro voliče bydlící v: Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova;
Jakubské náměstí; Jezuitská; Kobližná; Kozí;

Moravské náměstí 1–10; Mozartova; náměstí
Svobody 2–7; náměstí Svobody 20 do konce;
Rašínova; Rooseveltova
■ ve volebním okrsku č. 23005 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4
pro voliče bydlící v: Bašty; Benešova 7; Biskupská; Kapucínské náměstí; Květinářská;
Masarykova sudá; Masarykova 19–23 lichá;
Muzejní; Nádražní; Petrov; Petrská; Průchodní; Radnická; Šilingrovo náměstí; ulička Václava Havla; Zelný trh 8
■ ve volebním okrsku č. 23006 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4
pro voliče bydlící v: Benešova 1–5 lichá; Benešova 9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní;
Františkánská; Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19 do konce lichá; Josefská; Malinovského
náměstí; Masarykova 25 do konce lichá;
Měnínská; Novobranská; Orlí 19 do konce;
Pohořelec; Sukova; Vachova; Za divadlem
■ ve volebním okrsku č. 23007 je volební
místnost v ZŠ náměstí 28. října 22
pro voliče bydlící v: Drobného 1–7 lichá;
Drobného 27; Lidická 38 do konce sudá;
Lužánecká; Milady Horákové 21 do konce
lichá; náměstí 28. října 1–12; náměstí 28. října
20 do konce; Pionýrská 4; Traubova lichá;
Vrchlického sad
■ ve volebním okrsku č. 23008 je volební
místnost v ZŠ náměstí 28. října 22
pro voliče bydlící v: Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36 sudá; třída Kpt. Jaroše
■ ve volebním okrsku č. 23009 je volební
místnost v ZŠ náměstí 28. října 22
pro voliče bydlící v: Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové 1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop
■ ve volebním okrsku č. 23010 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče bydlící v: Bratislavská 1–11a lichá;
Bratislavská 2–34 sudá; Cejl 1–63 lichá; Koliště 37–49 lichá; Ponávka
■ ve volebním okrsku č. 23011 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče bydlící v: Bratislavská 13–35a lichá;
Körnerova; Příční lichá; Stará
■ ve volebním okrsku č. 23012 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče bydlící v: Barvířská; Bratislavská
36–62; Cejl 52–64 sudá; Cejl 65–69 lichá;
Hvězdová lichá; Plynárenská lichá; Soudní
1–11 lichá; Špitálka 13; Tkalcovská sudá
■ ve volebním okrsku č. 23013 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče bydlící v: Francouzská 2–62 sudá;
Milady Horákové 30 do konce sudá; Příční
sudá

■ ve volebním okrsku č. 23014 je volební
místnost v ZŠ Stará 13/15
pro voliče bydlící v: Cejl 2–50a sudá; Koliště
4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11 lichá; Špitálka 15; Špitálka 2–6
sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá; Vlhká 2–26 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23015 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče bydlící v: Koliště 69 do konce;
Křenová 19 do konce lichá; Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do konce sudá;
Špitálka 17 do konce lichá; Vlhká 21 do konce
lichá; Vlhká 28 do konce sudá
■ ve volebním okrsku č. 23016 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče bydlící v: Cyrilská; Čechyňská;
Kolískova; Koželužská; Křenová 48 do konce
sudá; Masná 1–5a lichá; Masná 2–20 sudá;
Mlýnská 25 do konce; Řeznická; Štěpánská;
Šujanovo náměstí; Zderadova
■ ve volebním okrsku č. 23017 je volební
místnost v ZŠ Křenová 21
pro voliče bydlící v: Dornych 1–45 lichá;
Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17 lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní 1–37 lichá; Plotní 2–6a sudá; Přízova; Rosická;
Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká; Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23018 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící v: Husova 5
■ ve volebním okrsku č. 23019 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče bydlící v: Křídlovická 1–3; Křížová
lichá; Poříčí 5 do konce lichá; Ypsilantiho
■ ve volebním okrsku č. 23020 je volební
místnost v Klub seniorských aktivit, Václavská 3
pro voliče bydlící v: Křídlovická 4–28 sudá;
Křídlovická 5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická
■ ve volebním okrsku č. 23021 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče bydlící v: Hybešova 2 do konce;
Leitnerova 1; Leitnerova 2–18 sudá; Soukenická
■ ve volebním okrsku č. 23022 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče bydlící v: Bezručova; Křídlovická
19–47 lichá; Křídlovická 30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
■ ve volebním okrsku č. 23023 je volební
místnost v ZŠ Křídlovická 30b
pro voliče bydlící v: Hybešova 1, 1a; Křídlovická 49 do konce lichá; Křídlovická 54 do
konce sudá; Nové sady
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Informujeme
■ ve volebním okrsku č. 23024 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Celní; Jílová 26 do konce
sudá; Jílová 31 do konce lichá; Vídeňská 54–
88
■ ve volebním okrsku č. 23025 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Bakalovo nábřeží; Grmelova; Polní 1–35 lichá; Polní 2–88 sudá; Renneská tř. 2–12 sudá; Sobotkova; Vojtova
■ ve volebním okrsku č. 23026 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Bidláky; Heršpická;
Holandská; Polní 37 do konce lichá; Polní 90
do konce sudá; Pražákova 53 do konce; Renneská tř. lichá
■ ve volebním okrsku č. 23027 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Gallašova; Havlenova
12 do konce sudá; Havlenova 27 do konce
lichá; Renneská tř. 14 do konce sudá
■ ve volebním okrsku č. 23028 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Havlenova 1–25 lichá;
Havlenova 2–10 sudá; Vídeňská 1–53
■ ve volebním okrsku č. 23029 je volební
místnost v ZŠ Bakalovo nábřeží 8
pro voliče bydlící v: Dvorského; Londýnské
náměstí; Opavská; Strážní; Vídeňská 89–101
lichá; Vsetínská
■ ve volebním okrsku č. 23030 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče bydlící v: Hluboká; Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeňská 90–96 sudá; Vysoká
■ ve volebním okrsku č. 23031 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče bydlící v: Červený kopec; Horní;
Jaroslava Foglara; Jílová 1–29b lichá; Jílová
2–24 sudá; Rovná; Stráň; Strž; Vinohrady;
k. ú. Pisárky č. ev. 180, 639, 648
■ ve volebním okrsku č. 23032 je volební
místnost v ZŠ Horní 16
pro voliče bydlící v: Kamenná; Kamenná
čtvrť; Ludmily Konečné; Pod Červenou skálou; Táborského nábřeží
■ ve volebním okrsku č. 23033 je volební
místnost v Klub seniorských aktivit, Václavská 3
pro voliče bydlící v: Bělidla; Křížová sudá;
Mendlovo náměstí 1–15; Úvoz 1; Václavská 7
do konce; Veletržní 1–7 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23034 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče bydlící v: Bauerova; Křížkovského
1–19 lichá; Mendlovo náměstí 16 do konce;
Poříčí 1–3a; Rybářská; Veletržní 2; Veletržní
9–13; Výstavní lichá; Výstavní 2–12 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23035 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1

pro voliče bydlící v: Hlinky 1–149 lichá; Hlinky
94–140 sudá; Křížkovského sudá; Křížkovského 21 do konce lichá; Veletržní 15 do konce lichá; Výstaviště; Výstavní 14 do konce
sudá; Zedníkova
■ ve volebním okrsku č. 23036 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče bydlící v: Hlinky 2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trýbova; Úvoz 3–5 lichá;
Úvoz 2–46 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23037 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící v: Anenská sudá; Anenská
13 do konce lichá; Kopečná 23 do konce lichá;
Kopečná 38 do konce sudá; Leitnerova 7–9
lichá; Leitnerova 30–34 sudá; Pekařská 9 do
konce lichá; Pekařská 18 do konce sudá
■ ve volebním okrsku č. 23038 je volební
místnost v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
pro voliče bydlící v: Anenská 3–11 lichá;
Husova 1–3; Husova 7–13 lichá; Jircháře;
Kopečná 1–21 lichá; Kopečná 2–36 sudá; Leitnerova 22–26 sudá; Pekařská 1–7 lichá;
Pekařská 2–16 sudá; Pellicova 1–53a; Studánka; ulička Kurta Gödela; Vodní
■ ve volebním okrsku č. 23039 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče bydlící v: Hlinky 142 do konce
sudá; Hlinky 151 do konce lichá; Hroznová;
Kalvodova; Kamenomlýnská; Květná; Lipová
1a do konce lichá; Lipová 14 do konce sudá;
Ludvíka Podéště; Marie Pujmanové; Neumannova 1–16; Pisárecká lichá; Preslova 89 do
konce lichá; Vinařská; Žabovřeská 1; Žabovřeská 2–14 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23040 je volební
místnost v ZŠ Hroznová 1
pro voliče bydlící v: Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87 lichá; Preslova sudá
■ ve volebním okrsku č. 23041 je volební
místnost v Biskupské gymnázium Brno
a MŠ, Barvičova 85
pro voliče bydlící v: Bohuslava Martinů
■ ve volebním okrsku č. 23042 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče bydlící v: Foustkova 11–35 lichá;
Havlíčkova 38 do konce sudá; Havlíčkova 45
do konce lichá; Krondlova 1–9 lichá; Rudišova;
Sedlákova 30 do konce sudá; Sedlákova 33
do konce lichá; Wurmova
■ ve volebním okrsku č. 23043 je volební
místnost v Biskupské gymnázium Brno
a MŠ, Barvičova 85
pro voliče bydlící v: Barvičova 11 do konce
lichá; Barvičova 72 do konce sudá; Dostálova;
Hlávkova; Kaplanova; Pavlíkova; Rezkova;
Wanklova; Wolkrova
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■ ve volebním okrsku č. 23044 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče bydlící v: Barvičova 1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá; Bílého; Františky Stránecké; Lerchova 1–11 lichá; Lerchova 2–10 sudá;
Lipová 2–12 sudá; Mahenova 13 do konce
lichá; Mahenova 16 do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá; Sedlákova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo náměstí
■ ve volebním okrsku č. 23045 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče bydlící v: Havlíčkova 1–43 lichá;
Havlíčkova 2–36 sudá; Heinrichova 21 do
konce; Helceletova; Kampelíkova; Klácelova;
Lerchova 12 do konce; náměstí Míru; Roubalova 11 do konce lichá; Roubalova 24 do konce
sudá; Údolní 72a do konce sudá; Údolní 75
do konce lichá
■ ve volebním okrsku č. 23046 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče bydlící v: Heinrichova 1–19 lichá;
Heinrichova 2–20 sudá; Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1; Mahenova 1–11 lichá; Mahenova 2–14 sudá; Roubalova 1–9 lichá;
Roubalova 2–22 sudá; Tvrdého sudá; Údolní
53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý
kopec
■ ve volebním okrsku č. 23047 je volební
místnost v ZŠ náměstí Míru 3
pro voliče bydlící v: Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá; Údolní 13–39 lichá; Úvoz
48–56 sudá; Úvoz 7–31 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23048 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: bratří Čapků; Gorkého
37 do konce lichá; Gorkého 56 do konce
sudá; Grohova 43 do konce lichá; Grohova
46 do konce sudá; Kraví hora; Rybkova 17 do
konce; Stojanova lichá; Údolní 56–72 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23049 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Gorazdova lichá; Gorkého
25–35 lichá; Údolní 30–54 sudá; Údolní 41–
51 lichá; Úvoz 33–39 lichá; Úvoz 58–76 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23050 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Gorkého 42–54 sudá;
Grohova 31–41 lichá; Stojanova sudá; Úvoz
41–53 lichá; Úvoz 78–88 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23051 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Čápkova 1–11; Gorkého
16–40 sudá; Grohova 13–29 lichá; Jiráskova
1–11 lichá; Jiráskova 2–14 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23052 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Čápkova 13–29 lichá;
Grohova 36–40 sudá; Jana Uhra 23 do konce
lichá; Úvoz 90–116 sudá

Informujeme
■ ve volebním okrsku č. 23053 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Čápkova 31 do konce
lichá; Jana Uhra 22 do konce sudá; Úvoz 55
do konce lichá; Úvoz 118 do konce sudá; Žižkova 1–15 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23054 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Jana Uhra 1–21 lichá;
Jana Uhra 2–10 sudá; Jiráskova 36 do konce;
Konečného náměstí 1–3; Veveří 51–71 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23055 je volební
místnost v ZŠ Úvoz 55
pro voliče bydlící v: Čápkova 30 do konce
sudá; Jana Uhra 12–20 sudá; Konečného
náměstí 4 do konce; Resslova; Rybkova 1–
15; Veveří 79–109 lichá; Žižkova 2–22 sudá;
Žižkova 17–55 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23056 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Hrnčířská 51,60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudova; Šumavská 31–35
lichá; Veveří 52–72 sudá; Veveří 73–77 lichá;
Zahradníkova 2–8 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23057 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Kotlářská 2–16 sudá;
Kotlářská 11–19 lichá; Kounicova 30–44 sudá;
Kounicova 57–67 lichá; Tučkova 13 do konce
lichá; Zahradníkova 1–7 lichá; Zahradníkova
10–18 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23058 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Bayerova 39 do konce
lichá; Botanická 39–45a lichá; Botanická 40–

56 sudá; Botanická 66–68 sudá; Dřevařská
24–30 sudá; Hrnčířská 23–33 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23059 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Bayerova 2–30 sudá;
Bayerova 19–37 lichá; Dřevařská 29 do konce; Kotlářská 27 do konce lichá
■ ve volebním okrsku č. 23060 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Bayerova 32 do konce
sudá; Dřevařská 1–27 lichá; Dřevařská 2–22
sudá; Hoppova; Hrnčířská 1–21 lichá; Štefánikova 1–23 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23061 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Bayerova 1–17 lichá;
Botanická 3–19 lichá; Botanická 20–38 sudá;
Kotlářská 18–26 sudá
■ ve volebním okrsku č. 23062 je volební
místnost v ZŠ Kotlářská 4
pro voliče bydlící v: Botanická 21–37 lichá;
Hrnčířská 37–43 lichá; Kotlářská 21–25 lichá;
Tučkova 20 do konce sudá; Zahradníkova
20–28 sudá; Zahradníkova 9–15 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23063 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče bydlící v: Botanická 1; Botanická
2–18 sudá; Burešova; Kotlářská 28 do konce
sudá; Lidická 61 do konce lichá
■ ve volebním okrsku č. 23064 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče bydlící v: Cihlářská; Smetanova
20 do konce
■ ve volebním okrsku č. 23065 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3

pro voliče bydlící v: Antonínská; Janáčkovo
náměstí; Lidická 33–59 lichá; Mezírka
■ ve volebním okrsku č. 23066 je volební
místnost v ZŠ Antonínská 3
pro voliče bydlící v: Kounicova 2–6 sudá;
Lidická 1–31 lichá; Mášova; Moravské náměstí
11 do konce
■ ve volebním okrsku č. 23067 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p. o.,
Kounicova 16
pro voliče bydlící v: Kounicova 16–28 sudá;
Kounicova 45–55 lichá; Pekárenská 1; Sokolská; Sušilova; Tučkova 1–11 lichá; Tučkova 2–
18 sudá; Veveří 40–50 sudá; Závodní
■ ve volebním okrsku č. 23068 je volební
místnost v VOŠ zdravotnická Brno, p. o.,
Kounicova 16
pro voliče bydlící v: Kounicova 1–43 lichá;
Kounicova 8–14 sudá; Pekárenská 2 do konce; Slovákova; Smetanova 1–19; Veveří 2–38
sudá; Žerotínovo náměstí 1–5
■ ve volebním okrsku č. 23069 je volebí
místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p. o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící v: Čápkova 12–28 sudá;
Grohova 2–34 sudá; Jiráskova 13–35 lichá;
Jiráskova 16–34 sudá; Veveří 33–49 lichá
■ ve volebním okrsku č. 23070 je volební
místnost v SZŠ Brno, Jaselská, p. o., Jaselská 7/9
pro voliče bydlící v: Arne Nováka; Gorkého
1–23 lichá; Gorkého 2–14 sudá; Grohova 1–
11 lichá; Jaselská; Marešova; Obilní trh; Údolní
2–28 sudá; Veveří 1–31 lichá; Žerotínovo
(kad) ■
náměstí 6 do konce.

Názory občanů

OPRAVY ZE STRANY DPMB
Z pohledu občana městské části Brno-střed se v centru Brna nachází řada míst,
která by si zasloužila zásadní rekonstrukci
a souvisí s dopravní infrastrukturou Dopravního podniku města Brna. Po výměně informací s tiskovou mluvčí, které děkuji za vstřícnost, bych rád shrnul některé další plány
a záměry. Dlouhodobě problematický je stav
dlažby na ulici Masarykova, náměstí Svobody
a Rašínova. Zvláště v některých úsecích je
velký propad podloží a tím se sesouvá i použitá dlažba. To je nebezpečné zejména pro
chodce a cyklisty. V červnu proběhla na
některých místech provizorní úprava, kdy se
podloží dosypalo, jedná se však jen o malé
zlepšení. Jsem proto rád, že zásadní rekon-

strukce by měla proběhnout již příští rok. Nejhorší stav je hned u vstupu na Masarykovu
ulici ve směru od Hlavního nádraží. Co se
týká dlouhodobě zanedbané zastávky Celní
po trase tramvají 2, 5 a 6 bylo mi sděleno, že
se celková rekonstrukce opět odložila, že se
čeká na rekonstrukci kanalizace, která byla
odsunuta na příští rok. Opravdu bych si přál,
aby se na seznamu priorit tato zastávka
dostala konečně na nejvyšší příčky. Podle
tiskové mluvčí DPMB by mělo zatím proběhnout alespoň částečné předláždění. Bez
ohledu na to, že se příjmy města a městské
části kvůli krizi snížily, je třeba tento dluh
z minulosti napravit a doufám, že se rekonstrukce už konečně dočkáme. Zajímal jsem

se o to minulé volební období na základě
zájmu místních občanů jako zastupitel a budu
se o to zajímat dále, protože mám pocit, že
právě Štýřice, kde je zastávka Celní, jsou leckdy spíše na okraji zájmu, co se týká některých druhů investic. Do našeho města jistě
moderní, promyšlená a komfortní dopravní
infrastruktura patří! Na závěr bych rád ještě
jednou poděkoval tiskové mluvčí DPMB
nejen za tyto informace, ale i za rychlou realizaci podnětu na zbroušení enormně vyjetých kolejí v asfaltu na křižovatce Nových
sadů s Hybešovou ulicí. Zvláště cyklisté to
ve svém pruhu směrem k Rondu věřím, ocení,
Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.
děkuji!
občan MČ Brno-střed

■
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SKATEPARK
Posílám osobní žádost malých jezdců z ulice Havlíčkova a okolí. Bohužel už ne z daleka
všech, protože se jim parta na freestyle koloběžkách a skatech, ve které bylo asi 12 dětí,
rozpadla. Z ulice je lidé vyhazují, že tam nemají co dělat. Tak snad se skatepark nad Mendlákem podaří realizovat! Za mladé skejťáky
a koloběžkáře děkují i rodiče.
Petr Bureš
občan MČ Brno-střed ■

KOLOBĚŽKY
Reagujeme na článek v Brno-střed. Jsme
s fungováním sdílených dopravních prostředků velmi spokojeni. Nikde nám nezavazí
a naopak by bylo milé, kdyby město umělo
provozovatelům pomoci. Tedy řešit situaci

s nevhodně odloženými koloběžkami konstruktivněji než jejich zpoplatňováním, omezováním a zákazy. Prostředky totiž městu prospívají – mnoho lidí je používá pro cestu do
centra místo auta = méně emisí, méně kolon,

méně stresu, méně aut na parkovištích poblíž
centra. Nehledejme co je špatně, pojďme
hledat, jak to udělat ještě lépe!
Mgr. Lucie Víznerová a Bc. Josef Kozub
občané MČ Brno-střed ■
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BABÍ LÉTO A DĚDSKÝ DEN: BYLA TO JÍZDA
Letošní festival pro seniory v Lužánkách s hravým
názvem Babí léto a dědský
den se nadmíru vydařil.
Spolu s organizátory jsme
připravili odpoledne plné
inteligentní zábavy, nejrůznějších aktivit, příjemné hudby a prostoru pro
společné setkání. Jak název napovídá – pro
babičky i dědy.
Ale od začátku. Myšlenku stvořit akci, kde
by se senioři mohli bezpečně potkat a pobavit se, jsem dostala minulý rok, kdy nám všem
po prvním jarním lockdownu chyběl mezilidský kontakt. Zároveň jsme na sociálním
odboru přemýšleli, jak představit sociální
služby lidem, kteří nás sami nevyhledají. Tedy
jak být seniorům blíž. Volba padla na park
Lužánky, oblíbené místo letních procházek
ve stínu chladivých stromů. První ročník Babího léta byl vlastně takovým testem, jak se
generaci seniorů bude akce podobného formátu zamlouvat. A protože odezva byla moc
milá a senioři chtěli „znovu“, domluvili jsme
se s organizátory, že uspořádáme i druhý

ročník. A s několika novinkami, aby akce byla
seniorům ještě přívětivější.
Jaký tedy byl letošní ročník Babího léta?
Hudební program, odehrávající se na terásce
u Café Ponava začal swingovou tančírnou
energického Mojmíra Bártka, který byl obklopen mladými hudebníky – Young Pekáč Mojmíra Bártka. Na něj navázal známý jazzový
Cotacha Orchestr, tentokrát ale přeměněný
do klasické dechovkové formace Vepřovjanka. Slovy Jiřího Kotači: „Toužili jsme si
zahrát dechovku, na které jsme vyrostli,
a tohle byla skvělá příležitost.“ Hudební program završila cimbálka v podání Slováckého
krúžku, která mnohé diváky i roztančila.
Milým slovem nás celý den provázela herečka Kateřina Jebavá.
V přilehlém okolí parku se ve stáncích prezentovaly organizace, které seniorům pomáhají, nebo jim nabízejí smysluplné trávení volného času. Vzpomenu Univerzitu třetího věku
Masarykovy univerzity, Botanku, Městskou
policii Brno, Veterináře bez hranic, sdružení
podporující mezigenerační vztahy Mezi námi,
Klub českých turistů, Pétanque nebo Unii

neslyšících. Právě Unie neslyšících přišla
s nápadem umístit na akci indukční smyčku,
což je zařízení, které lidem s naslouchátkem
pomůže přijímat mluvené slovo ve vyšší kvalitě. A nechyběl ani stánek s informacemi
z městské části, ten jsem nazvala: Poraďte
radním. Vyslechla jsem mnoho příběhů
a zaznamenala si podněty a nápady pro zlepšení života v naší městské části. Děkuji za ně.
Organizace zabrala několik měsíců,
zaměstnala několik lidí a určitě mi přibylo
i několik šedých vlasů. Ale na konci byla velká radost a nadšení z vydařeného odpoledne. Festival by nevznikl bez laskavé ﬁnanční
podpory městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje, záštitu nad akcí udělil Petr
Hladík, 1. náměstek primátorky. Jsem ráda,
že se nám třeba i takto daří naplňovat opatření na podporu seniorů v rámci auditu rodinné politiky. Vše proběhlo naprosto hladce,
počasí nás podrželo do poslední minuty a já
jsem vděčná všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Mgr. Marie Jílková
Tak příští rok zase?
zastupitelka MČ Brno-střed
za KDU-ČSL ■
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VOŽENÍM DĚTÍ AUTEM DO ŠKOLY ŠKODÍME
VŠEM DĚTEM, VLASTNÍ NEVYJÍMAJE
Facebookem 1. září proletěla neuvěřitelná fotograﬁe,
na které se ulička mezi školským komplexem na Mendlově náměstí a nemocnicí
u svaté Anny proměnila ve
čtyřproudou ucpanou ulici.
Pravda je, že k nebezpečným situacím zde
dochází každé ráno, stejně tak jako před dalšími našimi školami.
Kolik stresu naše děti zažívají, když musí
takové situace překonávat při cestě do školy?
Přitom jen minutu je zde vzdálený jeden z největších přestupních uzlů MHD a dvě parkoviště.
Část rodičů tvrdí, že děti vozí do školy autem
proto, že o ně mají strach. Paradoxně tak ale
přispívají k tomu, že okolí škol je čím dál tím víc
nebezpečné pro všechny děti bez rozdílu.
Obzvláště malé děti nejsou mezi couvajícími
a parkujícími auty vidět. Řidiči často zastavují
na chodnících nebo na přechodech, znemožňují dětem bezpečně přejít nebo jim brání ve
výhledu. V okolí škol bývají naměřeny vícenásobně vyšší koncentrace zdraví škodících látek,

právě kvůli zvýšené dopravě. Neexistuje technické opatření, které by při takovém nahuštění
aut před školami dokázalo zvýšit bezpečnost.
Proto ve Vídni nebo v Paříži zavádí tzv. školní
ulice. Ráno do nich auta prostě nesmí. Ač to
zní kontroverzně, české děti tráví venkovními
aktivitami méně času než chovanci amerických
věznic. Návyky spojené snedostatkem pohybu
si přenáší do dospělosti a zakládají si tak na
řadu zdravotních problémů. Už dnes každé
čtvrté dítě ve školním věku trpí nadváhou, každé sedmé obezitou. Beneﬁty spojené s pěší
chůzí jsou přitom veliké. Kromě těch zdravotních bývají děti chodící do školy pěšky samostatnější, do školy přicházejí probuzené a lépe
se soustředí na učení. U nás zatím vedení radnice plánuje například navýšení počtu parkovacích míst ve vnitrobloku před školou Bakalovo nábřeží. Je víc než jisté, že větší počet
aut, který zajede do vnitrobloku (kde se budou
muset otočit), povede ke zvýšení nebezpečných situací pro ty, kteří se zde pohybují. Žádný
z rodičů nebude chtít být tím, jehož dítě nevystoupí co nejblíže školy (čest výjimkám!). Přitom

Bakalovo nábřeží
by stačilo jediné. Když už musím vézt dítě do
školy autem (a někteří skutečně bydlí daleko),
nevozme je až ke škole, ale vysazujme je
v docházkové vzdálenosti. Tak se auta rozptýlí
ve větším prostoru a děti půjdou aspoň kousek
cesty do školy pěšky, ať již samy, nebo s rodiči.
Bude jim to ku prospěchu. A když už to není
samozřejmost, rodiče by měli pro svoje děti
na radnici požadovat bezpečné cesty do školy.
Informace najdete například na uliceprolidi.cz.
Mgr. Jasna Flamiková
zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených ■

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MČ BRNO-STŘED
I NADÁLE PROVÁZÍ POCHYBNOSTI
Letos na jaře muselo vedení
městské části předložit ke
schválení nová pravidla přidělování bytů. Ta původní bytový
odbor magistrátu zrušil. Ukázalo se totiž, že přidělování
bytů je pro žadatele nejasné.
Systém MČ Brno-střed sice žadatelům přiděloval body, komise k nim ale nemusela přihlížet.
Nezřídka se tak stávalo, že byt dostal přidělen
člověk, který žádal poprvé nebo měl ve srovnání
s jinými jen málo bodů. Často se tak navíc dělo
v případě atraktivních bytů jako například
v domech na Údolní ulici, jež by vedení radnice
rádo privatizovalo. V novém systému navrženém
bytovým odborem vedle objektivního bodování
(např. body za příjem či za nezletilé děti) nově přibyly subjektivní body přidělované členkami ačleny
komise. Takto upravená pravidla v dubnu ve spěchu schválilo zastupitelstvo. Hrozilo totiž, že se
radnice ocitne úplně bez pravidel. S rychlou změnou pravidel jsme souhlasili za podmínky, že vznikne pracovní skupina, která připraví nová pravidla

pořádně. Jaká je nyní situace? Změnila se pravidla.
Nezměnila se však praxe přidělování bytů. Stále
jsme svědky upřednostňování žadatelů, kteří se
neumístí jako první v pořadí často ani po té, co jim
v bytové komisi body přidělí zástupci koalice.
Pohodlná koaliční většina v komisi však stačí na
to, aby i takový žadatel byl Radě městské části
doporučen k přidělení bytu. Obvykle se tak děje
na návrh radního pro bydlení J. Mandáta. V březnovém zpravodaji jsme čtenáře informovali
o netransparentním přidělení bytu v domě schváleném do privatizace na ulici Údolní 21, 23. Další
byt vtomto domě byl na červencové bytové komisi
opět přidělen způsobem, který vzbuzuje pochybnosti. Členka bytové komise za Žít Brno JUDr. Kristýna Fuchsová popisuje přidělení bytu na jednání
bytové komise: „Byt nebyl přidělen žadatelce,
jenž získala nejvíc bodů před i po započtení preferenčních subjektivních hlasů. O byt s rozlohou
téměř 50 m2 si žádala sama se svým nezletilým
dítětem. K vítězství ji nestačilo ani 17 bodů. Byt
totiž získala díky hlasům ODS a ANO ve spolupráci s SPD žadatelka, která se před započtením

preferenčních hlasů umístila až na 20 místě a po
přidělení preferenčních hlasů disponovala pouhými 14 body. Žadatelé, kteří měli déle podanou
žádost, více bodů avětší počet podaných žádostí,
takových bylo hned několik, mohou oprávněně
považovat takovou volbu za nespravedlivou“.
Jelikož takových nestandardních přidělení bytů
bylo více, připravujeme Za Žít Brno a Zelené podnět na Magistrát města Brna, aby některá konkrétní
rozhodnutí přezkoumal. O výsledku vás budeme
informovat.
Na podzim budou probíhat setkání pracovní
skupiny pro tvorbu nových pravidel. Budeme rádi,
když nám obyvatelé Brna-střed napíšou, jaká kritéria při přidělování bytů by měla být především
zohledňována. Doba registrace žádosti? Životní
situace žadatele? Bytová nouze? Podpora určitých
povolání? Nebo nějaké jiné důvody? Pojďte snámi
tvořit nová transparentní a předvídatelná pravidla
pro přidělování bytů.
Ing. arch. Gabriel Kurtis
zastupitel MČ Brno-střed
za Žít Brno ■
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JA, TOŽ V BRNĚ... PO STOPÁCH TOMÁŠE
GARRIGUA MASARYKA

Tento charakteristický úvod pronesl sám
prezident Tomáš Garrigue Masaryk při jednom z přátelských sezení s Karlem Čapkem,
když začal vzpomínat na svůj pobyt v Brně.
Řada Brňanů však asi neví, kdy, proč a jak
dlouho tu vůbec byl. Není nic jednoduššího,
než si přečíst známé Hovory s T. G. M., a pak
se vydat po Brně po jeho stopách. Ne všechny
však jsou hned na první pohled patrny a asi je
nejlépe začít od začátku a pomocí jakéhosi
stroje času se vrátit do Brna 60. let 19. století,
protože právě takové Brno zažil osobně mladý
Tomáš Masaryk, když tu v letech 1865–1869
studoval a žil.
Přišel do Brna v září roku 1865 a vstoupil
jako patnáctiletý do gymnázia, které tehdy bylo
na dnešním náměstí Komenského v budově,
kterou dnes Brňané znají jako JAMU, Janáčkovu akademii múzických umění. Tehdy to bylo
gymnázium německé a v něm se Masaryk denně setkával se svými německými spolužáky,
s nimiž si občas vyměňoval i jiné než školní
názory a tříbil si tím i svůj vlastní politický postoj.
Neoplýval nijakým bohatstvím, protože rodina,
z níž pocházel, nebyla příliš majetná, a proto
se musel spokojit už od začátku s levným ubytováním a pečlivým šetřením peněz vůbec.
Brňané možná netuší, kde tu našel Masaryk
svá skromná ubytování, protože pamětní deska
je toliko na jednom z nich: na domě č. 28 v ulici
Milady Horákové, kde bydlel až v posledním
roce studií v Brně, tedy v letech 1868–1869.
Pamětní desku vytvořil umělecký kameník Miloslav Vyhlídal v roce 2000.
Podobné dvě desky by však měly být umístěny i na dalších dvou místech jeho pobytu,
například na dnešní Lidické ulici č. 4, ovšem
v domě, který stával na jeho místě a byl po
roce 1945 zbořen. Bylo to v bytě ševce Josefa
Kmenta, který byl 3x ženatý, měl šest dětí a byt
nebyl nijak velký, takže onen komfort byl asi

nepatrný. Platil si tam sice i snídani, o níž však
sám Masaryk říkal, že: „to kafé bylo, no, to si
můžete představit, ale bylo aspoň teplé.“
Třetím domem, spojeným s Masarykem, kde
by měla být také pamětní deska, je dům na
České ulici č. 18, kde, jak sám říkal: „jsem učil
kluka jednoho nádražního úředníka“. Aby si
přivydělal na zaplacení nájmu, vyučoval ještě
jistou pekařovu dcerku, ale nejvíce vzpomínal
na tělesně postiženého chlapce Františka, syna
policejního ředitele v Brně pana Le Moniera,
jemuž se stal nejen domácím učitelem, ale
i doživotním přítelem. Jak? Masaryk byl totiž –
jako primus třídy – doporučen jako domácí učitel jeho syna právě tomuto policejnímu řediteli
v Brně, panu Le Monierovi, který měl velký služební byt v policejním ředitelství na dnešním
Dominikánském náměstí 5. Tam pak docházel
student Masaryk denně po ukončení školy, probíral s chlapcem učivo, bavil se s ním, hrával
s ním různé podpůrné hry a ulehčoval mu tak
jeho nelehký život. Dostal vždy chutnou svačinu
a ještě něco s sebou a netušil, jak za to vše
bude jednou odměněn. To se stalo v roce 1869,
kdy Masaryk bydlel u rodiny Augusta Solovického na Francouzské, dnes Milady Horákové,
v onom domě č. 28 s pamětní deskou.
Tam se seznámil se svou první láskou slečnou Antonií, s níž si bezelstně jednou vyšel na
malou procházku. Viděl ho však někdo ze školy, ohlásil to řediteli a ten si Masaryka pozval
takzvaně na kobereček. Vyčinil mu, že slečnu
zostudil, když neměla s sebou na procházce
garde v podobě další ženy a hodlal ho vyloučit
ze všech škol země. A tehdy zasáhl pan policejní ředitel v jeho prospěch tím, že řediteli
doporučil vyloučit Masaryka jen z jeho gymnázia. Policejní ředitel byl sám právě v oné
době povýšen a převelen do Vídně, vzal proto
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Masaryka s sebou a umožnil mu tak v klidu
dostudovat ve Vídni. I to by možná měla ona
nějaká pamětní deska připomínat.
Masaryka v Brně, pravda, připomíná řada
pomníků, bust apamětních desek ajejich počet
dnes dosahuje už čísla 24. Byly umísťovány
venku i v budovách, ve vnitřním městě i v jeho
městských částech. Řada z nich má svou
pohnutou historii, kdy musely být za druhé světové války nebo v době po roce 1948 odstraněny či aspoň překryty. Z nich jen některé se
podařilo zachránit a znovu zveřejnit. Všechny
však jistě bohatě převyšuje a reprezentuje
především socha T. G. Masaryka na Komenského náměstí u bývalé lékařské fakulty. A je
asi jasné, proč je tam.
Brno má však jméno prezidenta Masaryka
i v řadě názvů veřejných prostranství. Už poněkud zapomenutý je Masarykův háj v Pisárkách,
nazvaný tak 22. listopadu 1930, podobně
i Masarykovy sady na Slovanském náměstí
v Králově Poli. Masarykovy ulice však byly
i v Husovicích, Chrlicích, Jundrově, Králově
Poli, Maloměřicích, Tuřanech, Žabovřeskách
a Židenicích, ale ty musely být přejmenovávány
nejen z někdy politických, ale i orientačních
důvodů po připojení těchto obcí k Brnu.
Ještě jistě nezmizelo z paměti, že i jedna
z brněnských krásných vilových čtvrtí měla též
s tímto jménem potíže. Původní Beamtenheim-Úřednická čtvrť z 18. září 1899 byla přejmenována 17. července 1925 na Masarykovu
čtvrť, v letech 1940–1945 zpět na Beamtenheim-Úřednickou čtvrť, v letech 1945–1953 opět
na Masarykovu čtvrť, následně 1953–1991 byla
Jiráskovou čtvrtí a od roku 1991 je opět Masarykovou čtvrtí. Je zřejmé, že žádná jiná osobnost není v Brně tak slavná a Brno je na ni jistě
Milena Flodrová ■
také patřičně pyšné.

Rozhovor

HANA ONDRYÁŠOVÁ: MOJE
SRDCOVKA JSOU SRDCOVKY ZDEŇKA JUNÁKA
Jako dítě chtěla být nejdřív archeoložkou
a pak novinářkou. Cestou přes studium počítačů nakonec zakotvila nejdřív v soukromém
rádiu a poté v Českém rozhlase, kde od roku
2018 stojí v čele brněnského i zlínského studia. A jak sama říká, její práce je více než
pestrá, takže se jí vlastně tak trochu splnily
všechny sny najednou. Je energická, milá
a o brněnském rozhlasu ví snad úplně vše.

Má brněnské studio nějaká
speciﬁka?
Myslím, že postavení Brna mezi regionálními
studii Českého rozhlasu je opravdu výjimečné.
Jsme nejstarší stanice ajsme nejposlouchanější
stanice. A to si dovolím říct, i když zapojím veškerou svoji skromnost. Jsme také studio, kde
se tradičně nejvíce natáčí, jsou to například
audioknihy, rozhlasové hry nebo hudební pořady a písničky. Samozřejmě produkujeme aktuální zpravodajství a v neposlední řadě živé pořady, které jdou rovnou do éteru k posluchačům.

Jaké máte rozložení posluchačů?
Jsme stanice, která primárně cílí na celý Jihomoravský kraj, ale tradičně máme posluchače
i za jeho hranicemi. Je to tím, že Brno má vysokou přitažlivost, spousta lidí tu studovalo nebo
tu studují jejich děti. A Brno je také město, do
kterého se jezdí nakupovat, kam se jezdí klékařům, specialistům. Je pravda, že pokud se podíváme na Jihomoravský kraj, naše publikum je
spíš venkovské než brněnské. Teď nemyslím
absolutní počty, Brno je velké město, ale myslím
procentuálně. Český rozhlas Brno je o něco
úspěšnější na venkově než v krajském městě.

Máte velmi kvalitní
zpravodajství, je vaší prioritou?
Zpravodajství je pro nás klíčové a vlastně je
to čím dál výraznější konkurenční výhoda oproti
ostatním, protože každý, kdo se pohybuje
v médiích dlouho nebo je sleduje, tak ví, že
regionálního zpravodajského obsahu v posledních letech velmi výrazně ubylo, a to jak v regionálních rádiích, tak i v tištěných médiích. Je
pravda, že na naše reportéry zpravodajství jsou
kladeny velké nároky amusí toho umět opravdu
hodně. Vyhledávají témata, domlouvají natáčení, vyjíždějí do terénu, musí zvládnout natáčení obsahově i technicky. A potom je na nich
i ﬁnální střih a zpracování reportáží. Portfolio
témat, které pokrývají, je poměrně široké, od
ryzí zpravodajštiny až po hravější témata, která
jsou ale náročnější právě na rozhlasové zpracování, aby byl výsledek zvukomalebný.

Sídlíte v nádherném domě od
Ernsta Wiesnera. Jste tu rádi?
Sídlíme tu od 50. let, tedy relativně krátkou
dobu. Když vezmete, že má brněnský rozhlas
97 let, tak je to sice už větší část, ale ne úplně
celá. Když jsme 1. září před 97 lety začali vysílat,
bylo to ze střechy současného hejtmanství.
Jsme rádi, že jsme tady, protože centrum Brna
je velkou výhodou, všechno je tady po ruce,
navíc střed Brna má úžasnou atmosféru. Konečně také končila několikaletá rekonstrukce
domu, 23. září se naše budova slavnostně zase
otevřela. A to doslova, rádi bychom už brzy
obnovili dny otevřených dveří a komentované
prohlídky pro veřejnost.

Kolik tady máte studií?
Brněnská redakce je zaměřena na
posluchače zhruba 40+ a starší.
Nechcete oslovit i mladší?
Působíme v rámci Českého rozhlasu, který
má přes 20 stanic a jimi zvládne pokrýt kvalitním programem celé věkové spektrum. Máme
rádio pro děti, pro mladé, pro náročné posluchače, kteří chtějí jen mluvené slovo v podobě
zpravodajství a publicistiky, máme artovou stanici, regionální stanice, takže ČRo uspokojí
každého. Udělat jednu stanici, která by byla
pro všechny, to je cesta do pekel, to nejde. My
se v Brně snažíme nabízet určité hodnoty
a konkrétní styl a je pravda, že vyhovuje spíše
starším posluchačům, usedlejším. Chtějí trochu
více mluveného slova než je průměr. Hodně
je zajímají informace z místa. Nejde přitom jen
o ryzí zpravodajství, chtějí slyšet například místní lékaře či odborníky z dalších oborů.

Máme tady celkem sedm studií a navíc ještě
takzvanou kontribuční budku, což je takové
malé studio bez režie. Dá se připojit na dálku
ke kterémukoliv jinému rozhlasovému studiu,
včetně toho na Vinohradské v Praze. Hlavně
pražští kolegové budku využívají pro své brněnské hosty, třeba z řad politologů nebo představitelů soudních institucí. Takže například
předseda ústavního soudu přijde k nám do
kontribuční budky, usedne se sluchátky k mikrofonu a díky webkameře je v kontaktu s pražskou
režií. A pokud se posluchačům neprozradí, že
host sedí v Brně, tak to nemají šanci ani poznat.

Pracovala jste i jako redaktorka?
Já jsem vlastně téměř celý život pracovala
jako redaktorka, nejdříve v soukromém rádiu,
potom tady, takže jsem si rozhlas vyšlapala
úplně od začátku, od externí reportérky zpra-

Hana Ondryášová se narodila ve Valticích, žije v Břeclavi a pracuje v Brně.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně. V Českém rozhlase pracuje od
roku 2002. Působila jako reportérka,
moderátorka a editorka. V čele brněnského studia stojí od roku 2018. Volný
čas tráví ve ﬁtness centru, v lese na kole
anebo s knížkou v posteli. Její životní
motto zní: Je lepší shořet než shnít.

vodajství, přes editorku, vedoucí redakce
a vedoucí programu až do kanceláře ředitele.
Je to výhoda, vím, jak to tu všechno funguje.

Díváte se na televizi nebo
posloucháte jen rozhlas?
Dívám se i na televizi, je to pro mě ale většinou
kulisa. Nejsem ten divák, který si sedne do křesla
a věnuje obrazovce veškerou pozornost. Doma
mám televizi umístěnou strategicky tak, abych
na ni viděla z kuchyně. Z ﬁlmů nejraději sleduji
ty, které už notoricky znám. Nevadí pak, když
je nevidím celé, protože vím, jak dopadnou.
Takže já si vlastně i z televize dělám rádio.

Jaký je váš nejoblíbenější
rozhlasový pořad?
Moje srdcovka jsou Srdcovky Zdeňka Junáka. Říkám to spíš jako dlouholetý bývalý dramaturg tohoto pořadu. Se Zdeňkem Junákem
se skvěle spolupracovalo. Je to brněnský patriot, velký profesionál a navíc z něho sálá neustále
hodně energie. On je přesně ten typ, který se
ve vysílání do ničeho nestylizuje, je tam opravdu
sám za sebe. Tak, jak ho posluchači znají z rádia,
takový on je pořád. Nenasazuje si hereckou
masku, je prostě pořád dobře naladěným Zdeňkem Junákem. K tomu všemu si na každého
rád udělá čas, což vědí posluchači i z různých
setkání, kdy se Zdeněk Junák do roztrhání těla
Kateřina Dobešová ■
podepisuje.
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Naskladni si až 163 Kč za hodinu
Pojď na brigádu do skladu
v Rajhradu
// भऑR[ऑHJXRहSRअॷYऑR[^ॷॷऑRअॷMTINST[PZ
// RNSNRZR8XRहSRहXऑभSह
// SJ[FIऑPI^ঔSJRअॷঔअISऍ_PZॷJSTXYN

www.pohrby.cz

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924

AUTOBUS
ZDARMA

.oPpleWQÈpodlah¼ĵskÄ
pU¼ceYèeWQöPaWeUL¼lX

DO/Z PRÁCE NA
VYBRANÉ SMĚNY

5(129$&(3$5.(7
EUoXweQÈWPeleQÈlak
350.èP2

www.podlahyslezak.cz

TELEVIZNÍ DOTACE
 Novasport 3, 4 a Eurosporty
do vaší televize
 5/QPVȄʓPQXȌJQUCVGNKVW
u vás zdarma
0GOʄʓGVGOȐVUCVGNKV!
 <RTQXQ\PȐOGVGNGXK\KRɬGU
internet s 50% slevou
www.satelitnidotace.cz

Tel.: 778 880 006

Bližší informace o pozici a všechny benefity najdete na
www.pracujpronas.cz/sklad
+420 734 870 883

NOT0032_inzerce_brigada_zpravodaj_91x170_v01.indd 1
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Jedinečná

Lékárna Na Kobližné 7

otevírací doba:
všední dny: 7:00–21:30
sobota a neděle: 8:00–20:00

Rodinná lékárna s dlouholetou tradicí v centru Brna.

Výstavní 9, Brno 603 00

» široký sortiment léků na předpis, volně prodejných léků,
doplňků stravy, prostředků k péči o zuby a prostředků
zdravotnické techniky – široká skladová dostupnost

Kvalitní kolagenové
a klasické solária

» poradenství v oblasti homeopatik

æ4né r/"3 'asáĀí

» poradenství Bachovy esence a Schüsslerovy soli
» dermocentrum s širokým sortimentem
přední lékárenské kosmetiky
» odborné dermoporadenství, vzorečky zdarma
a pravidelné akční nabídky
» klientská karta s beneﬁty pro naše zákazníky
Lékárna Na Kobližné, Kobližná 7 | lekkoblizna.cz

á'skéŇ *ánské
iŮotské kaeÈnictví



Sleva 10 %

na sortiment volného prodeje
Nevztahuje se na jiné zlevněné a akční zboží.
Sleva platí do 31.10. 2021 při odevzdání kuponu.

eikÚra
ele onň ĈĄĈŮĂĂāŮĊĊā
st/iov3stavniĊņc4
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VÝKUP HODINEK

VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)
KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ

Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
DÁLE VYKOUPÍME: mince, medaile, vyznamenání, řády, fotoaparáty, reklamní cedule a další,
D
ZLATO (šperky zlomky), STŘÍBRO (tabatěrky, pudřenky, příbory, šperky, zlomky).

Telefon 737 171 367
STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
S
á ov
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00 !!! PENÍZE IHNED !!!
!!
DOPRAVA: Tramvají č. 12 do Komárova, 4. zastávka od hl. nádraží,
hlášena Konopná Ö 15 m Õ Parkování autem přímo u obchodu.

BRNO-ŘEČKOVICE
HAPALOVA 42A

hledá

352'(-1$ 6327û(%,Čĉ

TISKAŘE (ofset)

a PRACOVNÍKY DO KARTONÁŽE

NÁHRADNÍ DÍLY
SER9,S

Nástup možný ihned, bližší informace

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz
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Naše školy

ZŠ ANTONÍNSKÁ
MÁ NOVOU JÍDELNU

V letošním školním roce jsme nastupovali
do školy a byli jsme zvědaví, co nás čeká.
Během letních prázdnin se totiž naše škola
začala v některých částech rekonstruovat.
Zatím nás zaujala nejvíce nová školní jídelna. Ta se mi moc líbí. Jedna její část je pro
větší děti a i pro učitele, kteří chodí ve škole
na obědy. Ta druhá je pro menší děti. Ve druhé části je rozšířen vydávací pult a je to mnohem přehlednější a větší. Tento nápad s roz-

DĚTI MAJÍ
O PŘÍRODU ZÁJEM

dělením jídelny je výborný, všichni máme více
místa a je tu větší pohoda. Nejvíc se mi líbí
nový systém čipování obědů, opět k lepšímu.
Také jsem si všiml, že máme nové a hezčí
ubrusy.
Zrekonstruovaná jídelna je oproti staré určitě prostornější, vybavenější a vkusně zařízená. Paní vedoucí kuchyně nám ji vylepšuje
a zdobí průběžně, abychom se tady všichni
Lukáš Klíma, žák školy ■
dobře cítili.

EVROPSKÁ DIMENZE
VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

Na Základní a mateřské škole Kotlářská je
kladen na výuku cizích jazyků mimořádný
důraz. Důvodem je rozvoj cestovního ruchu
a rostoucí nabídka pracovních míst pro
cizince, který s sebou nese rostoucí počet
zahraničních a bilingvních žáků.
Žáci na ZŠ a MŠ Kotlářská se s angličtinou
seznamují dvakrát týdně formou her již
v mateřské školce díky projektu Výuka jazyků
na vybraných školách. V první a druhé třídě
je angličtina povinným předmětem s dotací
dvou hodin týdně, od třetí třídy mají čtyři hodiny a v páté třídě navíc konverzační hodinu
s rodilým mluvčím.

V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno se žáci setkávají se zahraničními studenty z Kanady, Turecka, Španělska a Vietnamu. Díky tomu mají
možnost poznat historické, zeměpisné a společenské zajímavosti těchto zemí.
Každý rok dostávají žáci příležitost připravit
se na vykonání autorizované jazykové zkoušky Cambridge, žádané jsou exkurze i poznávací zájezdy do Anglie, Rakouska, Maďarska,
Polska a Francie. Jejich cílem je propojovat
angličtinu i druhý jazyk, kterým je němčina,
francouzština nebo ruština, s náplní dalších
předmětů.
Strategie našeho jazykového vzdělávání
klade značné nároky na jazykovou vybavenost učitelů cizích jazyků a zaměstnanců školy. Tato potřeba nás přivedla k projektu Škola
pro život v 21. století v rámci evropského
vzdělávacího programu Erasmus+, který nám
umožní posílat vyučující na jazykové a metodické kurzy do zahraničí. V horizontu dvou
let bychom rádi nové kontakty využili pro
výjezdy našich žáků do zahraničí.
Jiří Marvan

■

Mateřská škola Kotlářská se zapojila
do projektu Dřevěný svět a Technické
školky, díky kterým se děti seznámily
s ekologií. Spojením těchto dvou projektů následně vznikl další projekt
Záhony do školky – Jedlá zahrada.
Nejprve jsme si vytvořili koutek s objevy a pokusy, který jsme postupně doplňovali různými předměty, přírodninami, se
kterými si děti dodnes mohou hrát, pozorovat je lupou, tvořit a vyrábět různé předměty. Poté jsme s dětmi zasadili různé
druhy brambor, které si přinesli z domova
a začali pozorovat, co se s nimi stane ve
tmě, na světle s vodou a bez vody. Na
jaře nám naše snažení chvilku přerušila
epidemická situace, paní učitelky však
pokusy stále sledovaly, aby děti mohly
po otevření školky pokračovat.
V projektu Technických školek děti
společně s učitelkami vyráběly vyvýšené záhony. Protože děti byly z projektu
nadšené, požádali jsme o spolupráci
i vedení základní školy. Pan ředitel byl
projektem nadšený a také se do něj
aktivně zapojil. Postupně naše aktivity
sledovali i rodiče dětí a navštěvovali
zahradu společně s dětmi. Někteří rodiče se postupně aktivně zapojili do projektu, přinášeli nám větve do záhonů ze
svých zahrad, přísady rostlin a semínka.
Následně děti sely různá semínka,
sázely, zalévaly, okopávaly zeleninu,
bylinky a jiné rostlinky. Postupně si děti
trhaly zralé jahody, borůvky a ochutnávaly je, a to i během prázdnin.
Všichni společně jsme byli překvapeni, jak se nám společnými silami podařilo
zahradu mateřské školy zvelebit, a rádi
bychom v tomto projektu pokračovali.
Šárka Horáčková

■
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DEN S ŘEMESLEM A UMĚNÍM

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná
škola Sokolská – výtvarný ateliér pořádá
každoročně pro všechny děti základních
škol bez ohledu na věk Den s řemeslem
a uměním, který se letos bude konat 15. října od 13.00 do 18.00 hodin.
Můžete si prohlédnout a sami vyzkoušet
práci v zlatnické a rytecké dílně, ve slévárně,
v kovárně, v zámečnické dílně, pro všechny
děti tu bude připravená výtvarná dílna, soutěže a řada dalších překvapení. Přijďte si
vyzkoušet, co jste si ještě nevyzkoušeli,
k vidění bude ukázka práce a výrobky uměleckých kovářů, odlévačů a rytců, výstava

POSEZENÍ U CIMBÁLU

Příznivci folklórní hudby se mohou
těšit na další setkání s hudbou a písničkami.
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu se uskuteční v pátek 15. října od 18.30
do 21.30 hodin ve Společenském sále
radnice městské části Brno-střed na
Dominikánské 2. Akci připravila Kávéeska, vstupenky budou v prodeji v pondělí
11. října od 14.00 hodin na recepci Centra
volného času Botanka na Botanické 13.
Informace o oblíbené akci je možné získat
na telefonním čísle: 725 871 752. Zbylé
vstupenky budou k dispozici na místě.
Šárka Jelínková

■

výtvarných prací žáků SPŠ a VOŠ, studijního
oboru Výtvarné zpracování kovů a drahých
kamenů. Další informace najdete na
www.sokolska.cz a www.kovoveumeni.com.
Naše škola oslavila v loňském roce již 135.
výročí svého založení a sídlí v krásné secesní
budově, která je sama o sobě doslova uměleckým dílem. Výtvarný ateliér školy navíc
pořádá již 10. ročník výtvarné soutěže pro
žáky druhého stupně základních škol, letos
na téma Mám ráda…, mám rád… Na Dni
s řemeslem a uměním v 15.00 hodin budou
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže.
Zuzana Malíková

ZVEME SENIORKY
A SENIORY DO AKCE
S odchodem do důchodu přichází více času
na staré i nové koníčky nebo pro rodinu.
Mnoho lidí však hledá nějaké opravdu
smysluplné využití času a způsob jak být
užitečný. Jednou z možností jak pomoci je
stát se dobrovolníkem či dobrovolnicí.
Stačí jen pár hodin týdně a váš čas a energie
mohou vykouzlit úsměv a pomoci tam, kde je
to potřeba. Může jít třeba o doučování dětí
nebo čtení pohádek. Rádi byste si dobrovolnictví vyzkoušeli, ale nevíte jak začít? Jsme tu
v Regionálním dobrovolnickém centru Jihomoravského kraje pro vás a zveme vás k nám
na návštěvu na aktuální program. Ve středu
13. října od 15.00 hodin pořádáme informační
setkání u kávy nebo čaje, kde představíme
možnosti dobrovolnictví a ve čtvrtek 21. října
ve stejný čas budeme promítat ﬁlm Příběh cesty
kolem světa. Najdete nás na Bratislavské 26.
Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailu:
konzultace@dc67.cz nebo telefonicky na čísle:
776 594 804. Přehled našich pravidelných akcí,
tedy přednášek, besed, prezentací zkušeností
z dobrovolnictví v České republice i v zahraničí,
ﬁlmových projekcí a vernisáží výstav, najdete
na www.dc67.cz nebo na facebooku.

■

Marie Capalini

■

PODZIM S LIPKOU
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání připravila na říjen aktivity
do slunce i plískanic pro děti i dospělé.
Zahajujeme již 30. sezónu a rozmary počasí
nás nerozhodí.
Během podzimních prázdnin můžou děti
ve věku od 8 do 12 let vyrazit na pobytový
tábor Strážci Země. V okolí Lesního penzionu
Podmitrov na Vysočině prožijeme čtyřdenní
dobrodružství. V kraji lesů, potoků a prastarých hradů objevíme, kdo jsou to Sluncožrouti
a kde se berou zeměkousky.
Pro rodiče, kteří shání dětem program jen
na středu 27. nebo pátek 29. října, připravilo
pracoviště Lipová příměstský výletový tábor
přímo v Brně. S dětmi od 7 do 11 let se vydáme
na výlety do podzimní přírody a otestujeme
naše tábornické dovednosti. Podrobnosti
najdete na www.lipka.cz/tabory.
Nezapomínáme ale ani na ty nejstarší. Na
babičky a dědečky i s vnoučaty se budeme
těšit 21. října na akci Babi, dědo, pojďte si
hrát, kterou pořádá pracoviště Kamenná. Zvídavé hlavičky, kterým není lhostejné životní
prostředí, se už 2. října můžou seznámit
s inspirativními příběhy dvanácti lidí, kteří hle-
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dají různé cesty, jak chránit klima. Na akci
s krkolomným názvem Pecha Klima Kucha
svoji vizi představí třeba Tomáš Vrška, ředitel
Školního lesního podniku Křtiny, který vysvětlí,
jak se mění lesy v okolí Brna kvůli klimatické
změně.
Širokou veřejnost zveme 9. října na Slavnosti podzimu na Jezírku. Tradiční stezka
lesem pro rodiny s dětmi bude opět plná úkolů a luštění, připravuje se též komentovaná
procházka s lesníkem. Více na www.lipka.cz.
Zuzana Slámová

■

Volný čas

LUŽÁNKY SLIBUJÍ ZÁBAVU
PRO KAŽDÉHO

Rukodělné aktivity, trénink paměti, zdravotní cvičení a jóga, setkávání a procházky.
Středisko volného času Lužánky v Brně
nabízí pravidelné kurzy nejen pro děti
a dospělé, ale také pro seniory a seniorky.
Cílem je sdílení radosti z tvoření a ze společných výletů, podpora vitality, jemné motoriky a smysluplné trávení volného času.
Kroužky začínají první týden v říjnu, ještě se
stihnete přihlásit na luzanky.cz.
Zajímají vás pohybové kroužky, ale nejste si jistí, jestli byste stačili mladším roč-

níkům? Rádi byste chodili na výtvarný kurz,
ale cítili byste se lépe v kolektivu, který
vám bude věkově blízký? Hledáte společnost mezi vrstevníky? Lektoři Střediska volného času Lužánky pořádají kroužky pro
účastníky a účastnice ve věku 60 a více,
a to v brněnských městských částech
Bohunice, Lesná, v centru na Lidické a Solniční, v Novém Lískovci, ve Starém Lískovci
a na Vinohradech.
A pokud máte zájem spíš o mezigenerační
kroužky, kde se můžete vzájemně obohatit
s mladšími kurzisty, i takové aktivity v SVČ
Lužánky najdete. Jedná se třeba o včelařství,
keramiku, hudební kroužky, tanec, tai-chi,
dřevořezbu, fotokroužek, cizí jazyky, šití
a výtvarné či umělecké ateliéry.
Na doma v rodinném kruhu jsou připravené
také tvořivé balíčky a hry s návody a materiálem, které najdete na webových stránkách
e-shopu: obchod.luzanky.cz. Balíčky si můžete vyzvednout i přes Zásilkovnu v jakémkoli
českém městě.
Mgr. Kristýna Kolibová ■
Foto: Archiv SVČ Lužánky

DRAKIÁDA
NA KRAVÍ HOŘE

Kávéeska ve spolupráci s Dětským domem
mládeže Helceletova připravuje 10. října
od 14.00 do 17.00 hodin tradiční zábavné
rodinné odpoledne s výrobou draků.
V parku na Kraví hoře si od 14.00 hodin
budou moct děti vyrobit jednoduchého papírového draka. Materiál bude k dispozici na
místě, je třeba si přinést jen dlouhou šňůru na
jeho navázání. Od 15.00 hodin vás pak čeká
pouštění draků, divadlo pro děti a jiné hrátky.
K dispozici bude také občerstvení a malé
ohniště, na kterém si budete moci opéct přinesený buřtík. Vstup je zdarma, v případě
velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.
Více informací najdete na: www.kaveeska.cz,
nebo telefonním čísle: 725 825 597.
Šárka Jelínková

■

VOJTOVA ZVE DO KROUŽKŮ
Příspěvková organizace městské části
Brno-střed Kávéeska v půlce září zahájila
provoz nového volnočasového centra na
Vojtově 7. Ve své nabídce má zejména aktivity pro seniory a rodiny s dětmi.
Pro děti je v centru připravena pestrá
nabídka aktivit:
■ Folklórníček – lidové tance pro děti:
pondělí 13.30–15.00 hodin
■ Cvičení s kočárky: středa 10.00–11.00 hodin
■ Jóga pro děti: pondělí děti 3–6 let: 14.30
až 15.30 hodin, děti 7–10 let: 15.45–16.45
■ Svět kolem nás – poznávání světa s prvky
angličtiny: středa 13.30–14.30 a 15.00 až
16.30 hodin
■ Klubíčko pro rodiče a prarodiče s dětmi
od 3 let – společné cvičení, říkanky a zpívání: čtvrtek 13.30–14.30 hodin
■ Malá škola tvoření: úterý 13.00–14.00 hodin
■ Baby ateliér pro rodiče a prarodiče s dětmi
od 3 let – kreativní výtvarné techniky pro
malé: pátek 10.00–11.00 hodin
■ Pohybové divadlo pro děti: čtvrtek 13.30
až 15.00 hodin
■ Výtvarná dílna pro děti: úterý 16.00–17.30
a středu 14.00–15.30 hodin

Kurzy pro seniory:
■ Kalanetika: pondělí 16.30–17.30 hodin
■ Jóga na bolavá záda: pondělí 18.00–19.00
hodin
■ Rehabilitační cvičení: středa 13.30–14.30
a 14.30–15.30 hodin
■ Fit jóga: čtvrtek 9.00–10.00 hodin
■ Tanec pro dámy: čtvrtek 17.30–18.30 hodin
■ Na lidovou notečku – společné zpívání:
úterý 17.00–18.00 hodin
■ Textilní dílna: úterý 14.30–16.30 hodin
■ Výtvarná dílna: úterý 18.00–19.30 hodin
■ Trénink paměti hrou: středa 13.00–16.00
hodin
■ Angličtina pro seniory – začátečníky:
pátek 13.00–14.00 hodin
■ Pletení z pedigu: pondělí 15.00–18.00 hodin
Společenské akce:
Centrum také pořádá společenské akce,
29. září zde zahrají Vinařští Romantici, jejichž
členem je i známý brněnský herec Zdeněk
Junák. Ve spolupráci se sdružením aktivních
babiček a dědečků Sabba se bude 2. října
od 16.30 konat módní přehlídka Do města
i na nákupy, kde roli modelek zastanou

odvážné babičky. Rodiny s dětmi pro změnu
čekají hravá víkendová odpoledne nebo čtení seniorů dětem ve spolupráci se sousedící
Knihovnou Jiřího Mahena.
Na kurzy se mohou zájemci hlásit do vyčerpání kapacity kroužku. Volnou kapacitu
zobrazuje rezervační systém na webu:
www.kaveeska.cz, kde je možné se on-line
přihlásit. Případně je možné se přihlásit také
na telefonním čísle: 775 857 959 nebo prostřednictvím e-mailu: recepce@kaveeska.cz.
Kristýna Kyánková

■
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Volný čas

INTERNÁT VE VILE

POZVÁNKA NA VÝSTAVY
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity zve do skleníků na
několik zajímavých výstav.
Prodejní výstava citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin se
bude konat ve sklenících botanické zahrady
na Kotlářské 2 od 20. do 24. října od 9.00 do
17.00 hodin. Pokud bude přát počasí, obohatí prostory také výstavka právě rostoucích
hub. Nainstaluje ji a popíše Mgr. Petr Hrouda, Ph. D., mykolog z Ústavu botaniky a zoo-

BESEDNÍ DŮM
ROZEZNÍ ZVON
Koncert Společná věc 2021 se bude
konat 29. října od 19.00 hodin v Besedním domě.
Na koncertě vás čeká velkoplošná
projekce spojená s tóny tajemného Vodnářského zvonu. Výjimečný, tajuplný, harmonizující, i takové přívlastky si vysloužil
tento nástroj. Objevil ho a na koncertech
Společná věc na něj hraje biotronik
Tomáš Pfeiffer.
Zvon je vytvořen ze sedmi kovů, které
podle tradice mají zastupovat planety
ve vesmíru. Podle legend má působit na
tělo i duši a uvádět je do potřebné rovnováhy. Jeho zvuk nese staletou duchovní sílu, která vám může pomoci při
vaší cestě životem. Nástroji se říká Vodnářský zvon proto, že připomíná obrácený zvon naplněný vodou. Zvuk vzniká
jak samotným nástrojem, tak i přispěním
toho, kdo na něj vkládá ruku.
Vstupenky je možno zajistit v e-obchodě, který zájemci naleznou na webových
stránkách www.dub.cz nebo na telefonu:
Eva Králíčková ■
603 723 713.

logie naší fakulty. Na ochoze palmového
skleníku bude navíc plakátová výstava Cena
kakaa, která seznámí s pěstováním kakaovníků. Připraví ji spolek NaZemi a k vidění bude
od 20. října do 8. listopadu. Příznivci keramiky
do bytu i zahrady přitom mohou do 15. října
ve sklenících obdivovat a případně také
zakoupit některé z děl vytvořených v keramické dílně dospělých Střediska volného
času Lata.
Ing. Hana Ondrušková

Ve vile Löw-Beer fungoval mezi lety 1954
až 2012 domov mládeže. Výstava Internát
v galerii Celnice na ulici Drobného 22 představí výsledky dvouletého výzkumu této
etapy poválečné historie vily.
Za téměř šedesát let existence středoškolského internátu v prostorách vily prošly jejími
dveřmi stovky mladých slečen a chlapců. Co
znamenalo pro secesní vilu zřízení školského
zařízení? Jaká pravidla byla na internátu nastavena? Jak ve vile plynul život napříč desetiletími? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese
výstava založená na informacích získaných
při rozhovorech s desítkami pamětníků.
K výstavě vychází také stejnojmenná publikace, příběh je vyprávěn prostřednictvím
dílčích témat, pomocí nichž se čtenáři seznámí s fungováním domova mládeže. Součástí
jsou osobní výpovědi bývalých studentů, kteří
vzpomínají na svůj pobyt v této architektonicky významné secesní vile. Publikace je
završením projektu Vzpomínky na domov
mládeže, kterého se účastnilo přes sto narátorů. Publikace je k zakoupení na pokladně
vily nebo ji lze objednat on-line na webu
www.muzeumbrnenska.cz.

■

(mav)

■

PODZIMNÍ PROCHÁZKY

TIC Brno zve na procházky za příběhy, historickými daty a neobvyklými místy Brna.
Hodava, Eliška Rejčka, Helena z Tovaru,
Marie Steyskalová, Sylva Lacinová nebo Eva
Tálská. Nová prohlídka Za vším hledej ženu
vás přesvědčí, že ženy mají místo nejen
v dějinách Brna, ale také v prostoru jeho ulic
a architektuře. Podzimní blok vás zavede
také tam, kde se mísily životy Čechů, Němců
a Židů. Děsivé historky, mordy, pověsti i přízraky v návaznosti na skutečné příběhy
a středověké soudničky, to vše se dozvíte
s Brněnskými morytáty. Podobně temné
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téma nemocí a posmrtných záležitostí přinese prohlídka Smrt a rozklad v Brně. A Brno
a podzim středověku vás vtáhne do světa
fantazie, kreativity a víry našich dávných
předků.
Na rodiny s dětmi čekají oblíbené Brněnské
pověsti, které prozradí, jak to bylo třeba se
slavným brněnským drakem. Netradiční je
procházka po ústředním hřbitově, jednom
z největších hřbitovů u nás. Dále jsme navázali na úspěšnou letní novinku a brněnské
památky si budete moci znovu zaběhnout.
Profesionální průvodce vás na dvou běžeckých prohlídkách provede turistickými i méně
tradičními místy, která byste však na té běžné
pěší nestihli projít. První trasa Přes Pavillon
ke Špilberku je dlouhá 6 kilometrů a vypíchne to nejzajímavější z Brna. Druhá deset kilometrů dlouhá trasa Přes vilu Tugendhat k Cejlu je nabitá památkami architektonickými
i industriálními. Sérii podzimních autentických
prohlídek uzavře prohlídka Události 17. listopadu.
Více na www.gotobrno.cz, zde a také v infocentrech na Radnické 8 a Panenské 1 můžete
zakoupit vstupenky.
Adéla Nováková

■

Volný čas

ZACVIČTE SI
S BOTANKOU
Centrum volného času Botanka i letos
otevírá zajímavé pohybové a volnočasové kurzy.
Zájemci se mohou přihlásit na kalanetiku, pilates, jógu, senior cvičení, letos
navíc přidáváme i kondiční nápravné cvičení pro osoby starší 55 let, které se
bude konat vždy v pondělí od 17.00
hodin. Na lekcích máme pouze šest až
osm cvičenců, přihlaste se a vyzkoušejte
si tyto komorní lekce zdarma.
Ještě pár volných míst máme v kurzu
Rytmika s taneční přípravkou, na které
se děti od čtyř do osmi let schází
v pondělky od 15.30 hodin a učí se zde
základním tanečním krůčkům a radosti
z pohybu na oblíbené písničky.
Od října zahajujeme pravidelné kurzy
pletení košíků z pedigu a vitráže tiffany
a také pravidelné lekce anglického jazyka pro seniory. Více se dozvíte na
www.botanka.cz, informace můžete získat také na telefonním čísle: 725 871 752.
Olga Chladilová

■

BIOJARMARK OŽIVÍ ZELNÝ
TRH POTŘICÁTÉ

Na Zelném trhu se 2. října bude konat už
jubilejní 30. jarmareční setkání zemědělců,
místních výrobců potravin a spotřebitelů.
Chybět nebude doprovodný vzdělávací
program pro děti a dospělé. Nakupování
zpříjemní cimbálová muzika Veronica.
Mezi nabízenými specialitami nakupující
naleznou certiﬁkovanou moravskou bioze-

NAŠE ADRESA: ZEMĚ

Ekoﬁlm představí bydlení 21. století. Vydejte se na ﬁlmy i diskuze od 20. do 23. října.
Parky, zelené střechy nebo více místa pro
lidi namísto aut. To jsou jen některá z opatření, která zpříjemňují pobyt ve městech
a vrací do nich život. A právě o zelené architektuře a chytrém plánování měst bude letošní Ekoﬁlm. Kompletní program najdete na
www.ekoﬁlm.cz.
47. ročník mezinárodního ﬁlmového festivalu se zaměřením na životní prostředí nese
podtitul Adresa: Země. Odborníci, architekti,
lidé z byznysu i neziskovek či politici budou

debatovat o tom, co dalšího můžeme
pro místa, kde žijeme, udělat. A to nejen
v Brně, ale i v jeho okolí, v menších městech
a obcích. Kromě pětadvacítky soutěžních ﬁlmů návštěvníky potěší odborné i uvolněné
besedy.
„Letos dostanou na festivalu prostor
témata jako zelená architektura, městské
plánování, komunitní život nebo chytré
technologie. Budeme se o nich bavit 20. října od 16.00 hodin na úvodní besedě a prostoupí i celým doprovodným programem
festivalu,“ uvedl odborný garant festivalu
Bohuslav Binka z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se část programu
koná.
Vedle úvodní besedy zahájí festival i koncert. Náměstí Svobody ožije 20. října od 18.30
hodin show kapely Brass Avenue. Čtvrtek
a pátek bude ve znamení ﬁlmových projekcí
v Univerzitním kině Scala a v sále Společenského centra městské části Brno-střed na
Dominikánské 2, sobota bude patřit Rodinnému dni na Svoboďáku a v zoologické
zahradě.
(mav)

■

leninu vypěstovanou bez umělých hnojiv,
postřiků a v souladu s přírodou. Dále také
uzeniny a mléčné výrobky z ekologických
chovů, mošty z bělokarpatských jabloní, či
biovíno a bioburčák.
Od každodenní nabídky Zelného trhu se
nabízené zboží liší právě ekologickými certiﬁkáty a prokazatelným původem zboží.
Nakupující se tak mohou seznámit s lidmi,
kteří pěstují plodiny či chovají zvířata v ekologickém režimu a starají se tak kromě našeho zdraví též o zdraví krajiny.
Z doprovodného programu se mohou
návštěvníci těšit na živou hudbu v podání
Cimbálové muziky Veronica. Nebude chybět ekologická poradna přírodního zahradnictví, kompostování a pěstování ovoce
a zeleniny bez chemie. Otevřeno bude od
9.00 do 14.00 hodin. Akci pořádá Regionální
sdružení Českého svazu ochránců přírody
Brno ve spolupráci s Ekologickým institutem
Veronica.
Petr Ledvina ■
Foto: Michaela Vondrášková

TVOŘIVÝ PODZIM
V MUZEU
Lektoři Muzea romské kultury nezahálí a pro děti všeho věku si na podzim
připravili dílny.
Dílničky jsou v prostoru muzea na Bratislavské 67 připraveny na první neděli
v měsíci, potěší děti tedy 3. října a 7. listopadu, vždy od 15.00 hodin.
Podzim s magií je téma říjnového
setkání. Víte, kdo byly strigy nebo proč
je dobré nosit červené oblečení? To vše
a mnohem víc se dozvíte v naší stálé
expozici. Společně si představíme nadpřirozenou bytost romské kultury, poslechneme si příběh z dávných časů
a něco pěkného si na památku vyrobíme.
Na listopadové dílničce objevíte krásu
romských šatů, které jsou stejně barevné
jako padající listy. Tématem druhého
setkání je Listí padá, dozvíte se něco
o romských šatech, naučíte se vybraný
romský tanec a také si budete moct
zanotovat písničku.
Vítáme všechny věkové kategorie, více
informací najdete na www.rommuz.cz.
Adéla Petřeková

■
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AUTORKA NEKLIDU

Moravská zemská knihovna vydala
knihu o díle Věry Chytilové Autorka
neklidu, uvedena byla na Mezinárodním ﬁlmovém festivalu v Karlových
Varech.
Nová kniha Autorka neklidu. Věra
Chytilová očima české ﬁlmové kritiky
Zbyňka Vlasáka je zaměřena na recepci
díla této významné i kontroverzní české
režisérky formou dříve publikovaných
ﬁlmových kritik. Ty jsou rozděleny do
pěti chronologických částí: Zlatá šedesátá, Tuhá normalizace, Období přestavby, Divoké devadesátky a Léta nultá.
Režisérčin život shrnují nekrology Jana
Lukeše, Kamila Fily a Terezy Brdečkové.
Reﬂexi jejího díla z pohledu dnešní kritiky
přináší rozhovor autora s Jindřiškou Bláhovou a Kamilem Filou.
Publikace obsahuje celkem 40 ﬁlmových kritik tvorby Věry Chytilové, které
byly od šedesátých let 20. století publikovány zejména v periodicích jako Film
a doba, Filmové a televizní noviny, Kino,
Kinorevue, O divadle a řadě dalších.
Křest knihy se odehrál na Mezinárodním ﬁlmovém festivalu v Karlových
Varech za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, prezidenta festivalu Jiřího
Bartošky a samozřejmě i autora Zbyňka
Vlasáka.
Publikace vychází v rámci edice
Ministerstva kultury ČR (O)hlasy žen
v české kultuře, jako její v pořadí pátý
titul. Více informací a také možnost zakoupení knihy je na webové
stránce www.mzk.cz/publikace.
Radoslav Pospíchal

■

JIŽNÍ MORAVA OPĚT ČTE
MZK vyhlašuje společně s knihovnami
Jihomoravského kraje již šestý ročník projektu Jižní Morava čte a představuje i novou
patronku Alenu Antalovou.
Tématem vyhlášeného ročníku bude Teď to
vidím jinak, které by mělo zapojené děti inspirovat k reﬂexi aktuální proměny světa a společnosti v důsledku prožité pandemické situace, která zvýznamnila věci i vztahy, které byly
dříve považovány za samozřejmé. Cílem projektu je především rozvoj dětského čtenářství
a kritického myšlení, ale též přiblížení knihovny
jako místa, kde mohou děti nalézt nejen zábavu
s hodnotným poznáním a vzděláním, ale také
pěstovat a rozvíjet komunitní život.
V knihovnách, jež jsou do projektu zapojeny, bude návštěvníky tradičně čekat v následujících měsících bohatý doprovodný program, jehož součástí budou besedy s autory,
čtenářské kluby, diskuse, workshopy, výstavy
dětských prací, čtení pro nejmenší i autorská
čtení.
Do vlastní soutěže se mohou začít hlásit
od září děti z Jihomoravského kraje ve věku
od 4 do 15 let. Soutěžit mohou buď jako jednotlivci, nebo v kolektivech, ve třech hlavních
tvůrčích disciplínách: v literární, výtvarné nebo

audiovizuální tvorbě. V letošním roce přibyla
i nová soutěžní kategorie zaměřená na poezii.
Ke stávajícímu patronovi projektu, brněnskému malíři a ilustrátorovi Pavlu Čechovi,
se letos nově přidává i populární herečka
Alena Antalová.
Slavnostní vyhlášení nejlepších se bude
konat v prosinci ve dvou fázích, po covidové
výluce se snad předávání cen opět navrátí
tradičně do divadelních prostor a také do
Hvězdárny a planetária Brno.
Veškeré informace a novinky o projektu
najdete přehledně na webové stránce:
www.jiznimoravacte.cz.
Martina Šmídtová

■

ŘÍJNOVÉ PROGRAMY
LÁKAJÍ ČTENÁŘE

POŠLETE VAŠE
PŘEČTENÉ KNIHY DÁL

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena ve Štýřicích na Vojtově 7 připravila pro čtenáře
pestrý program.
Na začátku měsíce se mohou návštěvníci
těšit na celorepublikovou akci Týden
knihoven, jejíž součástí bude 7. října pasování
prvňáčků na čtenáře, zúčastnit se tohoto slavnostního aktu může v naší pobočce i veřejnost.
Dále připravujeme autorská čtení spisovatelek Blanky Hoškové a Kateřiny Dubské,
které se na vás budou těšit 12. a 21. října od
17.00 hodin. A abychom oslavili i svátek Dušiček, mohou děti i rodiče přijít 26. října na celodenní dílny s halloweenskou tematikou. Pro
ty odvážnější chystáme 29. října od 17.00
hodin strašidelnou únikovou hru.
Více informací je uvedeno na webových
stránkách www.kjm.cz nebo napište na
e-mail: vojtova@kjm.cz či zavolejte na telefonní číslo: 778 402 651.
Otevírací doba knihovny je od pondělí do
čtvrtka od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00
hodin, v pátek od 10.00 do 15.00 hodin, ve
středu je zavřeno.

Udržitelné knihkupectví Reknihy je tu pro
všechny, kteří chtějí své již přečtené knihy
nabídnout dalším čtenářům. V Brně je sběrné místo na Vídeňské 18a.
Pokud se čtenář rozhodne některé z knih,
které již přečetl, poslat dál do oběhu, má díky
Reknihám několik možností, jak to udělat. Může
poslat balík zdarma prostřednictvím Zásilkovny,
nebo ponechat knihy určené k prodeji na
e-shopu v jednom ze sběrných míst, v Brně je
to bezobalový obchod BEZz na Vídeňské 18a.
Aby literatura mohla být přijata, je třeba pouze
vyplnit formulář, nafotit knihy a zvolit jednu
z nabízených variant předání.
Zákazník pak už jen počká, až se jeho knihy
prodají a na účet mu bude připsán kredit. Ten
může buď využít pro nákup dalších knih z druhé ruky, nechat si ho v peněžní podobě zaslat
na bankovní účet nebo přispět na chod Reknih a na organizaci Rainforest Trust, která
bojuje proti odlesňování deštných pralesů.
Reknihy jsou on-line platforma, která dává
knihám druhý život. Jejím cílem je nastartovat
zelené čtení a ukázat lidem, že pro získání
jejich vysněné knihy není vždy třeba kupovat
Tereza Vyhnanovská ■
si novou.

Martina Kolaříková
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Volný čas

Z MÁŘINY KUCHAŘKY
Jak vypadal jídelníček jednoho z nejpozoruhodnějších skladatelů 20. století Leoše
Janáčka? Co měl rád a čemu se vyhýbal?
Odpovědi dá do 15. října výstava U Janáčků
v kuchyni.
Mnoho desetiletí ležel v ústraní Archivu Leoše Janáčka Moravského zemského muzea
polorozpadlý sešit s recepty hospodyně
u Janáčkových Marie Stejskalové.
V roce 2020 se Turistické informační centrum ve spolupráci s Moravským zemským
muzeem rozhodlo tento zajímavý pramen
vydat tiskem. Výsledkem je publikace Mářina
kuchařka obsahující vedle četných receptů
na pokrmy připravované v Janáčkově domácnosti také poznámky k mistrovu životu a dílu.
Pro výtvarné řešení této pozoruhodné knížky byla oslovena vynikající brněnská výtvarnice Vendula Chalánková. A právě originály
ilustrací jsou základem výstavy v Památníku
Leoše Janáčka ve Chleborádově vile na Smetanově 14. Součástí instalace jsou také výtvarné objekty, které Chalánková „uvařila a upekla“
(mav) ■
podle Mářiny kuchařky.

OSUDY ULRYCHOVÝCH

Vyšla obsáhlá kniha Putovali hudci, ve které autor Jiří Vondrák vypráví příběh sourozenců Hany a Petra Ulrychových.
Životní příběh Ulrychových je silný, bohatý

na zvraty v událostech. Jejich osud se začal
odvíjet v první polovině minulého století
a odrazil v sobě všechny atributy společensko politických etap, změn a zvratů.
V knize Putovali hudci její autor Jiří Vondrák
podrobně a s nadhledem vylíčil časy jejich
společného dětství, období pořádků beatu,
dobu okupace naší země, zákaz činnosti
a následně dlouholetý zákaz vstupu do Československé televize, jakož i vysílání v rozhlase. Při revolučních změnách v listopadu
1989 od první chvíle to byli právě Hana a Petr
Ulrychovi, kteří zpívali na pódiích při demonstracích.
Kniha Putovali hudci čtivým způsobem
popisuje i šťastné roky spolupráce s Městským divadlem Brno na řadě muzikálů, které
zaujaly svojí melodičností a poetickým
obsahem.
Kniha bude za exkluzivní cenu k dostání
21. října na koncertě sourozenců Ulrychových v Dělnickém domě v Líšni.
(mav)

■

KŘÍŽOVKA
Sourozenci Hana a Petr Ulrychovi vydali v roce 1979 dlouhohrající desku, na které byly mimo jiné nahrány písně Jízda králů, Javory, Zvon,
Putovali kdysi hudci nebo Ideál. Její název najdete v tajence, správné řešení si můžete ověřit v tiráži zpravodaje na straně 2.
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DUŠE BRNA – ČÁST VI.

CIVILIZOVANÁ ŽENA
V MORAVSKÉ GALERII

Je mnoho možností, jak vnímat svoje město. Vyhledávat zelené oázy, zastavit se
a zvednout oči ke střechám domů, objevovat málo známá zákoutí, hledat rušná
náměstí nebo nové hospůdky, každý podle
svých zálib. Možností je v našem městě
jistě nepřeberně. Každé město má navíc
svoji duši. Jak hledat duši Brna, o to se
v minulosti pokoušeli básníci, historici,
architekti i umělci. V našem miniseriálu
vám nabízíme pohled na naše město
z mnoha různých pohledů známých osobností. Dnes jsme vybrali trošku netypický
úhel pohledu. Týká se totiž ojedinělého
„úkazu": brněnského hantecu.
Profesorka českého jazyka na ﬁlozoﬁcké
fakultě Masarykovy univerzity PhDr. Marie
Krčmová působila několik let v Akademii věd
a založila na brněnské univerzitě Ústav jazykovědy. Po celý svůj profesní život se kromě
jiného zabývá mluvou města Brna. Nabízíme
vám pár výňatků z jejích úvah:

Novou výstavu s názvem Civilizovaná žena,
která bude zahájena vernisáží 7. října
v Místodržitelském paláci, budou moci
návštěvníci zhlédnout až do 30. července
2022. Výstava sleduje paralelní procesy
modernizace a ženské emancipace, které
doprovázely vznik a rozvoj české moderní
kultury a které kulminovaly v meziválečné
době.
Postava civilizované a moderní ženy, jejíž
modiﬁkace se souběžně objevovaly rovněž
jinde v Evropě, se stala jedním z důležitých
emblémů nově založeného státu, i skrze ni
se první československá republika prezentovala dovnitř a navenek jako moderní, pokrokový a demokratický stát.
Přídavné jméno civilizovaná v sobě ovšem
nese speciﬁcké významy. Nejenže odkazuje
k modernistické doktríně pokroku, ale zdůrazňuje také řád, racionalitu, uniformitu a disciplínu, jimiž se měl nový věk zásadně odlišit
od všeho necivilizovaného, nekultivovaného,
přírodního a neukázněného, a to jak na rovině
diference genderové (zpátečnické a iracionální ženy), tak rasové a etnické (primitivní
„divoši").
Postava civilizované ženy se výrazně promítla do dobového malířství, sochařství
i fotografie a silně rezonovala zvláště v tvorbě první generace umělkyň s plnohodnotným vysokoškolským vzděláním. Její výtvarné podoby a podobizny však tvoří jen jednu
z oblastí této výstavy. V centru její pozornosti jsou rovněž ty aspekty vizuální kultury,
které měly mezi válkami na ženy bezprostřední dopad, a to i mimo elitní uměnímilovné kruhy. Proto klade důraz na životní
styl včetně bydlení a odívání a neopomíjí
ani transfery moderního ženství do popkultury, zastoupené především reklamou, filmem a zábavními obrázkovými časopisy,
včetně humoristických periodik. Zvláště
karikatura a satirická kresba výborně dokládají ideovou rozpolcenost, s níž prvorepubliková společnost přijímala ženskou emancipaci.
Výstava otevírá důležité, avšak dosud málo
prozkoumané záhyby vizuální kultury v meziválečném českém prostředí. Sledováním
vztahů mezi modernizací a ženskou emancipací chce v neposlední řadě poukázat na
jejich relevanci, či výzvu pro naši současnost.
Více informací o výstavě a dalších programech muzea najdete na webových stránkách: www.moravska-galerie.cz.

Nad jazykem města
Přijíždíte-li k Brnu od jihu, přivítá vás již
z dálky silueta Petrova. Vlak zastavuje a vy
vystoupíte. Ocitnete se na roli, pak se nasáčkujete do narvané šaliny jedoucí do Kéniku
a budete gómat, aby vám někdo nehópl na
haksnu nebo nehodil brka. Tak takto na vás
dýchlo město: setkali jste se s několika výrazy
brněnského hantecu, způsobu vyjadřování,
který ve větší či menší míře zná snad každý
Brňan a který je předmětem zájmu (a závisti)
ostatních Čechů.
O co tu jde? V nejobecnějším pohledu
vlastně o nic neobvyklého: zvláštní způsob
vyjadřování, slang založený nejčastěji na
vytváření vlastních pojmenování, si vytváří
každá trvaleji existující sociální skupina: jednotlivá slova a fráze nebo jen nové významy
běžných slov (hlásit – říkat, kos – chlapík,
splašit – sehnat), jímž nikdo cizí nerozumí,
skupinu spojují, posilují vztahy uvnitř ní, vyjadřují její identitu a ohraničují ji proti okolí.
Počátky toho, co dnes nazýváme hantec,
se ztrácejí v dávné minulosti. Mohlo jít o mluvu
zlodějíčků a podvodníků, tedy o jakýsi argot,
ale pro nedostatek jakýchkoli materiálů je
těžko tento názor ověřit. Svědčí pro něj některé výrazy pocházející nepochybně z gaunerské mluvy střední Evropy a z mluvy podobných vrstev vídeňských (lišky, fuksy – zlaté
hodinky, hémon – strážník, tor, tofr – zlodějská
lucerna, čórovat – ukrást, flekař – kapesní
zloděj), a také větší množství výrazů pro čin-

nosti a situace, jež nejsou zrovna salónní:
blázrdle (chlast), fuchtla (žena pochybné
pověsti), heftina (dívka, která se na každého
„lepí“), ksandlák (flákač), a ovšem i množství
slov souvisejících s fyziologií.
Staré výrazy plotny měly však i jiný osud:
ztotožnili se s nimi kolem roku 1960 mladí
lidé tvořící brněnskou bohému – básníci,
hudebníci a zpěváci, herci kolem Divadla Na
provázku a jejich přátelé. Symbolem, a také
nejvýraznějším představitelem této skupiny,
se stává Franta Kocourek, člověk mnoha
řemesel a zájmů. Pro ně se stává spojujícím
prvkem nejen soubor společných činností
a zážitků, ale také modifikace jazyka včetně
nářeční stylizace a tvůrčím způsobem ji rozvíjí:
vzniká hantec v podobě, jak ho známe dnes.
Sami příslušníci této skupiny se hlásí k mluvě
štatlu, tedy mluvě reprezentující město. Mládež si s nadšením opisovala literární stylizace
Franty Kocourka a jeho přátel vypravující příběhy z české historie: Jak skalil Žanek Husů
v Pakostnici, Mlata na Bílendě 16 kilo 20, Jak
Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý.
Nová doba přinesla i další osudy hantecu:
stal se také záležitostí komerční. Můžeme si
koupit slovníky, v tomto jazyku vycházejí
nejen soubory vyprávěnek, ale i místní pověsti. Hantec tak definitivně opustil svou pozici
jazyka běžné řeči a vydal se na novou cestu:
stále ještě je symbolem města, ale již symbolem uvědomovaným a využívaným. Věřme,
že se nestane symbolem mrtvým, doufejme,
že přijde nová generace a nová bohéma,
která toto specifikum města přirozenou cestou uchová.
(je) ■
Foto: Jef Kratochvil / Archiv Tina Kratochvila

26 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2021

Alena Navrátilová Ochrymčuková

■

Kultura

NOVĚ OBJEVENÝ NIKDO

Národní divadlo Brno zve na představení
nově objevené hry Nikdo. Milovníky baletu
potěší festival Dance Brno.
Hru Nikdo napsal Ödön von Horváth, jeden
z nejčastěji uváděných dramatiků 20. století na
divadelních scénách celého světa. Hra vznikla
v roce 1924, poté nebyla nikdy zveřejněna ani
uvedena na scéně. Před nedávnou dobou se
strojopis neznámé hry, považované mezitím
za ztracený, nečekaně objevil ve Vídni.

Záhadný Nikdo z názvu hry je milosrdný Bůh,
na jehož nepřítomnost si všichni stále stěžují.
Horváthovy charakteristické postavy tu jsou
shromážděny už téměř všechny: vesměs drobní lidé, kteří trpí hospodářskou krizí a nemohou
si dovolit „morálku“. Dialogy jsou hrubé, drsné,
cynické a obscénní, jindy přecitlivělé a nasáklé
sentimentalitou. Motiv dvojníka se zjevuje
několikrát, člověk je zaměnitelný, jen síla něco
znamená. Řádkami textu probleskuje Nie-

tzsche, především v dlouhé hádce obou bratrů:
„Pátral jsem ve svém svědomí, soudil je,
a zrcadlo se rozpadlo na miliony střepů a já
se provolal samovládcem – – – měl jsem totiž
odvahu vzít moc do svých rukou!“ Hra měla
v září českou premiéru v Divadle reduta, do
programu je zařazena také 2. října.
Národní divadlo Brno zve také do Mahenova divadla, kde v říjnu nabídne třeba klasiku
Antona Pavloviče Čechova Racek nebo představení Hana podle románu Aleny Mornštajnové, ve kterém představí uhrančivé osudy
tří žen a jednoho století. V Mahenově a Janáčkově divadle potěší příznivce baletu festival
Dance Brno 2021. Ten potrvá od 18. do
23. října a představí tvorbu profesionálních
baletních souborů českých divadelních domů.
Dramaturgie festivalu se zaměřuje především
na původní tvorbu, repertoárové progresivní
tituly a choreograﬁe významných evropských
a světových choreografů s mimořádnou úrovní sólové či ansámblové interpretace.
Kompletní program a více informací o jednotlivých představeních je uvedeno na
www.ndb.cz a na webu: dance-brno.cz.
(mav)

■

NA CESTY S DIVADLEM BOLKA POLÍVKY
Jak nejlépe začít měsíc, v kterém obvykle
nastupuje neodvolatelně podzim se svými
plískanicemi, mlhami a chladnem? Vzpomínkami na léto, které navíc máme spojené
s cestováním za jižním sluncem.
Vyzkoušet si to můžete hned 1. října
v Divadle Bolka Polívky při premiéře dalšího
dílu cyklu Čtení ke kaﬁ, který tentokrát nese
podtitul Zápisky z cest divadla MALÉhRY.
S jeho protagonistkami Barborou Seidlovou
a Nikolou a Danielou Zbytovskými se můžete
vydat do tří zemí, které v poslední době
navštívily právě ony: do Itálie, Portugalska
a na Krétu. Žádné nudné cestopisy, ani přednášku o pamětihodnostech ale rozhodně
nečekejte, varuje dopředu trojice autorek.
Podle jejich přesvědčení totiž cestujeme,
abychom našli sami sebe, k čemuž nám
poznávání cizích kultur výrazně pomáhá. Příhody a postřehy z jejich putování doplní trefné animace Dity Stuchlíkové.
To Pozemšťan Pavola Seriše urazil větší
dálku. Název totiž trošku klame. Ve své nejnovější autorské inscenaci mladý divadelník
rozehrává příběh mimozemšťana, který by
se pozemšťanem teprve rád stal, a proto bloudí po našem světě a učí se být jako my. Insce-

nace se tak mění v divadelní zprávu o lidech
21. století, kteří se dívají všude kolem sebe,
jen ne do zrcadla. Fyzický stand-up a komediální pantomimu v podání Pavola Seriše
o tom, jak se chováme a jací jsme, můžete
vidět v Divadle Bolka Polívky v neděli 3. října.
A poslední tip do třetice. Bez ohledu na to,
jací jsme, se musíme snažit využít na světě
každého dne, každé minuty a nebát se jít
životu naproti. To je poselství inscenace S láskou Mary, které přináší tři dámy z amerického
jihu, jejichž největším životním povyražením
za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jed-

na z nich náhle zemře? Zjistíte u Polívků v úterý 5. října.
Hořká komedie amerického herce, dramatika a scenáristy Paula Elliotta měla premiéru
v roce 2013 a hrála se po celých Spojených
státech amerických. V české premiéře ji uvedlo Divadlo Bolka Polívky v koprodukci s StageArtCz v hlavní roli s Veronikou Žilkovou.
Předprodej vstupenek je možný on-line
prostřednictvím sítě GoOut nebo na webu
a pokladně Divadla Bolka Polívky. Začátky
představení jsou v 19.00 hodin.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archív DBP
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Kultura

MORAVSKÝ PODZIM S JANEM NOVÁKEM

Božský rošťák. Člověk, který potřeboval
žít svobodně jako jarní pták, volně létat
a svobodně tvořit i za cenu, že bude ptákem
osamělým a stěhovavým. Jedinec s vytříbenými vlastnostmi a ušlechtilého charakteru. Tak vzpomínají lidé na Jana Nováka,
skladatele spjatého s Brnem, od jehož
narození letos uplynulo 100 let.
Novákově tvorbě je z velké části věnován
51. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Moravský podzim, který začíná 1. října.
V sedmnácti dnech nabídne orchestrální
i komorní koncerty, divadelní představení,
recitály, projekce i program pro děti.
Právě Novákova skladba festival otevře. Na
úvod zahajovacího koncertu zazní jeho Filharmonické tance, které zkomponoval v roce 1956
pro tehdy čerstvě ustavenou brněnskou ﬁlharmonii. „Vyjádřil tím vděčnost za přízeň a odvahu, kterou mu orchestr a jeho první šéfdirigent
Břetislav Bakala prokázali, když ho uvedli jako
představitele nové české tvorby na festivalu
Varšavská jeseň 1956, třebaže Novák dával
okázale najevo svůj kritický postoj vůči komunismu,“ uvedla ředitelka pořádající Filharmonie
Brno Marie Kučerová. Na zahajovacím koncertě zazní také nejnovější symfonie Philipa
Glasse, Symfonie č. 12 Lodger. Tvoří ji zhudebněné texty Davida Bowieho z jeho stejnojmenného alba. Sólový pěvecký part napsal pro
Angélique Kidjo, „královnu Afriky“ a trojnásobnou držitelku Grammy, která se postará
i o brněnské provedení. Vše pod taktovkou
šéfdirigenta Dennise Russella Daviese, Glassova blízkého přítele a spolupracovníka.
Novákovu tvorbu představí víkendový
maratón Joannis Novak 100. Od pátku 8. října
do neděle nabídne světové premiéry skladeb
na Novákovu latinskou poezii, projekci ﬁlmu

s jeho hudbou nebo recitál jeho dcery Dory
Novákové-Wilmington a bratrance, operního
zpěváka Richarda Nováka. Vyvrcholení novákovského programu představuje světová
premiéra divadelní inscenace s živým orchestrem Kočár do Vídně, která vzniká ve spolupráci s Národním divadlem Brno. Vychází
z kultovního Kachyňova ﬁlmu, ke kterému
Novák zkomponoval hudbu.

28 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2021

Kromě Nováka se festival věnuje dalším
dvěma tématům: minimalismu a Arménii.
Nabídne srovnání aktuálních trendů v minimalismu americkém, ruském i českém. Americký minimalismus se představí tvorbou Philipa Glasse, nejen na zahajovacím koncertě,
ale i při spojení Cello Octet Amsterdam s klavíristkou Maki Namekawou. V české premiéře zazní Glassova hudba k ﬁlmu Hodiny, Dracula nebo světová premiéra skladby Víta
Zouhara Zvlněná hladina, jako ukázka domácího minimalismu. Ten ruský pak posluchači
mohou poznat díky oratoriu Děti vydry od
Vladimira Martynova. Představí je tuvinská
skupina Huun-Huur-Tu pod uměleckým
vedením legendární houslistky Taťjany Grinděnko.
Pozváním Arménské ﬁlharmonie s čistě
arménským programem a folklorního souboru The Naghash Ensemble vyjadřuje festival
podporu válkou zmítané zemi a připojuje se
zároveň k oslavám třiceti let její samostatnosti.
Vstupenky jsou k dostání ve ﬁlharmonickém předprodeji nebo na webových stránkách www.ﬁlharmonie-brno.cz, posluchači si
mohou sami sestavit tak zvaný Festival na
Kateřina Konečná ■
míru.

Kultura

FOUR IN BLUE
Festival JazzFestBrno ke svému
20. výročí nadělil sobě a především
jazzovým fanouškům vlastní hudební
vydavatelství Bivak Records. Jeho
cílem je produkce jak studiových
nahrávek, tak zvukových záznamů
koncertů českých jazzmanů.
Špičkovou jazzovou hudbu bude vydávat na tradičních hudebních nosičích
i v elektronické podobě. „Už dvacet let
pořádáme koncerty, které se uchovávají
pouze v naší paměti. I proto jsme se rozhodli pro založení vydavatelství, jež umožní vybrané koncertní zážitky uchovat jednou provždy a k nim přidat i další ve formě
studiových alb. Název Bivak je symbolem
pro vytváření základního produkčního
komfortu pro námi vydávané umělce, kteří
se tak mohou plně soustředit na uměleckou stránku projektů,“ uvedl jednatel vydavatelství Bivak Records a umělecký ředitel
festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka.
První nahrávkou, která u vydavatelství
Bivak Records vychází, je debutové eponymní album brněnské kapely Four in Blue
saxofonisty Radka Zapadla. Deska je
v prodeji na webu Bivakrecords.cz a Animalmusic.cz, kde si zájemci mohou
poslechnout i krátké ukázky.
Kapelník seskupení, saxofonista Radek
Zapadlo, založil kapelu v roce 2017 inspirován legendárními nahrávkami Back At
The Chicken Shack a Midnight Special
skvělého hráče na hammondky Jimmyho
Radek Babička ■
Smithe.

ČEŠTINÁŘ UŽ BĚŽÍ

FESTIVAL KRÁTKÝCH
FILMŮ BRNO16

Už jste někdy slyšeli o Běžícím češtináři?
Někdejší student brněnské Filozoﬁcké
fakulty Jarmil Vepřek přišel v roce 2020
se vzdělávacím projektem Běžící češtinář,
ve kterém spojil své dvě velké vášně: český
jazyk a běhání.
Zábavné a poutavé koláže zabývající se
naším jazykem z mnoha úhlů a nově také
videa získaly na sociálních sítích velkou oblibu. Ať už se jedná o tradiční, ale nevšedně
podané pravopisné poučky, výklady původu
slov, gramatiku, sloh nebo literaturu, na internetu si poutavá forma získala mnoho příznivců a dostala se k lidem, kteří by se jinak o svůj
mateřský jazyk sami aktivně nezajímali.
Běžící češtinář si pro všechny zájemce
o češtinu připravil v Klubu Leitnerova přednášku nejen o svém projektu, ale i o našem
jazyce a jeho studiu. Poslechnout si jednoho
z výrazných popularizátorů českého jazyka
nejen mezi mladou generací můžete 6. října
od 20.00 hodin. Samozřejmě nebudou chybět
ani jeho typické koláže: výběr těch nejlepších
vystavíme v naší kavárně, kde budou posléze
k vidění každý den během otevírací doby, tedy
od středy do pátku od 16.00 do 22.00 hodin
i během našich dalších akcí. A Jarmil slíbil, že
pro návštěvníky kavárny vymyslí ještě nějakou
Tomáš Pokorný ■
zábavu navíc.

Letošní říjen je opět ve znamení festivalu
Brno16, který nabídne ty nejlepší současné
krátké ﬁlmy.
Mezinárodní festival, který probíhá bez přerušení již od roku 1960, se bude konat od
13. do 17. října v domovském kině Art na Cihlářské a No Artu na Radnické. 62. ročník nabídne také tradiční mezinárodní soutěž v poněkud
netradiční podobě. Loňská forma festivalu, který se kvůli světové pandemii konal v on-line
prostoru, ovlivnila také letošní program. „Tento
rok jsme se rozhodli udělat bezprecedentní
věc, a to zopakovat loňskou soutěž. Bylo nám
totiž líto, že tak skvělý program měli možnost
lidé vidět jen on-line, kde ﬁlmy dostatečně
nevyniknou. Letos tedy můžeme snímky předvést na velkém plátně a za přítomnosti autorů,“
vysvětlil ředitel festivalu Milan Šimánek. Na stříbrném plátně bude uveden také loňský soutěžní výběr Československé 16, soutěže pro
autory z České a Slovenské republiky. V obou
soutěžích se budou snímky opět ucházet
o několik cen, včetně ceny diváků.
Festival tradičně nabídne také originální
doprovodný program. Chybět nebude pásmo od Národního ﬁlmového archivu, krátké
ﬁlmy nominované na Oscara, videoherní program, diskuzní panel, workshopy pro děti
nebo speciální projekce 16mm snímků v kapli
Káznice. Festivalovou jízdu zahájí obvyklý
warm-up v předvečer festivalu, tentokrát
v podobě stand-upu. Ten proběhne 12. října
ve Velkém sále kina Art.
Festival pořádá TIC Brno, více informací je
zveřejněno na webu www.brno16.cz.
Hana Novosadová

■
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Kultura / Neziskové organizace

HYGIENA KRVE
NA PROVÁZKU

UPÍŘI V LETOHRÁDKU

Nezávislé experimentální divadlo Líšeň
pokračuje na podzim s projektem Provokujícího divadla, které reaguje na současná společenská témata a navazuje na linii
angažovaných her.
Součástí projektu jsou i tematické besedy
s pamětníky, odborníky na témata nebo lidskoprávními aktivisty. Po červnové premiéře
hry Zpověď bachaře, která se obracela k příběhům z padesátých let minulého století,
a po jevištní reportáži Putin lyžuje na motivy
knihy Anny Politkovské zavražděné v roce
2006, pokračuje říjnový program hrou
Hygiena krve, hrou o hodnotě lidského života
inspirovanou svědectvími přeživších holocaust, dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců a texty ze současných neonacistických webů. Po představení bude
následovat beseda o krajní pravici v současné době. Zveme vás 8. října na Zpověď
bachaře a 11. října na představení Hygiena
krve, obě se odehrají v Centru experimentálního divadla na Zelném trhu. Více na:
www.divadlolisen.cz.

Letohrádek Mitrovských připravil nevšední
podívanou pro všechny návštěvníky, kteří
se rádi bojí. Výstava o krvavé historii, která
představí reálné historické postavy toužící
po lidské krvi a bolesti, je k vidění do
28. listopadu.
Upírský hřbitov, krvavá lázeň, Draculova
hrobka, soudní stolice pro potírání čarodějnictví, katova přípravna a další scény uvedou
nechvalně proslulé bytosti evropské historie
od středověku až po začátek 20. století. Pro
výstavu byly vytvořené speciální ﬁgury, na
kterých nechybí věrohodné detaily: skleněné
oči, ostré zuby, účesy a dobové šaty. Atraktivitu zvyšují neobyčejné multimediální
„pohyblivé“ či „oživlé“ obrazy, které vystraší
úplně každého návštěvníka – před očima se
totiž promění zprvu idylický portrét ve strach
nahánějící bestii.
O tom, že nejznámější upír je hrabě Dracula, nebude určitě nikdo pochybovat. Jeho
příběh byl několikrát zﬁlmován, ovšem málokdo tuší, že jako literární předloha mohla Bramu Stokerovi, tvůrci Draculy, posloužit českokrumlovská kněžna Eleonora Amálie ze

Martina Čichoňová

■

KOLÁČ PRO HOSPIC

ARMÁDA SPÁSY POMÁHÁ

Armáda spásy v Brně pracuje nejen s lidmi
bez domova, ale připravuje aktivity i pro
děti a mladé lidi.
V Brně má organizace tři nízkoprahová centra pro děti a mládež, kde s dětmi a mladými
lidmi pracovníci řeší jejich nepříznivou životní
situaci. Zaměřují se na prevenci v oblasti kriminality, ﬁnanční gramotnost, osvojení si školních a pracovních návyků, ale i třeba zvládání
agresivního chování a pravidel, které společnost po každém jedinci vyžaduje. Pracovníci
se zaměřují i na generační soužití, kde se děti
a mládež učí úctě, respektu a pomoci starším
lidem. V rámci předávání informací se pracovníci i děti a mladí lidé účastní různých akcí,
které pořádají v městských částech, třeba záři-

jového Dne seniorů v městské části Brno-sever, Dne obce v Brně-Bystrci a Brně-sever
nebo Erbovních slavností v Králově Poli.
Svoje služby Armáda spásy představila koncem srpna na Moravském náměstí na Festivalu
pro nízkoprahová centra dětí a mládeže. Pod
názvem Ruku v ruce dětem a mladým lidem
seznámil širokou veřejnost s celou šíří činnosti
organizace. Dík patří zástupcům městské části
Brno-střed za pomoc a záštitu nad akcí.
Pokud máte zájem dozvědět se o naší práci
více, kontaktujte Mgr. Lucii Zajíčkovou, vedoucí nízkoprahových center pro děti a mládež,
na telefonním čísle: 773 770 232, případně
osobně na adrese Staňkova 6.
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Mgr. Ivana Kudělová

Schwarzenbergu, jejíž tajemný osud vám
výstava také představí.
Střední Evropa byla na upírství dosti bohatá. Už gotické kroniky zmiňují několik zásadních případů, se kterými se seznámíte přímo
na upírském hřbitově. Pozdější upírské šílenství v dobách baroka, během kterého se překopal kdejaký obecní hřbitov i lesní hřbitůvek,
musela rázně zastavit až samotná císařovna
Marie Terezie. Připomeneme i pověst
o zámeckém správci ze Žďáru Aloisi Ulrichovi,
který se lidem zjevoval i po své smrti a musel
Mgr. Petr Lukas ■
být znovu usmrcen.

■

Sbírku Koláč pro hospic pořádá Diecézní
charita Brno 6. října. Po celý den bude možné na stáncích v Brně ochutnat sladký
koláč, dozvědět se víc o domácím hospici
a podpořit péči o umírající.
Lidé najdou červené charitní stánky s voňavým koláčem v České ulici, u hlavního nádraží
na rohu Masarykovy ulice a na Staré osadě.
Nově mohou sbírku podpořit také před nádražím v Králově Poli nebo v areálu Vysokého
učení technického. Pro zájemce jsou i letos
připravené informace o hospicové péči
a všechny dárce Charita odmění koláčem
z rodinné pekárny. Získané peníze půjdou na
rozvoj hospicové péče. „Peníze budou určeny
na rozvoj služeb a také na nákup potřebného
vybavení, zdravotnických pomůcek, léčiv či
převazového materiálu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. V minulém roce se pro Domácí hospic sv. Lucie
v Brně podařilo získat přes 350 tisíc korun.
Diecézní charita Brno nabízí potřebným
hospicové služby po celém Jihomoravském
kraji. Speciální hospicový tým se o své klienty
stará přímo v jejich domácnosti nebo v lůžkovém zařízení v Rajhradě. Hospicová péče
se snaží o to, aby umírající prožili poslední
chvíle života v klidu se svými nejbližšími.
Simona Císařová

■

Sport

BURZA SPORTOVNÍCH
POTŘEB A ODĚVŮ

PŘIJĎTE SI ZAPLAVAT

Sportovní a rekreační areál Kraví hora zve
plavce do krytého bazénu.
Bazén je vhodný jak pro relaxaci, tak pro
sportovní plavání. Celková kapacita vnitřního
areálu je 165 osob na hodinu, vstup je regulován turnikety. Prostory nabízejí možnost
úschovy kol a kočárků, odpočinkovou místnost pro nejmenší děti, trezory pro cenné
věci a občerstvení.
Otevřeno je od září do června ve všední
dny od 6.00 do 22.00 hodiny, o víkendech
a státních svátcích od 8.00 do 21.00 hodin.
Pravidelní návštěvníci si mohou pořídit pro
výhodnější vstup permanentku. Zájemci ji

mohou získat v kanceláři nebo na pokladně
hlavní budovy krytého bazénu, její platnost
jsou dva roky. Je ji možné přiřadit k jednomu
zákaznickému účtu, ale jejím prostřednictvím
lze čerpat různé služby pro více osob naráz.
Doufáme, že na rozdíl od předešlých
sezón nepoznamená tu letošní epidemická
situace a i v podzimních a zimních měsících
bude areál v běžném provozu. Aktuální podmínky pro vstup jsou k dispozici na webu
www.kravihora-brno.cz, zde je také klientská
zóna, která umožňuje nákup vstupenek
a dárkových poukazů on-line.
(mav)

■

Základní škola Sirotkova zve na tradiční
burzu sportovních potřeb.
Zboží na prodej můžete do budovy školy
na Sirotkově 36 přinést v pátek 5. listopadu
od 16.00 do 20.00 hodin. Prodej zboží se
bude konat následující den, tedy 6. listopadu
od 8.00 do 12.00 hodin. Tento den si od 12.30
do 15.00 hodin můžete přijít pro utržené peníze a neprodané zboží.
Na burze najdete lyžařské, snowboardové
i běžkařské vybavení, brusle, helmy, kolečkové brusle, sportovní oblečení, bundy, rukavice, brýle, kombinézy, jízdní kola, koloběžky,
odrážedla, batohy, tenisové rakety a další
zboží týkající se sportu.
Nabízené zboží si můžete od 29. října do
4. listopadu zaregistrovat přes internet na
webu školy: www.zssirotkova.cz/burza a ušetřit tak čas strávený výběrem zboží. Na stejné
webové adrese najdete řád burzy a podrobné informace. Případné dotazy můžete směrovat na telefonní číslo: 541 211 945.
Pro příjem předem registrovaného zboží
nebo příjem do tří položek bude fungovat
expresní pokladna.
Dan Jedlička

■

FLORBAL JE SPORT I ZÁBAVA S KAMARÁDY
Už přes 20 let přímo v centru Brna působí
ﬂorbalový oddíl Sokola Brno I, který se
zaměřuje na výchovu mladých sportovců,
ﬂorbalistů.
Po vynucené pauze způsobené pandemií
se opět naplno rozjíždí trénování a klub Gullivers tak nabízí dětem možnost zapojit se
do sportování a vyměnit sezení doma u počítačů za sportovní aktivitu v kolektivu svých
vrstevníků. Nově také dívkám do věku 13 let.
Šéftrenér klubu Jiří Bořecký k tomu uvedl:
„Uzavření škol, sportu, kroužků a uvrhnutí
dětí do vakua domácího válení se a zábavy
založené na mobilech, videohrách a internetu určitě neprospělo zdraví dětí jak po
fyzické, tak psychické stránce. Jsme rádi, že
před námi je snad už světlejší budoucnost
a můžeme dětem zase nabídnout pohyb
a aktivitu v kolektivu s ostatními. I na mě takzvané lockdowny měly negativní dopad,
natož pak na děti, kde to vzhledem k jejich
věku znamenalo, že docela velká část jejich
života se musela obejít bez možnosti stýkat
se se svými kamarády a věnovat se pohybu
a rozvíjení svých schopností.“
Manažer klubu Vítězslav Carda pak popsal
nově vznikající ženskou složku: „Florbal je

pro dívky ideální sport, je všestranný, je
k němu potřeba potrénovat kondici, ale
i obratnost, šikovnost na ﬂorbalce, schopnost
spolupracovat a hrát v týmu. Dívky mohou
najít nové kamarádky a kolektiv a není to jen
monotónní dril, ale komplexní sport. Chceme
ho tak nabídnout i holkám a výhodou je, že
v ženských soutěžích není taková konkurence, takže začít se dá i ve starším věku a ještě
všechno dohnat.“
Výchova mládeže je pro Gullivery prioritou
a dětem věnuje klub maximální péči, trénování je založené na hře a pozitivním přístupu,
na tom, že sport je zábava, ale zároveň i výzva

a někdy i dřina a učí nás překonávat překážky
a sebe samotné. Tréninky jsou všestranné
a přiměřené věku, a to nejen po kondiční,
technické a taktické stránce, ale i po stránce
lidské. Součástí tréninků je důraz na kvalitní
rozvoj osobnosti hráče, na jeho samostatnost,
odpovědnost, psychickou odolnost, vítěznou
mentalitu, fair play a týmovost.
Tým klade důraz na to, aby hráče čekala
dlouhá a úspěšná kariéra a vyrostli z nich
nejen výborní sportovci, ale také osobnosti.
Více informací pro zájemce o ﬂorbal je zveřejněno na www.gulls.cz/nabor.
(mav)

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2021 | 31

Inzerce

MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

PNEUSERVIS

ĘÍJEN - SEZNAM ÚKOLĮ:

MATYRÁAŠSU
Z AR

Sportovní 2, u Boby

21 let zukšeností s důrazem na
kvalitu a spokojenost zákazníka

T: 541 227 054
mob.: 604 709 953
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NÁBYTEK NA MÍRU
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2x TÝDNÚ!

neškola architektury
pro veęejnost
Zelný trh 12, Brno

www.lidskemraveniste.cz
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