říjen 2008

Prostory na Botanické 13 ožívají volnočasovými aktivitami
Po roční přestávce – kdy byla v provozu pouze
jedna kancelář a výtvarná dílna – opět ožívají prostory Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří
kohoutů“ na Botanické 13. Od 29. září zde totiž
po prázdninových opravách funguje nové

pracoviště Centrum volného času BOTANKA.
Cílem Botanky je postupně rozšiřovat nabídku
volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit
pro co nejširší věkové spektrum obyvatel městské
části Brno-střed. A tak se zde mohou například pot-

kávat maminky s malými dětmi předškolního věku
pod vedením zkušené lektorky v programu Míček
Eda, ale třeba také senioři v populárních výtvarných dílnách. Pracovníci Botanky chystají volno-

Pokračování na str. 2

Dobrý den,
máme za sebou září, které nás velmi přesvědčivě uvítalo do podzimu.
V jeho polovině uplynulo 71. let od
úmrtí filozofa, pedagoga, politika
a především prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem těm, kteří výročí podobná
tomuto připomínají sobě i nám ostatním. Tak jako organizace, které
uspořádaly v polovině září slavnostní

Gratulace
(souhlas)
str. 3

shromáždění u příležitosti uvedeného výročí na Komenského nám.
Ve vztahu k zářijovému měsíci se
však nabízí i další reminiscence, ne
zrovna příjemné. Události z konce
roku 1938, kdy naše republika dohodou evropských mocností pod nátlakem Německa přichází o podstatnou
část svého území, obyvatelstva
a průmyslu, patří k těm nejtragičtějším v naší historii. To měsíc říjen

Volby
(volební okrsky)
str. 5

je z pohledu historických událostí
o poznání příjemnější. V tomto roce
oslavíme již 90. výročí od vzniku
československého státu. Právě úloha
T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků byla v této souvislosti zcela
zásadní. Letošní říjen je také měsícem volebním. I když mě dění
v rámci české politické scény
v posledních letech, a před volbami
obzvláště, přivádí leckdy k údivu,

All X
rozhovor
str. 10

dovolím si Vám popřát, vážení spoluobčané, abyste nezanevřeli na
dění okolo Vás a neztratili zájem
o věci veřejné. Lidé, události a nic
v běžném životě není černobílé, jde
jen o to udělat si na věci vlastní
názor, byť uznávám, že v dnešní
informační době je to často obtížné.
Přeji Vám krásné podzimní dny.
S pozdravem Váš Libor Šťástka,
starosta

Brňané
v Evropě
str. 12
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Prostory na Botanické 13 ožívají volnočasovými aktivitami
Dokončení ze str. 1
časové kroužky pro školáky, kluby pro teenagery,
stejně jako pestrou nabídku zájmových kurzů pro
dospělé. Dále se připravují víkendové a prázdninové
akce pro veřejnost, příměstské tábory, v programové
nabídce by se opět měly objevit přednášky a besedy.

Prostor na Botanické je otevřen i různým spolkovým, občanským a neziskovým projektům, a to formou krátkodobých pronájmů prostor. Do budoucna – přibližně v horizontu jednoho roku – by zde
měl být otevřen i veřejný internet.
Více informací o aktuální nabídce Botanky naj-

dete na 14. straně tohoto čísla Zpravodaje, na tel.
číslech 541 238 664 a 606 705 321, případně na
webu: www.botanka.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů mohou také občané naší městské
části zaměstnancům Botanky sdělit, jaké aktivity by
zde uvítali.
(red)

Ani věda není žádná věda – podzimní hrátky s vědou a vědci si mohli užít návštěvníci Denisových sadů v sobotu 20. září 2008

55. zasedání
Rady městské části
města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 27. 8. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed
(dále jen RMČ BS) projednala
a doporučila ZMČ BS ke schválení Návrh rozpočtového výhledu na období 2010–2019.
RMČ BS projednala a souhlasila
s opravou štítu domu nám. 28. října 25 s podmínkou zahájení
opravy fasády společně s opravou fasády domu nám. 28. října
24 ve vlastnictví BD WINTRAK,
která bude provádět opravu vlastního domu a jeho fasády a zároveň i provede opravu štítu
nám. 28. října 25 v majetku MČ
BS, která opravu štítu uhradí.
RMČ BS projednala a vzala na
vědomí výběr bytů ke zveřejnění na Úřední desce městské části Brno-střed k opravě vlastním
nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění
nabídky.

RMČ BS projednala předloženou
analýzu tržních míst a restauračních zahrádek s připomínkami
a místostarostovi panu I. Kinzelovi uložila zapracovat připomínky do analýzy a předložit
materiál na jednání příští RMČ BS.
RMČ BS projednala zadání veřejné zakázky dle nových zadávacích podmínek zpracovaných
v souladu s usnesením z 9. 7.
2008 a schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky „Údržba čistoty a zimní údržba místních
komunikací správního území MČ
Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá“.
RMČ BS projednala a souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo se
společností K4 na vypracování
architektonické studie bytového
domu v lokalitě „Kopečná – Studánka“.
RMČ BS vybrala dodavatele pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Poštovská
1 – oprava střechy; Veveří 4 –
oprava střechy domu; Stará 21 –
oprava plynovodu domu; Příční
13 – oprava plynovodu domu;
Nádražní 4 – oprava hromosvodů; Příční 24 – oprava bytu

a zateplení štítu domu a oprava
zdi mezi domy; Lidická 17 – oprava fasády a výměna oken; Úvoz
59, 61 – oprava uliční a dvorní
fasády včetně výměny oken.
RMČ BS vybrala a schválila
navrženou výzvu na vybrané
dodavatele zakázky k podání
cenové nabídky pro opravy Nádražní 4 – výměna oken domu
a Orlí 8/10/12 – oprava fasády
a výměna oken.
56. zasedání
Rady městské části
města Brna, Brno-střed,
konané ve středu
dne 10. 9. 2008
od 14.00 hod.
v zasedací místnosti rady
(výběr z usnesení)
Rada městské části Brno-střed
(dále jen RMČ BS) schválila záměr
výměny havarijního stavu oken
v domě Poříčí 21 v návaznosti na
privatizaci domu; záměr rekonstrukce domu Mlýnská 4/6.
RMČ BS vzala na vědomí přehled
o údržbě čistoty místních komunikací v lokalitě Veveří-Trnitá
prováděné v období 16. 5. 2008

– 13. 8. 2008 dodavatelem ŠIMEK
96, spol. s r.o.
RMČ BS vzala na vědomí výsledky kontroly Odboru interního
auditu a kontroly MMB – Lerchova.
RMČ BS schválila podání výzvy
na navržené společnosti k podání
cenové nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu – ZŠ
a MŠ Brno, nám. 28. října 22 –
oprava havárie kotelny; ZŠ a MŠ
Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 – výměna tlakových nádob;
Kotlářská 11, oprava střechy
domu, Plynárenská 4, oprava
střechy domu; Kopečná 29a,
Pekařská 48, 54, Sušilova 8, Úvoz
16, oprava elektroinstalace společných prostor domů a Starobrněnská 7, oprava střechy
domu.
RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer – Junák – svaz
skautů a skautek ČR, ve výši
20 000 Kč na: dotace na opravu
prostor pro malé skupiny; YMCA
Brno, o.s., ve výši 5 000 Kč na:
Kubíček – netradiční estetická
výchova pro nejmenší a 5 000 Kč
na: Tábor pro rodiče a děti – zářijové tvoření.
(red)

KLUB SENIORSKÝCH AKTIVIT – Václavská 3, 603 00 BRNO
Čtvrtek: 14.00–17.00 hod. Kondiční cvičení 14.30–15.30 hod.
Na termíny vycházek se informujte přímo v klubu.

Program říjen 2008 provozní doba v klubu:
Pondělí: 14.00–17.00 hod. Posezení s přáteli, společenské hry.
Úterý: 14.00–18.00 hod. Kondiční cvičení 15.00–16.00 hod., pak
přátelské posezení.

Programová rada klubu
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom i nadále pokračovali v tradici osobních návštěv pracovníků radnice a pověřených osob, při nichž Vám přejí k Vašemu
životnímu jubileu.
Zákon na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. však vyžaduje Váš souhlas s tím, že za Vámi můžeme přijít a osobně Vám poblahopřát.
Prosíme tedy všechny, kteří mají zájem o gratulaci s malou pozorností a mají trvalé bydliště v městské části Brno-střed, aby se dostavili na sociální odbor ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno a podepsali nám souhlas s osobní návštěvou. Samozřejmě je možné souhlas
poslat poštou, nebo doručit za pomoci příbuzných.
Gratulace se předávají při jubileích 80, 85, 90, 91, 92 a ke každým dalším narozeninám…

zde prosím odstřihněte a doručte na adresu
Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, 601 62 Brno

SOUHLAS
Jméno .........................................................

Příjmení ..........................................................................................................

Datum narození .........................................

Adresa ............................................................................................................

Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy
pracovníka ÚMČ Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu.
Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4,
Brno.
Osobní údaje budou zpracovány v souladu se spisovým a skartačním řádem, který je zpracován na základě zákona číslo 499/2004 Sb.
o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, a budou použity pouze při konkrétní gratulaci. Osobní údaje mohou být předány pouze pověřeným osobám za účelem osobní návštěvy.
Jakmile pomine účel bude provedena likvidace shromážděných zpracovaných údajů, týkajících se gratulace k životnímu jubileu podle
vnitřní směrnice ÚMČ Brno-střed.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. § 11 odst. (1) a (2) Zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné, či dobrovolné.

Datum ........................................................

Podpis ............................................................................................................

3

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

Stání aut v plochách silniční vegetace Zimní údržba vozovek a chodníků
Vážení spoluobčané, mnohé z vás jistě
pohoršují rozježděné pásy vegetačních
ploch – tzv. silniční vegetace – lemující
vozovky a chodníky. Tuto devastaci způsobují neukáznění řidiči, kteří najíždějí
na tyto plochy a využívají je k parkování
vozidel. I když jsme již v minulosti na
tento problém prostřednictvím našeho
zpravodaje upozornili, dovolujeme si
vám nyní osvěžit informace, týkající se
této problematiky. Silniční vegetace je
definována v ustanovení § 15 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Správcem těchto
ploch jsou ve statutárním městě Brně
Brněnské komunikace, a.s., a o údržbu
čistoty se na svém správním území stará naše městská část Brno-střed.
V praxi se jedná především o pásy
mezi vozovkou a chodníkem, které jsou
buďto zatravněné nebo navíc osázené
keřovými porosty či se jedná pouze
o mlatové plochy. Dále pak se tímto
rozumí i výsadbové mísy, tj. čtverce či
obdélníky v chodníku, které jsou buď
mlatové, zatravněny nebo, a to v nejvíce
případech, osazeny stromem (jedná se
o silniční stromořadí). Péčí o celkový
vzhled a údržbu čistoty je v tomto případě (výsadbové mísy) – pověřen správce stromořadí – Veřejná zeleň města
Brna, příspěvková oraganizace.
Řidiči, kteří se snaží vyřešit nedostatek parkovacích míst tím, že vjíždí či parkují na těchto plochách, tak porušují ustanovení platné legislativy, tj. zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
v platném znění,konkrétně jeho § 27 odst.
1) písmeno r), kde je uvedeno, že „řidič
nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci,
pokud to není povoleno místní úpravou
provozu na pozemní komunikaci.“ Tímto dochází nejenom k devastaci zeleně

či devastaci plochy samotné (stopy po
pneumatikách, prohlubující se terénní
nerovnosti atp.), ale dochází tak i k znemožnění či ztížení údržby ploch, ať se
již jedná o pokos, výhrab, vymetání mlatových ploch od nečistot či listí, či výsev
travního porostu. Mimo skutečnost, že
takto zdevastované plochy působí značně neesteticky, mohou též zapříčinit úraz
chodců a stávají se tak i častým terčem
jejich oprávněné kritiky.
Vedení naší městské části spolupracuje s městskou policií s cílem zradikálnit řešení tohoto problému, které odd.
čistoty komunikací odboru životního
prostředí vidí v cíleném zaměření se na
takto zaparkovaná auta.
Apelujeme proto na vás, řidiče, dbejte dodržování zákona a přispějete tím
nejen k pěknějšímu a čistšímu prostředí naší městské části, ale zamezíte tím
stížnostem občanů, kteří si právem stěžují na tyto zdevastované plochy v místě
svého bydliště nebo které pravidelně
míjí cestou do zaměstnání.
Jedná se např. o ulice: Nové sady, Renneská, lokalita katastrálního území Veveří, dále pak komunikace menšího
dopravního významu, kde se tyto přestupky dějí i ve dnech určených pro pravidelná bloková čištění, při kterých se
mj. provádí i údržba ploch silniční vegetace. Vzhledem k tomu, že naše městská část si je vědoma svého handicapu
v oblasti nedostatečného kapacitního
řešení možnosti parkování v centru, snaží se tento problém mimo jiné řešit zasazením se o vybudování parkovacích
domů. Tuto skutečnost dokládá
i programové prohlášení Rady městské
části Brno-střed pro volební období
2006–2010.
Dana Zálešáková, ÚMČ Brno-střed

Zimní období nastává ve smyslu níže
citovaného zákona o pozemních komunikacích počátkem měsíce listopadu
a s ním i čas, který nám svými vrtochy
může zimu pěkně znepříjemnit. Dovolte nám proto předat prostřednictvím
zpravodaje informace k zimní údržbě.
Jelikož v důsledku náledí či sněhových
kalamit může lehce dojít k úrazům, či
ke ztíženým podmínkám pro schůdnost
či sjízdnost vozovek i chodníků, upozorňujeme na některé skutečnosti
a povinnosti vyplývající jak z níže citované legislativy, tak z naší praxe. Provádění zimní údržby vozovek
a chodníků je v naší městské části (dále
jen MČ) rozděleno následovně. Zimní
údržba vozovek většího dopravního
významu s MHD je v kompetenci Brněnských komunikací, a.s., ostatní vozovky
jsou pak v tomto smyslu v kompetenci
naší MČ. Tato skutečnost je uvedena
jednak v „Plánu zimní údržby komunikačního systému na území města Brna“,
kde jsou řešeny všechny městské části, dále pak má naše městská část pro
svůj účel každoročně aktualizovaný
plán zimní údržby. Co se týká chodníků, zde platí zásada odpovědnosti vlastníka přilehlé nemovitosti. Vlastník
nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním,
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností
tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit. Jinými slovy to znamená, že vlastník domu
či jiné nemovitosti, např. zahrady atp.,
nese odpovědnost za úraz osoby, která spadne a utrpí díky této nehodě úraz
na chodníku, který vede podél tohoto
domu či jiné nemovitosti. Tato osoba
pak může vymáhat na vlastníku domu
odškodnění za úraz a následky úrazu,
což se může vyšplhat až do několikatisícových hodnot. Proto apelujeme na
vás, vážení spoluobčané, uvědomte si
tuto skutečnost a preventivně se již nyní
připravte na zimu. Jde především
o zásobení se vhodným posypovým
materiálem, nebo lze uzavřít písemnou
dohodu s firmou, která tuto službu na
chodníku provede. Pouze vy, jako vlastníci přilehlých domů, máte tuto odpovědnost, pokud si tuto smluvně nepřenesete na vámi vybraného dodavatele
zimní údržby.
O rozsahu, způsobu a lhůtách
v odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací informuje též
Vyhláška města Brna č. 16/1998
o schůdnosti místních komunikací ve
znění pozdějších předpisů, ve které jsou
rozsah a způsob odstraňování závad ve
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schůdnosti a lhůty s tímto spojené, rozebrány do většího detailu, než jak je tomu
v již zmíněném Zákonu č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů a dále pak ve
vyhlášce č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích.
Zvláště upozorňujeme na následující
pasáže citované vyhlášky:
1. Závady ve schůdnosti se odstraňují
u chodníků širších než 1,5 m nejméně
v šíři 1,5 m a u chodníků užších v max.
možné šíři.
2. Závady ve schůdnosti chodníků, které slouží chůzi a zároveň jako zastávka
veřejné linkové dopravy, se odstraňují
v celé šíři a délce minimálně 22 m.
3. Závady ve schůdnosti chodníků,
pokud vznikly náledím nebo sněhem,
se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků
a posypem (z vlastních nákladů – pozn.
autora) zdrsňujícími materiály.
4. Sníh se ponechá v hromadách na
okraji chodníku, přičemž je zakázáno
ukládat sníh do vozovky; na zastávku
hromadné dopravy; ke stromům
a keřům, pokud sníh obsahuje chemické rozmrazovací materiály (jedná se
o respektování ekologického hlediska
– pozn. autora); ke stanovištím nádob
na komunální odpad; k místům odtoku povrchových vod při oblevách a tání;
na mříže kanalizačních vpustí; na hrany chodníků v křižovatkách tam, kde
by sníh znemožňoval bezpečné přecházení vozovek; ke vstupům a vjezdům
do objektů; ke sloupům veřejného
osvětlení; k poklopům sloužícím jako
přístupy k sítím a zařízením uloženým
pod povrchem chodníků.
5. Závada ve schůdnosti musí být odstraněna co nejdříve, nejpozději v 7.00
hodin každý den.
6. Nastane-li závada ve schůdnosti
v době od 7 do 20 hodin, nesmí být
doba od zjištění vzniku závady do doby
zahájení odstraňování této závady delší než 2 hodiny.
7. Schůdnost chodníků a schůdnost
vozovek v místech přechodů musí být
obnovena do 6 hod. od zjištění závady
ve schůdnosti.
O odpovědnosti se již tato vyhláška,
změněná a doplněná Nařízením statutárního města Brna č. 29/2005, nezmiňuje, protože tyto skutečnosti řeší
v tomto článku výše citovaný zákon.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku a věříme, že náš příspěvek k zimní
údržbě přispěje k vyšší bezpečnosti
našich spoluobčanů v zimním období.
S vašimi dotazy či podněty se prosím
obracejte na vedoucí odd. čistoty komunikací RNDr. Danu Zálešákovou, kontaktní spojení: 542 526 190.
(red)

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

VOLBY 2008
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se konají:
v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Právo volit má každý státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci
(městské části), která náleží do
územního obvodu Jihomoravského kraje.
Každý občan si může zkontrolovat do 15. října do
16.00 hod. na odboru informatiky,
Úřadu městské části Brno-střed,
Dominikánská 2, vždy od 8 hod.,
a to v pondělí a ve středu do
17 hod., v úterý a ve čtvrtek do
15 hod. a v pátek do 14 hod., zda
je zapsán ve voličském seznamu.
Je třeba předložit občanský průkaz
nebo cestovní pas ČR.
Hlasovací lístky vám budou

doručeny nejpozději 14. 10. 2008,
také budou k dispozici na ÚMČ
Brno-střed, Dominikánská 2, nebo
přímo ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky.
Volič, který není zapsán ve výpisu
ze stálého seznamu a který prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování.
Po učinění záznamu do výpisu ze
stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku a odebere se do prostoru pro

úpravu hlasovacích lístků, kde do
úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost a vhodí
úřední obálku před volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně.
Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby

mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v rámci
volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou,
úředními obálkami a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.

Další podrobnější informace najdete na internet. stránkách Ministerstva
vnitra
www.mvcr.cz
v odkazu VOLBY.
Kratochvil, ÚMČ Brno-střed

ABECEDNÍ SEZNAM ULIC S VOLEBNÍMI MÍSTY
Adresa
Anenská lichá
Anenská 2-8 sudá
Anenská 10-konec sudá
Antonínská
Arne Nováka
Bakalovo nábř.
Bartošova
Barvičova 1-9 lichá
Barvičova 2-70 sudá
Barvičova 11-konec lichá
Barvičova 72-konec sudá
Barvířská
Bašty
Bauerova
Bayerova 1-39 lichá
Bayerova sudá
Bayerova 41-konec lichá
Beethovenova
Běhounská
Bělidla
Benešova
Besední
Bezručova
Bidláky
Bílého
Biskupská
Bohuslava Martinů lichá
Bohuslava Martinů sudá
Botanická 1
Botanická 2-18 sudá
Botanická 3-21 lichá
Botanická 20-34 sudá
Botanická 23-45a lichá
Botanická 36-56 sudá
Botanická 66-68 sudá
Brandlova
Bratislavská 1-35 lichá
Bratislavská 2-40 sudá
Bratislavská 37-61 lichá
Bratislavská 42-62 sudá
bratří Čapků
Bulínova
Burešova
Cejl 1-65 lichá
Cejl 2-48 sudá
Cejl 50-64 sudá
Cejl 67-69 lichá
Celní
Cihlářská
Cyrilská
Čápkova 1-11
Čápkova 12-28 sudá
Čápkova 13-29 lichá

Okrsek
18
18
37
65
70
25
9
44
44
43
43
14
5
34
59
60
61
4
4
33
6
2
22
26
44
5
41
42
63
63
59
59
61
58
61
4
10
10
12
12
48
56
63
10
14
12
12
28
64
16
51
69
52

Volební místo

Adresa

ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Antonínská 3
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Institut bezp. práce, Cejl 10
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Stará 13-15
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55

Čápkova 30-konec sudá
Čápkova 31-konec lichá
Čechyňská
Červený kopec
Česká 1-29 lichá
Česká 2-28 sudá
Česká 30-konec
Denisovy sady
Divadelní
Dominikánská
Dominikánské nám.
Dornych 1-45 lichá
Dornych 2-76 sudá
Dostálova
Drobného 1-7 lichá
Drobného 27
Dřevařská 1-29 lichá
Dřevařská 2-22 sudá
Dřevařská 24-30 sudá
Dřevařská 31 –konec
Dvorského
Dvořákova
Foustkova 11-35 lichá
Francouzská 2-20 sudá
Francouzská 22-62 sudá
Františkánská
Františky Stránecké
Gallašova
Gorazdova
Gorkého 1-23 lichá
Gorkého 2-14 sudá
Gorkého 16-32 sudá
Gorkého 25-37 lichá
Gorkého 34-50 sudá
Gorkého 39-konec lichá
Gorkého 52-konec sudá
Grmelova
Grohova 1-15 lichá
Grohova 2-34 sudá
Grohova 17-23 lichá
Grohova 25-43 lichá
Grohova 36-44 sudá
Grohova 45-konec lichá
Grohova 46-konec sudá
Havlenova 1-25 lichá
Havlenova 2-12 sudá
Havlenova 14-konec sudá
Havlenova 27-konec lichá
Havlíčkova 1-43 lichá
Havlíčkova 2-36 sudá
Havlíčkova 38-konec sudá
Havlíčkova 45-konec lichá
Heinrichova 1-21 lichá

5

Okrsek
55
53
16
31
2
2
4
5
6
1
1
17
17
43
7
7
62
62
61
58
29
4
43
9
13
6
44
27
47
70
70
51
50
50
48
48
25
70
69
51
50
52
48
48
24
24
27
27
45
45
43
43
46

Volební místo
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13-15
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ náměstí Míru 3
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SZŠ Jaselská 7
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

ABECEDNÍ SEZNAM ULIC S VOLEBNÍMI MÍSTY
Adresa
Heinrichova 2-20 sudá
Heinrichova 22-konec sudá
Heinrichova 23-konec lichá
Helceletova
Heršpická
Hilleho
Hlávkova
Hlídka
Hlinky 1-149 lichá
Hlinky 2-140 sudá
Hlinky 142-konec sudá
Hlinky 151-konec lichá
Hluboká
Holandská
Hoppova
Horní
Hrnčířská 1-51 lichá
Hrnčířská 58-konec
Hroznová
Husova 1-5
Husova 6-konec sudá
Husova 7-13 lichá
Husova 15-konec lichá
Hvězdová lichá
Hybešova
Jakubská
Jakubské nám.
Jana Uhra 1-21 lichá
Jana Uhra 2-10 sudá
Jana Uhra 12-22 sudá
Jana Uhra 23-konec lichá
Jana Uhra 24-konec sudá
Janáčkovo nám.
Jánská 1-17 lichá
Jánská 2-12 sudá
Jánská 14-konec sudá
Jánská 19-konec lichá
Jaroslava Foglara
Jaselská
Jeřabinová
Jeřábkova
Jezuitská
Jihlavská 1
Jílová 1-29b lichá
Jílová 2-24 sudá
Jílová 26-konec sudá
Jílová 31-konec lichá
Jiráskova 1-14
Jiráskova 15-37
Jiráskova 38-konec
Jircháře
Jiříkovského
Josefská
Joštova
Kalvodova
Kamenná
Kamenná čtvrť
Kamenomlýnská
Kampelíkova
Kaplanova
Kapucínské nám.
Klácelova
Kobližná
Kolískova
Koliště 1-13 lichá
Koliště 2-70 sudá
Koliště 15-49 lichá
Koliště 51-69 lichá
Koliště 71-konec
Komenského nám.
Konečného nám. 1-3
Konečného nám. 4 –konec
Kopečná 1-37 lichá
Kopečná 2-76 sudá
Kopečná 39-77 lichá
Kopečná 78-konec
Körnerova
Košťálová
Kotlářská 1-19 lichá
Kotlářská 2-16 sudá
Kotlářská 18-28 sudá
Kotlářská 21-25 lichá
Kotlářská 27-35 lichá
Kotlářská 30-konec sudá
Kotlářská 37-konec lichá
Kounicova 1-37 lichá
Kounicova 2-14 sudá
Kounicova 16-28 sudá
Kounicova 30-44 sudá
Kounicova 39-55 lichá
Kounicova 57-67 lichá
Kozí
Koželužská
Kraví hora
Krondlova 1-9 lichá
Křenová 1-19 lichá
Křenová 2-46 sudá

Okrsek
46
45
45
45
26
7
43
2
35
36
39
39
30
26
60
31
61
56
39
18
2
38
2
12
21
2
4
54
54
55
52
53
65
3
3
6
6
31
70
46
7
4
25
31
31
28
28
51
69
54
18
46
6
2
39
32
32
39
45
43
5
45
4
17
9
4
12
14
15
2
54
55
18
18
37
37
11
17
56
57
58
62
58
63
60
68
66
67
57
67
57
4
16
48
43
17
17

Volební místo

Adresa

ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Horní 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21

Křenová 21-konec lichá
Křenová 48-konec sudá
Křídlovická 1-17 lichá
Křídlovická 2-28 sudá
Křídlovická 19-47 lichá
Křídlovická 30-52 sudá
Křídlovická 49-konec lichá
Křídlovická 54-konec sudá
Křížkovského 1-19 lichá
Křížkovského sudá
Křížkovského 21-konec lichá
Křížová lichá
Křížová sudá
Kudelova
Květinářská
Květná
Leitnerova 1-21 lichá
Leitnerova 2-22 sudá
Leitnerova 23-konec lichá
Leitnerova 24-konec sudá
Lerchova 1-9 lichá
Lerchova 2-10 sudá
Lerchova 11-konec lichá
Lerchova 12-konec sudá
Lidická 1-31 lichá
Lidická 2-34 sudá
Lidická 33-59 lichá
Lidická 36-konec sudá
Lidická 61-konec lichá
Lipová lichá
Lipová 2-12 sudá
Lipová 14-konec sudá
Londýnské nám.
Ludmily Konečné
Ludvíka Podéště
Lužánecká
Mahenova
Malinovského nám.
Marešova
Marie Pujmanové
Masarykova 1-23 lichá
Masarykova sudá
Masarykova 25-konec lichá
Masná 1-5 lichá
Masná 2-32 sudá
Masná 36
Mášova
Mečová
Mendlovo nám. 1-2
Mendlovo nám. 3-15
Mendlovo nám. 16-konec
Měnínská
Mezírka
Milady Horákové 1-25 lichá
Milady Horákové sudá
Milady Horákové 27-konec lichá
Minoritská lichá
Minoritská sudá
Mlýnská
Moravské nám. 1-10
Moravské nám. 11-konec
Mozartova
Muzejní
Nádražní
Nádvorní
nám. 28. října 1-11 lichá
nám. 28. října 2-12 sudá
nám. 28. října 20-konec sudá
nám. 28. října 21-konec lichá
nám. Míru
nám. Svobody 1-7
nám. Svobody 8-14
nám. Svobody 15-19
nám. Svobody 20-konec
Náplavka
Nerudova
Neumannova 1-16
Neumannova 17-konec
Nové sady
Novobranská
Obilní trh
Oblouková
Opavská
Opletalova
Opuštěná
Orlí 1-15 lichá
Orlí 2-18 sudá
Orlí 17-konec lichá
Orlí 20-konec sudá
Panenská
Panská
Pavlíkova
Pekárenská
Pekařská lichá
Pekařská 2-16 sudá
Pekařská 18-konec sudá
Pellicova

2
2

2

2
2
2
2

6

Okrsek
15
16
20
20
22
22
23
23
34
35
35
19
33
8
5
39
37
21
18
18
46
46
45
45
66
8
65
7
63
39
46
39
29
32
39
7
44
6
70
39
3
5
6
16
16
16
66
1
36
33
36
6
65
9
13
8
6
3
16
4
66
4
5
5
22
9
7
7
9
45
4
3
1
4
22
56
39
40
23
6
70
30
25
2
17
3
3
6
6
1
1
43
68
37
38
37
38

Volební místo
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ Nádvorní 1
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Antonínská 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Stará 13-15
ZŠ nám. 28. října 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Nádvorní 1
SOU Jánská 22
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ nám. Míru 3
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská

2
2
2

2
2
2
2

Informace úřadu, rady a zastupitelstva

ABECEDNÍ SEZNAM ULIC S VOLEBNÍMI MÍSTY
Adresa
Peroutková
Petrov
Petrská
Pisárecká lichá
Pivovarská
Plotní 1-37 lichá
Plotní 2-20 sudá
Plynárenská
Pod Červenou skálou
Podnásepní
Pohořelec
Polní 1-61 lichá
Polní 2-88 sudá
Polní 63-konec lichá
Polní 90-konec sudá
Ponávka
Poříčí 1-4
Poříčí 5-6
Poříčí 7-konec
Poštovská
Pražákova 53-konec
Preslova
Průchodní
Příční lichá
Příční sudá
Příkop
Přízova
Pšeník
Radlas
Radnická
Rašínova
Renneská tř. lichá
Renneská tř. 2-8 sudá
Renneská tř. 10-konec sudá
Resslova
Rezkova
Rooseveltova
Rosická
Roubalova 1-11 lichá
Roubalova 2-24 sudá
Roubalova 13-konec lichá
Roubalova 26-konec sudá
Rovná
Rudišova 1-3 lichá
Rudišova 2-10 sudá
Rudišova 5-konec lichá
Rudišova 12-konec sudá
Rumiště
Rybářská
Rybkova
Řeznická
Schovaná
Sedlákova 1-31 lichá
Sedlákova 2-28 sudá
Sedlákova 30-konec sudá
Sedlákova 33-konec lichá
Sevřená
Skořepka
Skrytá
Sladová
Slovákova
Smetanova 1-39 lichá
Smetanova 2-16 sudá
Smetanova 18-konec sudá
Smetanova 41-konec lichá
Sobotkova
Sokolská
Solniční
Soudní 1-11 lichá
Soukenická
Soukupova
Sovinec
Spálená
Stará
Starobrněnská
Stavební
Stojanova
Stráň
Strážní
Strž
Středova
Studánka
Sukova
Sušilova
Šilingrovo nám.
Špilberk
Špitálka 1-19 lichá
Špitálka 2-6 sudá
Špitálka 8-konec sudá
Špitálka 21-konec lichá
Štefánikova 1-23 lichá
Štěpánská
Štýřické nábřeží
Šujanovo nám.
Šumavská 31-35 lichá
Táborského nábř.
Tkalcovská sudá

Okrsek
1
5
5
39
36
17
17
14
32
15
3
25
25
26
26
10
34
33
19
3
26
40
5
11
13
11
17
30
14
5
4
26
25
27
55
41
4
17
46
46
45
45
31
43
43
42
42
17
34
55
17
36
44
44
42
42
56
15
1
38
68
68
68
63
64
25
67
2
12
21
44
30
17
11
1
15
49
31
29
31
1
18
6
67
5
2
14
14
15
15
62
16
26
16
62
32
12

Volební místo

Adresa

ZŠ Rašínova 3
SOU Jánská 22
SOU Jánská 22
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Hroznová 1
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
SOU Jánská 22
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Křenová 21
ZŠ Horní 16
Institut bezp. práce, Cejl 10
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Úvoz 55
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Bakalovo nábř. 8
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Stará 13-15
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Horní 16
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Horní 16
ZŠ Rašínova 3
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
SOU Jánská 22
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SOU Jánská 22
ZŠ Rašínova 3
Institut bezp. práce, Cejl 10
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Křenová 21
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Křenová 21
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Horní 16
ZŠ Stará 13-15

Tomešova
Traubova lichá
Trnitá
trvale obydlené chaty na úz. Brno-střed
Trýbova
třída Kpt. Jaroše
Tučkova 1-13 lichá
Tučkova 2-18 sudá
Tučkova 15-konec lichá
Tučkova 20-konec sudá
Tvrdého lichá
Tvrdého sudá
Tyršův sad
Údolní 1-11 lichá
Údolní 2-28 sudá
Údolní 13-51 lichá
Údolní 30-32 sudá
Údolní 34-36 sudá
Údolní 38-56 sudá
Údolní 53-77 lichá
Údolní 58-72 sudá
Údolní 74-konec sudá
Údolní 79-konec lichá
Uhelná
Úvoz 1-19 lichá
Úvoz 2-46 sudá
Úvoz 21-39 lichá
Úvoz 41-53 lichá
Úvoz 48-72 sudá
Úvoz 55-konec lichá
Úvoz 74-88 sudá
Úvoz 90-116 sudá
Úvoz 118-konec sudá
Úzká
Vachova
Václavská 1-6
Václavská 7-konec
Valcha
Vaňkovo nám.
Ve Vaňkovce
Veletržní 1-7
Veletržní 9-11
Veletržní 12-konec
Veselá
Veveří 1-31 lichá
Veveří 2-38 sudá
Veveří 33-49 lichá
Veveří 40-50 sudá
Veveří 51-73 lichá
Veveří 52-72 sudá
Veveří 75-109 lichá
Vídeňská 1-27 lichá
Vídeňská 2-96 sudá
Vídeňská 31-61 lichá
Vídeňská 63-101 lichá
Vinařská
Vinohrady
Vlhká 1-19 lichá
Vlhká 2-26 sudá
Vlhká 21-konec lichá
Vlhká 28-konec sudá
Vodní
Vojtova
Vrchlického sad
Vsetínská
Všetečkova
Vysoká
Výstaviště
Výstavní lichá
Výstavní 2-12 sudá
Výstavní 14-konec sudá
Wanklova
Wolkerova
Wurmova
Ypsilantiho
Za divadlem
Zachova
Zahradnická
Zahradníkova
Zámečnická
Závodní
Zderadova
Zedníkova
Zelný trh
Zvonařka
Žabovřeská 1
Žabovřeská 2-14 sudá
Železniční 2-16 sudá
Žerotínovo nám. 1-5
Žerotínovo nám. 6–konec
Žižkova 1-21 lichá
Žižkova 2-22 sudá
Žižkova 55
Žlutý kopec

Okrsek
47
9
17
33
36
8
67
67
57
62
47
46
63
2
2
47
51
50
49
46
48
45
45
17
36
36
49
50
47
53
50
52
53
17
6
19
33
14
44
17
33
34
35
1
70
68
69
67
54
56
55
24
24
28
29
39
31
14
14
15
15
18
25
7
29
46
30
35
34
34
35
42
42
42
19
6
46
20
57
1
67
16
35
1
17
39
39
17
68
70
53
55
55
44

Volební místo
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ nám. 28. října 22
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Antonínská 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Rašínova 3
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ náměstí Míru 3
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Křenová 21
SOU Jánská 22
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Klub sen. aktivit, Václavská 3
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Křenová 21
Klub sen. aktivit, Václavská 3
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Horní 16
Institut bezp. práce, Cejl 10
Institut bezp. práce, Cejl 10
ZŠ Křenová 21
ZŠ Křenová 21
ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. 28. října 22
ZŠ Bakalovo nábř. 8
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Horní 16
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Gymnázium Barvičova 85
Klub sen. aktivit, Václavská 3
SOU Jánská 22
ZŠ nám. Míru 3
ZŠ Nádvorní 1
ZŠ Kotlářská 4
ZŠ Rašínova 3
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Rašínova 3
ZŠ Křenová 21
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Hroznová 1
ZŠ Křenová 21
SPŠ elektrotech.Kounicova 16
SZŠ Jaselská 7
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ Úvoz 55
ZŠ nám. Míru 3

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

„All X“ – šestice herců Městského divadla Brno,
která se zúčastnila soutěže X-Factor a proslavila sebe i Brno
Ján Jackuliak, Oldřich Smysl, Jakub Uličník, Lukáš Kantor, Alan Novotný, Petr
Dočkal. Mladíci, kteří okouzlili svět šoubyznysu, přinesli nové nápady a v soutěži
X-Factor, dokázali překvapit. Jejich vzájemná komunikace sleduje obraz současné doby. Náznak a zkratka je jejich přirozená řeč a tak jsme se jejich zeptali na věci,
které nás zajímaly.

Jak jste se jako skupina dali dohromady a kdo měl nápad přihlásit se do X-Factoru, nebo vše bylo naopak?
Ten nápad vznikl v hlavě Lukáše Kantora
a potom už to šlo ráz na ráz… udělali jsme
si soukromý casting a jelikož nikdo neprošel museli jsme být na sebe mírnější a nás
šest zůstalo.
Jak vznikla značka All X?
Je to velice složitý matematický vzoreček…
více na www.all-x.info
Původně jste se jmenovali All Xaida, co
vás přimělo změnit název?
Pocit. Nejen, že věci nejsou tím, čím se zdají být, ale ony se to už ani nesnaží předstírat.
Splnila soutěž vaše očekávání a v čem?
Zkušenost to je hlavní slovo, každý týden
máš dead line, a jediné, co zbývá, je, že musíš.
Jak říká Mozart-talent je termín. Ne vždy to
bylo úplně ok, ale postupně jsme si to začali vychytávat.
Jaký byl váš výrazný zážitek(y)
z průběhu soutěže?
Těch bylo hodně, jen ve zkratce – Zvuk
v hale, šoubyznys, Praha, my navzájem, možnosti, Kumžák (vynikající aranžér) atd…
Čeho jste se báli, nebo naopak, na co
jste se těšili?
Mít strach to chce odvahu, báli jsme se sami
sebe, a stejně tak se na sebe těšili…
Kdo je vaše vůdčí osobnost a kdo naopak vytváří image skupiny?
Každý z nás je kombinací toho druhého,

je to výhoda i nevýhoda. Číslo 6 je přece
magické ve své spirále možností…
Jak jste tvořili jednotlivé scény(ky)
k vystoupení?
Ráno-rozcvička, snídaně, plavání, posilovna, designér, vizážisti, polední klid, odpolední neklid (hlavní čas), večeře, pivečko
atd…
Kdo byl autorem choreografie?
All X feat. All X, tzn. my všichni… Jeden
za všechny, všichni svatí s námi.
A jak se vám spolupracovalo s Petrem
Jandou? Je třeba něco, co vám na něm
vadilo? A naopak co vám imponovalo?
Je to každopádně velmi zkušený člověk…
Vyznává jiný styl, ale muziku cítí perfektně.
I když byly chvíle, že jsme se moc nechápali, tak v atmosférách jednotlivých čísel jsme
si rozuměli. Taky rád – jako my – chodí lovit
ryby. I když my spíše lovíme v jiných vodách.
Jak to s kapelou vidíte do budoucna?
Co určitě změníte?
Záleží na práci a času, jak ho využijeme
a podnětů pro styl, který hledáme. Krásné
hypotézy vždy zavraždí ošklivé skutečnosti.
Dá se všechno skloubit? Divadlo,
vystoupení, kapela?
Nejsme jediní na světě, kteří spojujeme více
stylů dohromady, jedno stejně podporuje
druhé… Není nic lepšího než jeden den hrát
pro 5000 lidí a druhý pro 50. Atmosféry se
nádherně podporují.
Když mluvíme o divadle, jak vůbec
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vypadá takový pracovní den v Městském
divadle v Brně pro All X?
Stejně jako pro všechny ostatní členy divadla. Jdete na zkoušku, poté si vyřídíte co
je nutné, a večer představení, poté následuje například rozbor u videa či v divadelním
klubu.
Ještě mi nedá se nezeptat: „Je v Brně
něco, co je pro vás podstatné a pro co je
Brno výjimečné a návštěvyhodné?“
Brno má hodně míst, kde se dá odehrávat
hra jménem Život, spousta míst má svoji magii
slov, tónů, architektury a tajemství. Například pod Špilberkem, v okolí Mendlova
náměstí, u řeky, pod hodinami na České,
u výstaviště, Fléda a další.
Naopak je něco, co vám na Brně vadí
a rádi byste vybrousili?
Náměstí Svobody vypadá jako 4D stavba
ze sci-fi filmu Betonman, Špalíček taky moc
nezapadá do okolního prostředí a fotbalový
stadion by asi brněnští fanoušci rádi viděli.
Na závěr, co byste za sebe vzkázali všem
Brňanům a naopak, co by Brno pro vás
mohlo udělat?
Milí Brňané,vesmír je zajímavé místo, ve
kterém se může leccos odehrát, tak si přátelé hrajme… kdo si hraje, nezlobí.
Děkujeme za poskytnutý rozhovor a jistě
nejen my se těšíme na setkání v divadle či
na koncertě.
Otázky položila Martina Lišková
a odpovídal za All X Alan Novotný

Stalo se v městské části

Kostelní věže ve středu města
Klášter s kostelem Nalezení sv. kříže
a kapucínská hrobka řádu menších bratří
kapucínů v Brně.
Po horkých dnech v první polovině září přišlo
skokové ochlazení. Podobně působilo i naše setkání s otcem kapucínů Pavlem, které nám umožnili manželé Severinovi, výteční restaurátoři památek v městě Brně. Za dveřmi přijímací místnosti
se městský ruch proměnil jen v drobné ševelení
a hovor se odvíjel jemně, tenounce, jako cesta
nastoupená řádem čistoty a pokání. Po oficiálním přivítání a představení řádu jsme
měli možnost zhlédnout zázemí
s krásnou klášterní zahradou, přenádherným pohledem na Petrov a načrtnutou vizí okrášlení tak hodnotných
městských prostor. Nyní však již slova
otce Pavla, který nás provázel: „Bratři
Kapucíni jsou třetí ratolest řádu, jehož
počátky jsou přímo spjaty s italským
světcem sv. Františkem z Assisi. Ke dvěma dalším řádovým větvím patří konventuálové (minorité) a observanti
(františkáni). Řád se inspiruje a vrací
k prvotním zásadám evangelijního života. Kapucíni se s přímluvou vévodkyně
Kateřiny Cybo z Camerina dočkali své
zakládající buly „Religionis zelus“ 3. července 1528. Řád byl životaschopný
a v roce 1535 působili kapucíni již v 60ti
konventech po celé Itálii. Do Čech byli
povoláni arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Lipé a Dubé.
Klášter na Kapucínském náměstí stojí už zhruba 350 let. Není ale prvním
klášterem tohoto řádu v Brně. Původní klášter byl vystavěn v letech
1604–1606 před Měnínskou branou
(vně hradeb), ale za války se Švédy nařídil velitel brněnských vojsk Raduit de
Souchez stržení všech staveb před hradbami
z obranných důvodů. Řád byl dočasně přemístěn do měšťanského domu u Biskupského dvora. Kázání probíhala v kostele sv. Mikuláše, který stával na náměstí Svobody (dnes na dlažbě
vyznačeny tenkou linkou obrysy stavby a v budoucnu předlážděním pro ještě větší zviditelnění). Současná poloha kláštera pochází z let
1648–1651. Stavbu financoval Pavel-Kryštof Lichtenstein-Castelcorne a dobrovolní dárci. Ke klášteru je připojeno Trenckovo křídlo. Baron Trenck
totiž odkázal klášteru 4 000 zlatých, za což bylo
křídlo vystavěno a po dárci pojmenováno. Zpočátku sloužilo ke komerčním účelům. Bratři je
pronajímali k bydlení a v době panování Josefa

II. sloužila přístavba jako sídlo Moravského provinciátu. Dnešní klášter obývají kapucíni od založení po celou dobu od výstavby s výjimkou let
(1950–1990), kdy klášter sloužil jako depozitář
brněnského muzea. V letech 1992–1998 prošel
klášter citlivou rekonstrukcí a plně se obnovil
Řád Menších bratří kapucínů.
Kostel Nalezení sv. Kříže patří k pozoruhodným
sakrálním stavbám na Moravě. Vysvěcen byl v roce
1656. Úpravou prošel v druhé půli 18. století. Bylo
zde umístěno pět pískovcových soch znázorňujících františkánské světce. Na vstupním průčelí

kostela je mozaika s výjevem kázání sv. Františka
ptáčkům od Jiřího Šindlera. Interiér kostela je
bohatě vyzdoben. Impozantní hlavní oltář, kterému dominuje obraz Nalezení sv. Kříže autora Joachima Sandrarta, vzácné obrazy na bočních oltářích ze začátku 18. století brněnského malíře Josefa Rottra jsou skvosty hodné návštěvy. Propracovány jsou i relikviáře s ostatky světců.
V podzemí kostela se nachází proslulá Kapucínská hrobka. Jsou v ní uchována mumifikovaná těla nebožtíků, kteří zde byli pochováváni až
do 80. let 18. století. Nejstarší tělo je z roku 1658
a patřilo Jakubovi Kunešovi z Rosenthalu. Baron
Trenck tu také našel místo posledního odpočinku. Jeho tělo je vystaveno v kovové rakvi

11

s proskleným víkem. Zajímavostí je i cenný rakvový relikviář s tělem mučednice sv. Klementiny.
Pochováno tu bylo na 150 bratří kapucínů a do
dnešních dob se zachovalo 24 jejich těl. Přirozenou mumifikaci umožňuje zvláštní systém ventilace a geologické složení horniny v podloží kostela. Propletencem chodeb pod Petrovem se lze
dostat z Nádražní ulice až ke kapucínům.
Za zmínku jistě stojí i klášterní knihovna z konce
18. století. Udivuje velikostí, uměleckou výzdobou i knižním fondem. Knihovnu potkal podobný osud jako celý klášter. V 50. letech minulého
století byl fond této knihovny spravován Zemskou univerzitní knihovnou
a v letech 1959–1965 byly knihy deponovány v Moravském muzeu. Vzácná
knihovna byla řádu vrácena v roce 1993.
V současnosti knihovna vlastní na 8 000
svazků z toho 6 500 starých. Je zde
zachováváno unikátní mikroklima
potřebné k uchování vzácných starých
svazků.
Ke klášteru patří i 5 teras zelených
zahrad. První tři jsou určeny výhradně
bratrům. První terasa slouží jako rosarium, na druhé se nachází kašna
a lavičky pro odpočívající bratry a na
třetí terase je jen udržovaný trávník.
Čtvrtou terasu klášter pronajal městu
za symbolickou korunu a pátou městu věnoval. Díky tomuto vstřícnému
kroku kapucínů dnes můžou Brňané
i hosté-návštěvníci pohodlně projít
kolem Petrova i z východní strany.
V klášterních zahradách je nezvyklé
ticho i přes to, že se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží
a hlavní tepny brněnské hromadné
dopravy Nádražní ulice včetně čtyřproudové výpadovky směrem na dálnici do Prahy a v budoucnosti i na
Vídeň. Však si toto svoje soukromí bratři pečlivě
udržují. Klášter s kostelem a Kapucínská hrobka
tvoří unikátní spojení minulosti a současnosti
v samém srdci Brna.“
Když jsme si tuto skutečnost svými otupělými
smysly konečně uvědomili, přišlo rozloučení, které ukončilo počínající zamyšlení nad skutečnými hodnotami života. Zvláštní pocit při otevření
domovních dveří na Kapucínské náměstí, přicházející ruch a shon a lidské brebentění ještě
prohloubilo duševní spojení minulosti s pulsující
přítomností. Je dobré se občas zastavit, zhluboka nadechnout a vnímat život po vzoru kapucínů – čistoty a pokory.
Martina Lišková, foto (red)

Kulturní příloha

Brňané v Evropě zasaženi tentokrát rokem 1968
MVDr.Václav Chyský – Psí memoáry
Pokračování z minulého čísla
To byl zátaras nabitý smrtícím elektrickým napětím o 4 až 5 tisících voltech, táhnoucí se jako tasemnice na
česko-bavorském pomezí v délce 355
kilometrů, v jehož elektrických osidlech bylo usmrceno 90 kopečkářů a 195
zastřeleno pohraniční stráží. Také na
straně pohraničníků byly ztráty. 645
jich přišlo o život, z toho však jen 70
jich zahynulo v přímém střetu
s běženci. 575 ztratilo život při operacích v minových polích a elektrických
zábranách. Nemálo pohraničníků spáchalo sebevraždu. 16 000 dobře prověřených andělíčků, můj strážníčků
chránilo hranice proti vlastním občanům. Československá hranice byla
směrem na západ rozdělena na tři pásma: Zakázané pásmo do hloubky 2
kilometrů bylo skutečným pásmem
smrti bez lidských obydlí, kam mohly
vstupovat jen přísně prověřené osoby
v doprovodu pohraniční hlídky. Střepinové miny byly rozmístěny v průměru 70 kusů na 1 kilometr. Hraniční
pásmo navazovalo na zakázané pásmo a sahalo podle charakteru krajiny
do hloubky kolem 6 kilometrů.
A těmito pásmy musel můj svatební
doprovod projít, za podmínek které
určovala Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Tak tady,
na československé hranici, kde končila Evropa a kam se od února 1948 za
souhlasu značné části československých občanů posunula hranice Sovětského svazu, se měla v zakázaném pásmu odehrávat moje svatba. Irus, který
žil za devíti horami a devíti řekami mi
nešel z mysli, stále jsem vzpomínala
na naše krátké setkání na brněnském
výstavišti v Pisárkách. Asi tak po půl
roce jsem pocítila značný neklid a dávala najevo, že Iruse musím znovu potkat a založit s ním rodinu, což bylo
i v zájmu našich pánů. Proč to neříci
na rovinu, lomcovaly mnou živočišné
vášně. Hlava mi třeštila a moje mušlička mě nesnesitelně svědila. Proběhla bych devíti horami a proplavala
devíti řekami, abych se k Irusovi dostala. Problém však spočíval v tom, jak
překonat tři hraniční pásma. Měla jsem
strach nejen před ozbrojenými vojáky,
ale též před příslušníky mého vlastní-

ho živočišného druhu, před psy, kříženci karpatského vlka s vlčáky, kteří
byli drezírováni k tomu, aby nelítostně zastavili každého narušitele. O tom,
jak jsme to dokázali a co z toho bylo,
popíši příště.
Svatba pod samopaly. A přeci jsme
tu svatbu stihli. Ujížděli jsme v pravý
čas mé ovulace v pánově prastaré Hansa Lloyd, Baujahr 1928, starou rozvadovskou silnicí směrem k celnici, bez
barevných bumážek Hlavní správy
pohraniční stráže a ochrany státních
hranic s nadějí, že nás pustí za Irusem,
který již na nás na hranici čekal. Za
vyplnění mých sexuálních tužeb jsem
vděčila tachovskému právníkovi, chovateli kníračů, který na hranici občas
řešíval drobné právnické zapletence,
způsobené kapitalistickou cizinou,
a který znal rozvadovskou posádku
andělíčků, můj strážníčků. Před závorou a černo-bílou tabulí Pozor! Hraniční pásmo, vstup jen na povolení!
nás zastavil samopalníček, jeden z těch
šestnácti tisíc se zelenomodrými brigadýrkami, jehož funkce připomínala
termití vojáky, kteří svými objemnými
hlavami ucpávají vchod do termitího
hnízda. Socialistický stát byl obměnou
termitího hnízda. Andělíček můj strážníček, plniv termití povinnost, zatelefonoval, co že si má počít s lidmi
a hárající kníračkou, kteří nemají barevnou bumážku, pak přikázal, aby
panička vystoupila z auta a čekala ve
vojenské boudě, že tolik lidí na hranici nemá co dělat, i když se jednalo
o moje snoubení. Na československé
celnici v Rozvadově nás již čekal můj
vytoužený Irus se svými pány, kteří
z bavorské strany nemuseli překonávat pohraniční pásma, protože kapitalistický stát se trestuhodně nestaral
o bezpečnost svých občanů. Roztoužená jsem se věnovala svému ženichovi
a během krátké doby jsme se spojili za
asistence dalších samopalníčků. Tito,
třídně obměkčeni luxusními doutníky
Zino Davidoffa, se samopaly v pohotovostní poloze a těsně uzavřeném kruhu pozorovali naše konání. Mateřství,
moje březost probíhala v radostném
očekávání a dva měsíce po setkání
s Irusem jsem porodila tři nádherná
štěnátka – Auru, Atto a Amigo. Dětič-

ky se mi narodily do státu, který se od
roku 1960 honosil názvem Československá socialistická republika a jehož
prezident Antonín Novotný na májovém průvodě skoro dvě desetiletí po
válce svojí nenapodobitelnou elokvencí hrdě jásal, že maso bude. Byla
to nezapomenutelná slova, která vystihovala atmosféru doby na rozhraní třetí a čtvrté pětiletky a duševní horizont
soudruha prezidenta, jemuž se socialistická životní úroveň scvrkla na
dodávky masa. Avšak můj psí zájem,
zúčastnit se jako Miss World kynologické výstavy v Poznani nebyl v „zájmu
dělnické třídy“. Jednak můj pán nesplňoval kádrové předpoklady pro cestu
do spřáteleného Polska na tak politicky riskantní výjezd a jednak můj kádrový profil neodpovídal duchu doby,
neboť jsem pocházela z tyrolské šlechty. I v rodokmenech se promítalo třídní uvědomění. Co naplat, musela jsem
se smířit se skutečností, že má štěnátka vyrůstala v třídně nespolehlivé rodině, která nechtěla chápat zákonitosti
socialistických vzorů chování.
Odchod do exilu 21. srpna 1968 ve
čtyři hodiny ráno zařinčel telefon.
V telefonu se ptal vzrušený soused Jarda, zda nás nevzbudilo nezvyklé nepřetržité rachocení nákladních aut. Vyběhli jsme ven a uzřeli nekonečného hada
sovětských armádních vozidel. Pouliční rachot se mísil se zvukem helikoptér a letadel, zaplňujících nebe a směřujících na ruzyňské letiště. I když přepad armádami Varšavského paktu hluboce zasáhl do života země, soukromé osudy se vytvářely dále a někdy
urychlovaly a nabíraly nečekané zvraty. I já jsem žila svůj privátní psí život.
Irus a jeho pánové denně sledovali na
obrazovkách vývoj událostí za bavorskými hranicemi a nabídli nám, že se
o nás ve Schwabachu postarají, jen ať
přijedeme. Pro pána bylo nad slunce
jasné, že nadále sloužit nomenklaturistům nebude. Museli jsme. Přišel
9. prosinec 1968, který rozdělil náš život
na dvě půle, na život v zemi pod vládou nomenklatury a na život ve svobodě. Mrzlo, jen praštělo, když jsme se
blížili v novém embéčku k českobavorské hranici, která měla v době
uvadlého Pražského jara zcela jiný cha-
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rakter, než jak jsem ji poznala při své
svatbě s Irusem. Tatam byla pohraniční
pásma s výhrůžnými tabulemi, ti tam
byli andělíčci, mí strážníčci se samopaly vzor 58 a byli-li tam, pak jsme je
nevnímali. Přes hranici bychom byli
mohli převézt cokoli od zbraní, zlata
až po velezrádné dokumenty. Celní
prohlídka byla povrchní.
Dodnes si nemohu vysvětlit, zda
nedbalé pohraniční odbavení bylo
výrazem odporu celníků proti sovětské okupaci, anebo to byla cílená akce,
sledující zbavit se co nejvíce politicky
nepohodlných občanů. Se dvěma kufry, naším jediným majetkem jsme dorazili před půlnocí do Schwabachu. Schwabach se po válce stal útočištěm Němců vypuzených z Československa
a není tudíž divu, že mnohá pomoc
přicházela od rodin, které samy prožily odchod z vlasti. S tímto fenoménem krajanské sounáležitosti jsme se
setkávali po celá další léta. Trsy společných kulturních tradic jsou nepřehlédnutelné.
Spálili jsme za sebou mosty, naše
budoucnost byla sice ve hvězdách, ale
kontrast temna zůstavšího za námi
a osvětlená městečka a vesnice, jimiž
jsme projížděli, ladil našeho ducha optimisticky. Je těžké popsat slast vlastní
svobody a současně smutek nad tím,
že naše stará vlast živořila na úrovni
nesvéprávné gubernie. Život za hranicemi umožnuje objektivnější pohled
na způsob života ve staré vlasti, na její
dějiny a na postavení státu ve světě
a dobírat se tak srovnáváním komplementárního úsudku o podstatě národa a češství. Všechno ale bylo pro kočku, půl století pod vládou nomenklatury převlečné za předvoj dělnické třídy, která se sesula pod tíhou vlastní
neschopnosti nelze hned tak vymazat.
Bohužel se vyplnila jasnozřivá předpověď Palackého, pronesená v r. 1861
na Žofínském ostrově: „Zhovadilost
všeobecná povstane, byť by komunismus jen jedné generaci panovati měl.“
U nás to byly bohužel generace dvě.
Redakčně kráceno se svolením autora. Celý text lze získat na internetových
Britských listech (www.blisty.cz/aut)
pod titulem „Psí memoáry aneb život
pod nomenklaturou a bez ní.“ (red)

Stalo se v městské části

Festival Špilberk 2008. Údery zbraní, řev bojovníků, vzdechy panen a smích pomocníků
– to byl kolorit již 9. šermířského setkání na Špilberku. Kdo 5. nebo 6. září 2008 vystoupil
ke kamennému opevnění a našel cestu k malému hliněnému hradebnímu nádvoří, ten spatřil šermíře i jejich komoří, láskyplné pohledy i čarodějné osoby, které mu upletly nádherné
dobové příběhy a připomněly nejromantičtější dobu „třech mušketýrů“ šlechticů, zrádců
i podomků, kteří na chvíli každému nabídli iluzi o síle, cti a šlechetnosti, kterou by i dnes
každý z nás rád přijal.
(red)

Fotbal, běh a SNIP Brno. Dne 14. 9. 2008 se odehrál fotbalový turnaj za účasti brněnských politiků z řad ODS, ČSSD, KDU ČSL, Strany zelených, zástupců úředníků Jihomoravského krajského úřadu v Brně, Magistrátu města Brna, městské části Brno-střed a osobností
z řad fotbalových internacionálů, herců i zdravotníků. Současně s fotbalovým turnajem proběhl 41. ročník „Brněnské pětadvacítky“. Náš snímek ukazuje mužstvo naší městské části
Brno-střed i s hrajícím starostou Mgr. Liborem Šťástkou, které potvrdilo střed a umístilo se
na šesté příčce z dvanácti mužstev.
(red)

Tomáš Gariqque Masaryk. Prezident zakladatel Československa. U příležitosti 71. výročí
úmrtí našeho prvního prezidenta se dne 14. 9. 2008 ve 11 hodin sešli před jeho sochou před
Masarykovou univerzitou v Brně na Komenského náměstí významní zástupci města Brna,
dobrovolných organizací v čele s členy Sokola a dalšími hosty. Státní hymnou a chvíli
ticha uctili památku prezidenta. Za městskou část Brno-střed promluvili starosta Mgr. Libor
Šťástka a zastupitelka MUDr. Dagmar Hrubá. Po úvodních slovech k památníku položili květiny.
(red)

Televize RTA „Brněnské oko“. V průběhu prázdnin oslovila televize RTA starostu
Mgr. Libora Šťástku s pořadem „Brněnské oko“, kterým přibližuje občanům současné dění
v městě Brně. Starosta Mgr. Libor Šťástka postupně přiblížil reportérům nově zbudovaný Skate park (v zimě kluziště) pod Hlavním nádražím, kde se svezl na zapůjčeném skateboardu.
Prošel, přiblížil a nastínil složitou otázku bytové politiky a možná řešení bydlení v nájemních
domech obývaných méně přizpůsobivými občany. Na závěr provedl a popsal představy
o fungování a uspořádání Zelného trhu, jako místa, které je nutné zrekonstruovat. (red)

Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše 14 pokročila v dokončování rekonstrukce a doplnění vybavení pro vlastní výuku. Loni se kolaudovaly učebny v posledním poschodí a letos
23. 9. 2008 se pro návštěvníky otevřela nová tělocvična, galerie s tribunou, zázemí se saunou a další moderní sportovní vybavení, co z pojmu gymnázium dělá gymnázium snů.
Při prohlídce se vytvořila opravdu tlačenice, protože zájem prohlédnout si velmi pěkné
zázemí měli jak současní učitelé, tak ti dřívější se svými žáky, mezi které patří i náš starosta Mgr. Libor Šťástka.
(red)

Na Základní škole Kotlářská 4 udělali dne 11. 9. 2008 další krok ke zkvalitnění a rozšíření výuky. Pan ředitel Mgr. Libor Zřídkaveselý se mohl pochlubit spolu s dalšími pedagogy
dětem, učitelům i příchozím návštěvníkům z jiných ZŠ na území městské části Brno-střed
novou knihovnou a útulnou čítárnou. Škola tímto podtrhla své motto: „Škola pro život
v 21. století“. Knihovna umožní žákům i pedagogům rychle si doplňovat znalosti a tak uzavřít důležitý rámec, který je nezbytný pro zapojení v projektu „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka.“
(red)
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Říjen 2008
úterý 7. října v 19.30 hod.
PÍŠETE DO ŠUPLÍKU?
Autorské čtení: Martin Černer
středa 8. října v 19.30 hod.
MOCCA SOUL BAND Zd. Blažka
Bílý soul a rhythm & blues
čtvrtek 9. října v 19.30 hod.
221. Večer P. T. O.
OZVĚNA a hosté
úterý 14. října v 19.30 hod.
Jaroslav HUTKA
Koncert folkové osobnosti.
V rámci večera křest knihy
J. Hutky: „Básně“

středa 1. října, 10.15 hod.
Bitva u Lipan

středa 29. října v 19.30 hod.
ZIMOUR
Country kapela

čtvrtek 2. října, 19.00 hod.
Bitva u Lipan
pátek 3. října, 9.30 hod.
Mauglí
sobota 4. října, 15.30 hod.
Mauglí
sobota 11. října, 15.30 hod.
Jen počkej, zajíci! - PREMIÉRA!

Změna programu vyhrazena!
KLUBOVÝ BAR
je otevřen ve dnech programových akcí od 18 hod.

čtvrtek 16. října v 19.30 hod.
DISTANT BELLS
Pink Floyd revival

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Běhounská 17
INDIES – Poštovská 2
FOLK & COUNTRY MUSIC –
Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraží ČD

středa 22. října v 19.30 hod.
TOM JEGR & GANG
Jihomoravský bluesrock

čtvrtek 2. října, 9.30 hod.
Bitva u Lipan

čtvrtek 30. října v 19.30 hod.
ÚDOLNÍ
Rocková kapela

středa 15. října v 19.30 hod.
FRANK ZAPPA QUARTET
Velmi živý koncert z repertoáru
mrtvého mistra

úterý 21. října v 19.30 hod.
Poslechový pořad Jiřího
ČERNÉHO:
Glen HANSARD & FRAMES –
vrchol současného irského rocku

Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“ / Říjen 2008

čtvrtek 23. října v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁČ
Swing přes jazzrock až po latinsko-americké rytmy

úterý 14. října, 10.15 a 14.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
středa 15. října, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!
pátek 17. října, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod mořem

pátek 24. října, 19.00 hod.
Bitva u Lipan
sobota 25. října, 15.30 hod.
Hašteřica
středa 29. října, 19.00 hod.
Roztančený svět - PREMIÉRA!
čtvrtek 30. října, 10.15 hod.
Roztančený svět
čtvrtek 30. října, 19.00 hod.
Večer na téma Židovská kultura
– PREMIÉRA!
pátek 31. října, 8.30 a 10.15 hod.
Jen počkej, zajíci!

Změna programu vyhrazena!

sobota 18. října, 15.30 hod.
S koníčkem přes hory a doly
pondělí 20. října, 8.30 a 10.15 hod.
S koníčkem přes hory a doly

KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka

čtvrtek 23. října, 10.15 hod.
Bitva u Lipan
čtvrtek 23. října, 19.00 hod.
HaChucpa – HOST MĚSÍCE

Běh naděje v Brně
Brněnské Sokolské župy pořádají
humanitární, nezávodní akci spojenou
s veřejnou sbírkou, zaměřenou na podporu výzkumu rakoviny. Akce je inspirována Během Terryho Foxe, který
v ČR probíhal v letech 1993–2007. Běh
se uskuteční v parku Lužánky 4. října
2008. Od 9.00 hod. do 12.00 hod.
budou po půlhodinách odstartovány
jednotlivé běhy u budovy Střediska volného času. Součástí akce bude doprovodný program, rozcvičky před každým
startem, vystoupení cvičenců pódiových
skladeb, dále tradiční soutěže pro děti,
na které bude navazovat i instruktáž na
dopravním hřišti. Přijděte podpořit boj
proti rakovině. Startovat budou:
Olympijská legendy Věra Růžičková
a finalistka gymnastického čtyřboje na
OH v Pekingu Kristýna Pálešová (současná nejlepší sportovní gymnastka
ČR). Obě členky Sokola Brno I.

pátek 24. října, 10.15 hod.
Bitva u Lipan

Kontakt:
Divadlo Polárka
Tučkova 34, Brno
tel.: 541 247 274, 603 559 481
e-mail: info@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

PREMIÉRY V POLÁRCE

Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka
zve své příznivce na slavnostní župní
akademii pořádanou na počest 90. výročí založení Československé republiky. Akademie se koná v sobotu dne
11. října 2008 v 15.00 hodin v sále
Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno. V bohatém kulturním
a sportovním programu předvedou své
umění moderní gymnastky, sportovní
gymnasté, šermíři, krasojezdci a karatisté z různých jednot naší župy,
kteří nás úspěšně reprezentují na
mnoha soutěžích a závodech. Dále
vystoupí taneční skupiny Sokola Líšeň
a Řečkovice a členové akrobatického
rock and rollu, zazpívá ženský pěvecký sbor Sokola Židenice. Ukázky pódiových a sletových skladeb předvedou
cvičenci všestrannosti od nejmladších
po Věrnou gardu.
Ing. Hana Řehořová

Bronislava Krchňáková, Hana
Mikolášková
JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
Vzpomínáte si na divoké honičky
v trolejbusu či na stadionu? Fandili
jste spíše hodnému zajícovi nebo
zlému vlkovi? Nebo jste také přemýšleli, kdo z nich je vlastně hodný
a kdo zlý? Kdo chytrý a kdo hloupý?
Za zvuků toho nejlepšího z ruského
hudebního undergroundu se na
scénu vrací slavná dvojice!
Legendární ruský animovaný seriál z dílny Vjačeslava Kotěnočkina
a Sergeje Rusakova skýtá ideální
předlohu pro pohybové jevištní
ztvárnění s akcentem na výtvarnou
složku díla. Díky minimu verbálních
vyjadřovacích prostředků, kterými
disponuje, je tento kus určen pro
nejmenší diváky. Svou akčností
a komikou rozesmává již několik

generací, ale působí i v naučné
a výchovné rovině. Tak jen počkejte!
Režie: Hana Mikolášková
PREMIÉRA: 11. 10. 2008, 15.30 hod.
David Strnad, Hana Mikolášková
ROZTANČENÝ SVĚT
Cesta kolem světa za 60 minut
v rytmu moderního tance! Tanečním
krokem vás provází členové
Tanečního divadla MAXIMVS i herci
Divadla Polárka. Jedinečně nabízí
možnost poznat způsoby, jakými
dnešní tanečníci zpracovávají své
etnické kořeny. Tanec, který sbližuje
národy. Tanec, který každému nabízí volnost. Tanec, kterému rozumí
každý. Tančete s námi, ať roztančíme celý svět!
Režie: Hana Mikolášková
PREMIÉRA: 29. 10. 2008, 19.00 hod.

Zpravodaj městské části Brno-střed, ročník XVII, číslo 10, říjen 2008. Vydává: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed, IČ: 44992785 01 * Vychází 1x za měsíc (o prázdninách dvojčíslo) * Místo vydávání: Brno * Náklad tohoto čísla je 36.000 výtisků
* Redakční uzávěrka 29. 10. 2008 * Šéfredaktor: Ing. Mojmír Antonín (tel.: 542 526 315, e-mail: antonin@stred.brno.cz) * Adresa redakce: Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno * Listopadový zpravodaj vyjde 8. 11. 2008
Výroba, distribuce a správa inzerce: Samab Brno Group, a. s., Valchařská 6, Brno * Oficiální webové stránky radnice Brno-střed: www.stred.brno.cz * Registrováno MK ČR E 12188

15

10-2008:78-2008.qxd

25.9.2008

04:22

Stránka 3

Inzerce
SIMPLY CLEVER

Nikdy nevíte, co Vám život přichystá.
A to je dobrý důvod pořídit si vůz
s dostatkem místa i pro překvapivé
situace. Se svým flexibilním interiérem, dělenými zadními sedadly, zavazadlovým prostorem o objemu až
1460 litrů a širokou nabídkou výbav,
jako jsou mlhová světla s „Corner“
funkcí, audiozdířka pro připojení např.
MP3 přehrávače, navigační systémy
a další, se nová Fabia Combi snadno
přizpůsobí Vašim životním změnám.
Přijďte se o tom přesvědčit už při zkušební jízdě. Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na Vás.

Nová ŠkodaFabia Combi
Místo pro vše, co přijde

CO KDYŽ SI VAŠE DÍTĚ
PŘIVEDE KAMARÁDA?

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia Combi: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

autosedačky

kočárky

oblečky

hračky

Nová prodejna Čáryfuk – Baby Shop
Brno, Cejl 32, Tel.: 532 302 018
Po–Pá 9–18 hod., So 9–13 hod.
e-shop: www.caryfuk.cz
SLEVA po předložení tohoto inzerátu ve výší 3 % (neplatí pro akce).
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