LISTOPAD

2006
mûstské ãásti Brno-stﬁed

Přecházení
bude bezpečnější

Na rohu Moravského námûstí a Jo‰tovy ulice byly instalovány nové podzemní kontejnery na
tﬁídûn˘ odpad. Tﬁídí se sklo, papír a PET lahve. V na‰í mûstské ãásti jsou novû umístûny kontejnery na tﬁídûn˘ odpad i v zadní ãásti parku na Obilním trhu. Radnice mûstské ãásti Brnostﬁed podpoﬁila dal‰í tﬁi lokality pro v˘stavbu podzemních stanovi‰È kontejnerÛ, a to na
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Zelném trhu, na ulici Veselé a na ulici Údolní.

Brno-střed má Foglarovu ulici
Iniciativa vzniku ulice Jaroslava Foglara v Brnû sahá do roku 2003,
kdy se SdruÏení pﬁátel Jaroslava Foglara dopisem obrátilo na nûkteré
mûstské ãásti s dotazem, jestli na jejich území nevznikne nová ulice,
která by mohla b˘t pojmenována po slavném spisovateli . Mûstská
ãást Brno-stﬁed tuto iniciativu od samého poãátku aktivnû podporovala. Prvním návrhem bylo pojmenovat tak odboãku z Hybe‰ovy,
kde se stavûl nov˘ DÛm s peãovatelskou sluÏbou a byl zde pﬁedpoklad, Ïe tato slepá odboãka bude v budoucnu protaÏena na samostatnou ulici. S tímto návrhem souhlasila jak rada na‰í mûstské ãásti,
tak zastupitelstvo, k realizaci v‰ak nedo‰lo, a to hned ze dvou dÛvodÛ – neprobûhla zde plánovaná v˘stavba nov˘ch domÛ a navíc by
vznikly nemalé komplikace s pﬁeãíslováním stávajících nemovitostí.
Situaci pak vyﬁe‰il návrh Pracovní skupiny pro názvosloví mûsta
Brna, která navrhla, aby byla jménem Jaroslava Foglara pojmenována ulice v nové zástavbû na âerveném kopci v blízkosti ulice
Vinohrady, v místû, kde vyrostlo deset nov˘ch bytov˘ch domÛ.
S tímto zámûrem v ãervnu leto‰ního roku souhlasilo jak
Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-stﬁed, tak Zastupitelstvo mûsta
Brna. Samotná ulice byla slavnostnû otevﬁena 5. ﬁíjna.
(red)

Výsledky komunálních voleb
V˘sledky voleb do Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed ve
dnech 20.–21. ﬁíjna 2006:
ODS:
19 mandátÛ
KDU-âSL: 5 mandátÛ
âSSD:
10 mandátÛ
KSâM:
3 mandáty
SZ:
8 mandátÛ
Zveme obãany na 1. veﬁejné zasedání Zastupitelstva mûstské
ãásti Brno-stﬁed, které se koná v pátek 3. listopadu 2006 ve
14.30 hod. ve Spoleãenském centru radnice Brno-stﬁed na
Dominikánské ulici ã. 2

Investicí témûﬁ 800 000 Kã zprovoznila
radnice mûstské ãásti Brno-stﬁed první tﬁi
nasvûtlení pﬁechodÛ pro chodce.
Jedná se o zaﬁízení, které je napojeno na
veﬁejné osvûtlení a které v noãních hodinách pﬁisvûtluje plochu pﬁechodu pro
chodce a jeho nejbliÏ‰í okolí. PouÏita jsou
speciální smûrová svítidla, která neoslÀují
ﬁidiãe projíÏdûjících aut, zároveÀ je zvoleno takové technické ﬁe‰ení, které v provozu nezhor‰uje v˘hled chodcÛ ani ﬁidiãÛ.
Pro tento pilotní projekt byly vybrány tﬁi
pﬁechody s ohledem na jejich dopravní
zatíÏení: dva se nacházejí na kﬁiÏovatce
ulic Kotláﬁská–Botanická, jeden pak na kﬁiÏovatce VídeÀská–Celní.
Nasvûtlení pﬁechodÛ bylo spu‰tûno
ihned po kolaudaci, a to 17. ﬁíjna leto‰ního roku.
V tûchto aktivitách by se na území mûstské ãásti Brno-stﬁed mûlo pokraãovat
i v pﬁí‰tích letech.
(red)

Informace úřadu, rady a zastupitelstva
Rada mûstské ãásti Br nostﬁed na svém 99. zasedání
dne 27. 9. 2006 projednala
26 bodÛ a na 100. zasedání
dne 11. 10. 2006 projednala
28 bodÛ, z nichÏ podrobnûji
uvádíme:

tit dnem 1. 1. 2007. Dále rada schválila zﬁízení jednoho
funkãního místa matrikáﬁky na oddûlení matrika a jednoho
místa matrikáﬁky na oddûlení zvlá‰tní matrika. I zde dochází k nárÛstu pracovních úkonÛ, vypl˘vajících ze zákona
o registrovaném partnerství, a ke zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, k nimÏ do‰lo jednak na území âR, jednak
v cizinû, jde-li o státní obãany âR.

– Radû byla pﬁedloÏena Ïádost
Statutárního mûsta Brna – úsek
hospodáﬁsk˘, aby se vyjádﬁila
k dlouhodobému pronájmu
objektu Hlídka ã. 4 na ·pilberku. Podle vyjádﬁení odboru územnû plánovací dokumentace MMB se jedná o stávající objekt umístûn˘ v plo‰e národní kulturní památky ·pilberk, kdy základním kritériem pro
v˘bûr musí b˘t míra spoleãenského vyuÏití s kulturnû historick˘m a spoleãensk˘m v˘znamem. Je potﬁeba respektovat:
1. Podmínky vypl˘vající z památkové ochrany objektu
v kontextu ochrany celé národní kulturní památky. 2.
Pﬁíjezd k nemovitosti je moÏn˘ je po upraven˘ch parkov˘ch cestách, pﬁípustná je pouze dopravní obsluha nezbytná pro provoz umístûného zaﬁízení, zcela nepﬁípustn˘ je
pﬁíjezd auty pro klientelu, parkování je moÏné jen pro provozovatele, max. pﬁípustn˘ poãet parkovacích míst je 2.
O pronájem Ïádala spoleãnost Enviplan, s. r. o, za úãelem
rekonstrukce objektu jako „Environmentální informaãní,
v˘vojové a vzdûlávací centrum“, vybudování informaãních,
vzdûlávacích, jednacích a kanceláﬁsk˘ch prostor v objektu
vãetnû stravovacího a dal‰ího technického zázemí. Rada
tento návrh projednala a nesouhlasila s dlouhodob˘m pronájmem (spoleãnost Ïádala pronájem na 75 let, ÚHA MMB
navrhovalo pronájem na 20 let). Rada doporuãila nabídnout pronájem objektu Hlídka ã. 4 v NKP ·pilberk formou
v˘bûrového ﬁízení.

– Pﬁi rekonstrukci interiéru divadla Polárka byla provedena v˘mûna sklápûcích lavic s 125 ks sedadel. Byly dlouhodobû uloÏeny ve skladu a nabízeny kulturním organizacím,
‰kolním zaﬁízením a j. k odprodeji, ale nebyl o nû zájem.
Rada souhlasila s bezúplatn˘m pﬁevodem tûchto lavic na
obãanské sdruÏení Orel, Pellicova 2c, Brno.

– Radû Mâ BS byly pﬁedloÏeny Ïádosti o finanãní dotaci,
které byly rovnûÏ projednány v pﬁíslu‰n˘ch komisích RMâ
BS a ve finanãním v˘boru ZMâ BS. Rada vzala na vûdomí
usnesení komise ‰kolské, mládeÏe, sportu a kultury, komise sociální a zdravotní a finanãního v˘boru a schválila
finanãní dotaci 10 800 Kã Diakonii âCE – stﬁedisku v Brnû
na projekt Chránûné bydlení oveãka Diakonie âCE, na
základû pﬁedloÏené faktury. Schválila finanãní dotaci
10 000 Kã na nájemné na základû zaplacené faktury za
nájem pro TEEN CHALLENGE âR Dûtskému centru Brno.
Schválila 5 000 Kã Diecézní charitû Brno, Oblastní charitû
Brno, EFFETA pro lidi s mentálním postiÏením a autismem,
na provoz stacionáﬁe na základû pﬁedloÏené faktury.
Schválila finanãní dotaci 9 000 Kã Brnûnskému studentskému sboru VOX IUVENALIS na Slavnostní koncert váÏné
hudby k v˘roãí 17. listopadu – Dne boje studentÛ za svobodu a demokracii v Brnû, v Besedním domû dne 1. 11.
2006. Schválila finanãní dotaci 9 000 Kã dûtské kavárnû
Kid’s Bar Pala Husova 8a, na Mikulá‰ské akce 5. 12. 2006 –
nákup molitanu, látek, barev a v˘kresÛ na základû pﬁedlo– V souvislosti s vyklizováním bytov˘ch domÛ v souvis- Ïené faktury.
losti s pﬁestavbou ÎUB a s v˘stavbou souboru staveb
– Investiãní odbor MMB pﬁedloÏil Radû Mâ BS k vyjádﬁeTramvaj Plotní Rada Mâ BS Ïádá Radu mûsta Brna, aby na
nájemce vyklizovan˘ch bytov˘ch domÛ svûﬁen˘ch Mâ ní technicko-ekonomické zadání na akci zpﬁístupnûní skleBrno-stﬁed s nájemní smlouvou na dobu urãitou, kteﬁí pení mincmistrÛ pod Dominikánsk˘m námûstím. Investice
ﬁádnû plní podmínky nájemní smlouvy, bylo pohlíÏeno stej- ﬁe‰í bezproblémové zpﬁístupnûní historické a atraktivní
nû jako na nájemce s nájemní smlouvou na dobu neurãitou ãásti objeveného brnûnského podzemí veﬁejnosti a náv‰tûva byly jim stejnû poskytovány náhradní byty. Mâ Brno- níkÛm Brna. Rada souhlasila s technicko-ekonomick˘m
-stﬁed jiÏ nûkolik let poskytuje byty pouze s nájemní smlou- zadáním akce „Podzemí HJmB – zpﬁístupnûní sklepení
vou uzavﬁenou na dobu urãitou. Mnozí z tûchto nájemníkÛ domu mincmistrÛ pod Dominikánsk˘m námûstím“, pﬁedlozískali byty na opravy vlastním nákladem a vloÏili do oprav Ïen˘m investiãním odborem MMB.
nemalé prostﬁedky. Proto rada Mâ BS povaÏuje za nutné
vyzvat Radu mûsta Brna, aby tito nájemci nebyli znev˘hod– Rada vzala na vûdomí zprávu o problematice kontejnenûni proti nájemníkÛm z dﬁívûj‰ího období, kdy se byty rÛ na tﬁídûn˘ odpad v mûstské ãásti Brno-stﬁed. Ke dne‰nípronajímaly na dobu neurãitou.
mu dni jsou novû umístûny kontejnery na tﬁídûn˘ odpad na
Moravském námûstí a v zadní ãásti parku na Obilním trhu.
– Po kontrole obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek mûsta Brna Tﬁídí se sklo, papír a PET láhve. Kontejnery jsou podzemní.
Odborem dozoru a kontroly veﬁejné správy MV âR vyply- Mûstská ãást Brno-stﬁed podpoﬁila dal‰í tﬁi lokality pro
nula celá ﬁada doporuãení na úpravy vyhlá‰ek. Stavební v˘stavbu podzemních stanovi‰È kontejnerÛ, a to na Zelném
komise RMâ tyto doporuãené úpravy projednala a pﬁedlo- trhu, na ulici Veselé a na ulici Údolní.
Ïila Radû Mâ BS. Rada na doporuãení stavební komise souhlasila s novelizovan˘m návrhem Vyhlá‰ky mûsta Brna
– V souvislosti s ukonãením volebního období ukonãila
o závazn˘ch ãástech Územního plánu zóny Kraví hora.
Rada Mâ Brno-stﬁed ãinnost komisí Rady Mâ BS k datu
20. 10. 2006. K tomuto datu rada odvolává pﬁedsedy,
– Rada projednala a schválila návrh na zﬁízení ãtyﬁ funkã- místopﬁedsedy a ãleny komisí a dûkuje v‰em pﬁedsedÛm,
ních míst: 2 funkãní místa SOR pro stavební ﬁízení (úﬁed- ãlenÛm a aktivistÛm komisí za práci, kterou vykonali pro
ník) od 1. 11. 2006 z dÛvodu nárÛstu pracovních úkonÛ, Mâ Brno-stﬁed.
vypl˘vajících z novely stavebního zákona, která zaãíná plaRNDr. Zdenka Balcarová
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Změny v systému dávek sociální péče a sociálních služeb
Od nového roku nabudou úãinnosti nové zákony upravující
poskytování sociálních sluÏeb a systém dávek sociální péãe.
Jedná se zejména o zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách,
a zákon ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon o sociálních sluÏbách zavádí novû „pﬁíspûvek na
péãi“ urãen˘ pﬁímo uÏivatelÛm sociálních sluÏeb, kter˘ nahradí
dosavadní „zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost“ a „pﬁíspûvek pﬁi
péãi o blízkou nebo jinou osobu“. V˘‰e pﬁíspûvku se bude pohybovat od dvou tisíc do jedenácti tisíc korun podle stupnû závislosti Ïadatele na pomoci jiné osoby. Posuzování pro tyto úãely
budou zaji‰Èovat posudkoví lékaﬁi úﬁadu práce. Zákon také stanoví jednotlivé druhy sociálních sluÏeb a typy zaﬁízení, v nichÏ
mohou b˘t sluÏby poskytovány.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi zavádí zcela nové dávky –
„pﬁíspûvek na Ïivobytí“, „doplatek na bydlení“ a „mimoﬁádnou
okamÏitou pomoc“. âást dosud poskytovan˘ch dávek bude zru‰ena, ãást bude nahrazena dávkami nov˘mi.
Pro lep‰í informovanost obãanÛ mûsta Brna o v‰ech tûchto
zmûnách budou od 15. listopadu 2006 zﬁízeny internetové
stránky www.brno.cz/socinfo. Souãasnû bude zﬁízena schránka pro dotazy v elektronické podobû socinfo@brno.cz a telefonická linka 542 173 808 k zodpovûzení dotazÛ, která bude
v provozu kaÏd˘ den v dobû od 8.00 hod. do 14.30 hod.

• pﬁíspûvek pﬁi uzavﬁení manÏelství dítûte v pûstounské péãi
• jednorázov˘ penûÏit˘ pﬁíspûvek, kter˘ v rámci zákona
o hmotné nouzi není upraven
Dávky, které se nahrazují dávkami nov˘mi
• pﬁíspûvek pﬁi péãi o blízkou nebo jinou osobu bude nahrazen pﬁíspûvkem na péãi
• jednorázová a opakující se penûÏitá dávka sociálnû potﬁebn˘m obãanÛm, kter˘m je sociální péãe poskytována ve zdravotnickém zaﬁízení, bude ﬁe‰ena pﬁíspûvkem na Ïivobytí
• jednorázová nebo opakující se penûÏitá nebo vûcná dávka
k zabezpeãení v˘Ïivy a ostatních základních osobních potﬁeb
a nezbytn˘ch nákladÛ na domácnost je transformována na
pﬁíspûvek na Ïivobytí
• pﬁíspûvek na v˘Ïivu dítûte bude zru‰en a Ïivotní situace pﬁíjemcÛ bude ﬁe‰ena pﬁíspûvkem na Ïivobytí
• dávky sociální péãe v mimoﬁádn˘ch pﬁípadech budou ﬁe‰eny
penûÏitou nebo vûcnou pomocí v rámci mimoﬁádné okamÏité pomoci
• penûÏit˘ pﬁíspûvek na úhradu za uÏívání bytu nezaopatﬁeného osiﬁelého dítûte bude ﬁe‰en doplatkem na bydlení
• jednorázové penûÏité dávky tûÏce zdravotnû postiÏen˘m
obãanÛm a star˘m obãanÛm budou ﬁe‰eny v rámci mimoﬁádné okamÏité pomoci
• jednorázové penûÏité dávky tûÏce zdravotnû postiÏen˘m
obãanÛm a star˘m obãanÛm umístûn˘m v zaﬁízeních sociální
péãe ãi zdravotnick˘ch zaﬁízeních budou ﬁe‰eny v rámci
mimoﬁádné okamÏité pomoci
• vûcná dávka tûÏce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm a star˘m
obãanÛm bude ﬁe‰ena v rámci pﬁíspûvku na Ïivobytí

Zmûny v systému dávek sociální péãe
Doposud poskytované dávky budou buì zcela zru‰eny, nebo
zru‰eny a nahrazeny v˘‰e jmenovan˘mi nov˘mi dávkami.
Dávky, které budou zru‰eny:
• pﬁíspûvek na rekreaci dûtí dÛchodce
• pﬁíspûvek na rekreaci a lázeÀskou péãi
• pﬁíspûvek na v˘daje na dopravu úãastníkÛm rekreace
a lázeÀské péãe
• pﬁíspûvek na topnou naftu
• pﬁíspûvek na zakoupení topn˘ch tûles a dal‰ích spotﬁebiãÛ
• pﬁíspûvek na zﬁízení telefonní úãastnické stanice, pﬁíslu‰né
slevy budou poskytovat operátoﬁi
• pﬁíspûvek na zmûnu pﬁipojení telefonní úãastnické stanice,
pﬁíslu‰né slevy budou poskytovat operátoﬁi
• jednorázové penûÏité pﬁíspûvky a vûcné dávky pﬁi odchodu
ze zaﬁízení
• pﬁíspûvek na provoz telefonní úãastnické stanice
• pﬁíspûvek na poﬁízení základního vybavení dítûte v péãi
pﬁedcházející svûﬁení do pûstounské péãe

Kam pro dávky sociální péãe od 1. 1. 2007?
Îádosti o pﬁíspûvek na péãi bude vyﬁizovat Odbor sociální
péãe Magistrátu mûsta Brna ve spolupráci s Úﬁadem práce
v Brnû. O dávkách - pﬁíspûvku na Ïivobytí, doplatku na bydlení
a mimoﬁádné okamÏité pomoci - bude rozhodovat jak Odbor
sociální péãe Magistrátu mûsta Brna (o Ïádostech rodiãÛ s nezaopatﬁen˘mi dûtmi, tûhotn˘ch Ïen a nezaopatﬁen˘ch dûtí), tak
úﬁady mûstsk˘ch ãástí(o Ïádostech ostatních obãanÛ). Jednodu‰e
ﬁeãeno, z hlediska pﬁíjemcÛ dávek sociální péãe se jejich poskytovatel nemûní a budou i nadále v kontaktu s tûmi úﬁady a jejich
pracovníky tak, jak tomu bylo doposud.
Ing. Miroslav Folt˘n
vedoucí Odboru sociální péãe MMB

Městská část Brno-střed má druhé kluziště
Nové sportovi‰tû a zkvalitnûní prostﬁedí
ulice Nové sady – to jsou v˘sledky stavby
v prostoru tzv. Malé Ameriky, kde vzniklo
Kluzi‰tû Nové sady.
Stavba byla zahájena v kvûtnu 2006,
kolaudace probûhla v polovinû ﬁíjna.
Souãástí projektu je vyuÏití stávajícího
objektu pro zázemí obsluhy a náv‰tûvníky,
novû byly zbudovány zpevnûné plochy,
slouÏící jako podklad pro mobilní ledovou
plochu a chodníky.
Samotné kluzi‰tû má rozmûr 33 x 21 m a je
ohraniãeno mantinely. Souãástí plochy je
i oplocení kluzi‰tû s hlavním vchodem
a technick˘m vstupem pro obsluhu. Plocha
kluzi‰tû je tvoﬁena asfaltov˘m podkladem, na
kter˘ se umístí pryÏov˘ koberec. Mezi

strojovnou chlazení a pryÏov˘m kobercem
cirkuluje médium pro vychlazení ploch
a vytvoﬁení ledu, do kterého se osazují mantinely.
V objektu pro zázemí byly vybudovány
prostory k zaji‰tûní provozu kluzi‰tû. Je
zde umístûna pokladna, WC personálu,
kanceláﬁ správce, ‰atna pro náv‰tûvníky
vãetnû veﬁejného WC i pro imobilní, úklidová místnost a prostor pro stání rolby.
V místnosti skladu je umístûna technologie
chlazení, která slouÏí k v˘robû ledu.
Souãástí celé investice bylo také napojení kluzi‰tû na inÏen˘rské sítû a vybudování trafostanice.
Celkové náklady na stavbu, které zahrnovaly úpravy povrchÛ, vybudování záze-
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mí pro obsluhu a dodávku a montáÏ technologie chlazení, ãiní 18 miliónÛ Kã.
Provozní doba kluzi‰tû se pﬁedpokládá
v období listopad–bﬁezen, v návaznosti na
klimatické podmínky. Technologie mÛÏe
správnû fungovat aÏ do teploty 10 °C.
V období od dubna do ﬁíjna bude areál
(po odstavení chlazení a odstranûní mantinelÛ) pouÏíván k jin˘m sportovním aktivitám – pﬁedbûÏnû je v úvaze in-line bruslení, skateboarding ãi florbal.
Provozovatelem Kluzi‰tû Nové sady bude
pﬁíspûvková organizace Sportovní a rekreaãní areál Kraví hora. Spolu s Nov˘mi sady
má ve správû také kluzi‰tû pﬁímo na Kraví
hoﬁe.
Mgr. Roman Burián,
tiskov˘ mluvãí radnice Brno-stﬁed

Stalo se v naší městské části

Proč by děti nemohly mít svou kavárnu?
Dobrá zpráva pro tatínky, dûdeãky, babiãky, ale zejména pro
maminky. Na Husovû ulici 8a byla ve dvoﬁe otevﬁena dûtská
kavárna KIDS BAR PALA. Aby zájemci nezabloudili, vedou z ulice
aÏ ke dveﬁím kavárny barevné dûtské ‰lapky. Dûtsk˘ „bar“ je místem, kde dûti najdou své kamarády a maminky své vrstevnice se
stejn˘mi starostmi, místem, kde dûti mohou témûﬁ v‰e a nikomu
nevadí, kdyÏ bûhají nebo jsou hlasitûj‰í. Ke hﬁe dûtí je vyãlenûna
velká ãást místnosti s v˘bûrem zajímav˘ch her i hraãek. Dobrou
zprávou pro maminky je, Ïe se do KIDS BARU nemusí bát vjet
i s deseti koãárky najednou. Najdou tam to, co mladé Ïeny na
mateﬁské „dovolené“ mohou jen vítat a ocenit. Místo, kde si
v klidu vypijí svou kávu a „dají ﬁeã“ s kamarádkou nebo novou
známou, zatímco potomci si budou hrát. Pobyt v kavárnû zpestﬁují
pﬁedná‰ky na rÛzná témata podle volby klientÛ, napﬁíklad na
téma zdravé v˘Ïivy, kosmetiky, v˘chovy dûtí – vyprávûní o tom,
co dûti potﬁebují. Chystají se také první dílniãky a akce pro dûti
i jejich maminky ãi jiné opatrovníky – v˘roba soch z rÛzn˘ch tkanin a textilií. Takto vyrobené loutky zÛstanou v dûtské kavárnû

k dispozici sv˘m mal˘m kamarádÛm a pro zpestﬁení jejich maminkám. Více informací je moÏné získat na tel. ãísle 774 860 310 nebo
na www.kidsbar.cz.
Text a foto MUDr. Vûra Jelínková

Městská část Brno-střed zřídila S internetem do světa, svět u nás
Na zaãátku ﬁíjna tohoto roku byl zahájen provoz projektu
nový park na Žlutém kopci
„Veﬁejn˘ pﬁístup obãanÛ ve Statutárním mûstû Brnû k ‰irokopásmovému internetu prostﬁednictvím veﬁejné knihovny“, na jehoÏ realizaci získalo finanãní prostﬁedky Statutární
mûsto Brno z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Realizace projektu znamená zásadní prÛlom v dosavadním stupni vybavenosti Knihovny Jiﬁího Mahena v Brnû veﬁejn˘m
internetem. Prostﬁednictvím realizace tohoto projektu se roz‰íﬁil
poãet provozÛ s veﬁejnû pﬁístupn˘m internetem na 32, takÏe
v souãasné dobû je pokryto prakticky celé území Brna. Celkovû
tak má veﬁejnost na v‰ech provozech KJM k dispozici 108 PC stanic s vysokorychlostním internetem. Díky projektu rovnûÏ vzniklo v Kleinovû paláci na nám. Svobody nové centrum vzdûlávacích
aktivit – IN centrum. Centrum nabízí kromû vzdûlávacích programÛ v oblasti práce s infomaãními a komunikaãními technologiemi a v oblasti podpory sociální integrace také 8 PC s pﬁístupem
ke sluÏbám sítû internetu registrovan˘m ãtenáﬁÛm.
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû, KobliÏná 4,
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû, IN-centrum, nám.
Svobody 15

Mûstská ãást Brno-stﬁed zﬁídila na Îlutém kopci nov˘ park.
PÛvodnû nevzhledn˘ oplocen˘ prostor u VaÀkova námûstí
v Masarykovû ãtvrti, nad Masarykov˘m onkologick˘m ústavem
a v blízkosti v˘znamného krajinného prvku Helgoland, se stal
investicí 700 000 Kã atraktivním místem pro rekreaci a odpoãinek.
Práce na novém parku mj. zahrnovaly probírku stávající vegetace pﬁedev‰ím náletové pÛvodu s ponecháním perspektivních
jedincÛ a jejich o‰etﬁením, odstranûní oplocení, plo‰nou úpravu
terénu vãetnû dovezení zeminy, jeho dorovnání a vytvoﬁení
efektních terénních modelací, zﬁízení odpoãívadla s betonovou
dlaÏbou a gabionov˘mi (drátokamenn˘mi) zídkami, zﬁízení parkov˘ch cest, osazení nového mobiliáﬁe (lavice a ko‰ na odpadky), chemické odplevelení celého prostoru a zaloÏení parkového
trávníku.
Úpravy jsou pouze první etapou rekultivace celého prostranství, na nûÏ by v budoucnu mûly navazovat dal‰í. Padesát procent stávajících nákladÛ, tedy 350 000 Kã, poskytla spoleãnost
Bauhaus, k. s., jako kompenzaci na‰í mûstské ãásti za zhor‰ení
Ïivotního prostﬁedí v katastrálním území ·t˘ﬁice v souvislosti
s v˘stavbou obchodního domu v uvedené lokalitû.
Mgr. Roman Burián,
tiskov˘ mluvãí radnice Brno-stﬁed

Rekonstrukce námûstí Svobody skonãila. Ve stﬁedu 18. ﬁíjna se BrÀané koneãnû doãkali – kulturním programem byla ukonãena
nûkolikaletá rekonstrukce námûstí Svobody. Koho by zajímala historie tohoto centrálního brnûnského prostoru, mÛÏe nav‰tívit v˘stavu
o historii a souãasnosti námûstí Svobody, která probíhá v Urban centru na Meãové 5. Otevﬁeno je od úter˘ do pátku v 10 aÏ 18 hodin,
v sobotu od 13 do 16 hodin.
(red)
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Naše školy

Maratón – štafetový běh dětí 1. stupně základních škol
„Skok“. Poãasí závodu pﬁálo, v devût
hodin bylo v‰e
nachystáno, závod
mohl b˘t a byl
odstartován.
JestliÏe spoãítáme,
kolik dûtí opustilo
své poãítaãe, pﬁekonalo nedávné prázdninové
leno‰ení,
vyjde nám ãíslo 420.
JestliÏe k tomuto
ãíslu pﬁidáme dal‰í
zúãastnûné dûti, diváky, fandící kamarády a kamarádky, vyjde nám úctyhodné mnoÏství spokojen˘ch dûtí i dospûl˘ch.
A jak to letos dopadlo? Z· Kotláﬁská obhájila své prvenství z pﬁedcházejícího roãníku, dokonce vylep‰ila traÈov˘ rekord. SvÛj ãerven˘ ‰tafetov˘
kolík pﬁinesly do cíle dûti ze Z· Kotláﬁská za 2 hodiny 56 minut
50 sekund! Dal‰í umístûní ‰tafet: Z· Herãíkova, Z· Botanická, Z· Husova-Ra‰ínova, Z· Novomûstská. Blahopﬁání patﬁí nejen vítûzÛm, ale v‰em
zúãastnûn˘m. A nejrychlej‰í bûÏci? Tady jsou: Erik Musil 1:40
(Z· Herãíkova), Rebeka ·ilhanová 1:44 (Z· Kotláﬁská). Pﬁekonali sv˘ch
500 m v tûchto fantastick˘ch ãasech.
Podûkování patﬁí také v‰em, kteﬁí leto‰ní maratón pro dûti zorganizovali a kteﬁí se podíleli a podílejí na vzniku a udrÏení této pûkné tradice,
tedy kolektivu pedagogick˘ch i nepedagogick˘ch pracovníkÛ poﬁádající
‰koly M· a Z· Kotláﬁská 4. Podûkování patﬁí rovnûÏ v‰em zúãastnûn˘m
‰kolám. Pedagogové dûti na závod pﬁipravili, pﬁivedli a pomohli. A ten
nejvût‰í dík patﬁí dûtem, které se nebály a pﬁi‰ly si zasoutûÏit.
Vûﬁíme, Ïe tato a podobné akce, a nejen akce pﬁi „Brnûnsk˘ch dnech
pro zdraví“, pﬁispûjí k tomu, abychom se pﬁipojili ke v‰em, kteﬁí pro své
zdraví aktivnû nûco dûlají.
Anna Koporová, Miloslava Schwabová

Probûhl 27. 9. 2006 v mûstském parku Brno – LuÏánky. V rámci
„Brnûnsk˘ch dnÛ pro zdraví“ uspoﬁádala tento závod, jiÏ poãtvrté, M·
a Z· Kotláﬁská 4. Dûti si celou traÈ rozdûlily po 500metrov˘ch úsecích
a v kaÏdé ‰tafetû, která mûﬁila 42 km, bûÏelo postupnû 84 dûtí. Jako
první stáli na startu s ãíslem jedna tﬁeÈáci, po nich bûÏeli Ïáci a Ïákynû
z druh˘ch tﬁíd, dokonce tuto traÈ obdivuhodnû zvládli i ti nejmen‰í, prvÀáci. Fini‰ovali ãtvrÈáci a páÈáci. Poslední v kaÏdé ‰tafetû mûl ãíslo 84.
Pozvání k leto‰nímu maratónu pﬁijali Ïáci, Ïákynû a pedagogové z tûchto
‰kol: Z· Botanická, Z· Husova-Ra‰ínova, Z· Novomûstská, Z·
Herãíkova. Technicky se na poﬁádání podílelo CVâ LuÏánky, ceny pro
nejlep‰í závodníky sponzorovaly VZP, H sport, kanceláﬁ Brno – Zdravé
mûsto. Cel˘ závod doprovázela hudba, pﬁihlíÏející dûti bavil Ïabák

ZŠ Hroznová přichází se spoustou novinek
Zaãátek ‰kolního roku je vÏdy a v‰ude pln˘ oãekávání dûtí a rodiãÛ.
Uãitelé se snaÏí pﬁicházet s nápady, které Ïáky zaujmou a pﬁispûjí
k jejich rozvoji. Cílem by nikdy nemûla b˘t kvantita, ale zkvalitnûní
v˘uky. I my jsme se na Základní ‰kole Hroznová pilnû pﬁipravovali
a pﬁichystali jsme nûkolik novinek spojen˘ch nejen s v˘ukou cizích
jazykÛ.
V záﬁí jsme úspû‰nû zaãali s v˘ukou angliãtiny v prvních tﬁídách.
V‰emu pﬁedcházelo peãlivé vytvoﬁení plánu vyuãování a jeho zapracování do vzdûlávacího programu celé ‰koly. Zajímala nás pﬁedev‰ím
forma, jak co nejlépe anglick˘ jazyk prvÀáãkÛm zprostﬁedkovat, peãlivû jsme vybírali vhodnou uãebnici.
Ve ‰kolním roce 2006/2007 ÏákÛm na 1. stupni novû nabízíme
moÏnost pﬁipravit se a sloÏit na na‰í ‰kole mezinárodní jazykovou
zkou‰ku z angliãtiny. Zkou‰ku Cambridgeské univerzity (Young
Learners English Tests) lze v celé âeské republice absolvovat jen na
velmi omezeném poãtu základních ‰kol. Tato jedineãná pﬁíleÏitost
má za cíl povzbudit v dûtech zájem o jazyk a jeho dal‰í studium.
Hravou formou si postupnû roz‰íﬁí slovní zásobu a nauãí se jazyk
prakticky pouÏívat.
Ani cizí jazyky na 2. stupni nepﬁi‰ly zkrátka. Vznikl krouÏek
English Club urãen˘ pro ty, kteﬁí chtûjí dûlat nûco navíc, poznávat
nové vûci a mají rádi angliãtinu. NepÛjde nám pﬁíli‰ o prohloubení
znalostí gramatiky nebo slovíãek, tûmi se dostateãnû zab˘váme
v hodinách. Budeme se seznamovat s podobami jazyka, které z vyuãování tolik neznáme, vûnovat se dal‰ím aktivitám pro rozvoj mluveného slova, dlouhodobûj‰ím projektÛm, divadelním hrám, angliãtinû v písniãkách a ãtení zajímav˘ch textÛ.
Zmínûn˘ v˘ãet není zdaleka úpln˘ a net˘kal by se pouze jazykÛ.
Uãitelé na 1. a 2. stupni neustále pracují na krátkodob˘ch i dlouhodobûj‰ích projektech, které prostupují v˘uku bûhem celého ‰kolního
roku. JiÏ probûhl tradiãní sportovní trojboj na 1. stupni, ãinnost zahájil geografick˘ krouÏek a zaãínají pﬁípravy lyÏaﬁského kursu pro
7. tﬁídy.
Pokud vás zajímá, co se u nás na ‰kole dûje, zavítejte na pravidelnû aktualizované stránky www.zshroznova.cz. Mgr. Ludûk Balcaﬁík

Na ZŠ Horní 16 třídíme odpady
Na‰e ‰kola se v rámci mezinárodního projektu EKO·KOLA intenzívnû
snaÏí vést Ïáky ke tﬁídûní odpadu. Dûti vedeme pﬁedev‰ím ke tﬁídûní
papíru, PET lahví a také hliníku. V loÀském ‰kolním roce jsme získali
za vytﬁídûn˘ hliník 2 000 Kã a tyto peníze jsme poslali prostﬁednictvím charitativní organizace Adra lidem postiÏen˘m tsunami. V leto‰ním ‰kolním roce poãítáme s podobnou akcí. Letos také chceme roz‰íﬁit na‰e pÛsobení i do rodin dûtí a vést je více ke tﬁídûní papíru,
proto se na‰e ‰kola úãastní celostátní soutûÏe ve sbûru papíru poﬁádané firmou A.S.A. V loÀském roce jsme pﬁi tﬁídûní PET lahví ﬁe‰ili
problém, kam rozumnû s nimi. To se nám ve spolupráci s firmou
Sako Brno podaﬁilo v záﬁi vyﬁe‰it a tato firma nám pﬁistavila k zadnímu vchodu na‰í ‰koly kontejner na PET lahve. Doufáme, Ïe to ocení
i obyvatelé okolí ‰koly. Na‰ím cílem je, aby se zlep‰il vztah na‰ich
ÏákÛ a jejich rodin ke tﬁídûní odpadu.
Mgr. Alena Va‰íãková

Žáci z Antonky zdolali horolezeckou stěnu
puklo vlastní ovûﬁování tûlesné
zdatnosti dûtí i doprovázejících
uãitelek. NezÛstalo jenom u jedné
stûny, nûmeãtí partneﬁi zajistili na‰im dûtem i jinou ‰kolu
s horolezeckou stûnou a pobyt
v Aktivparku.
Aby nebyli náv‰tûvníci vystaveni pouze tûlesn˘m v˘konÛm na
stûnách, zhlédli Stuttgart i z v˘‰ky
vyhlídkové televizní vûÏe.
Zajímavé poznatky získaly dûti
v ãokoládovnû Ritter Sport a v Museu Mercedes Benz.
KdyÏ v sobotu ráno konãil jejich pobyt ve Stuttgartu, byly plny dojmÛ
a své „foÈáky“ mûly vybaveny trval˘mi „úlovky“.
(red)

V t˘dnu od 8. 10. 2006 do 14. 10. 2006 se uskuteãnil jazykovû-sportovní
pobyt ÏákÛ ze Z· Antonínská 3 ve Stuttgartu.
V nedûli 8. 10. 2006 se vydala skupina na‰ich ÏákÛ s paní uãitelkou
J. Brnickou a paní uãitelkou Z. Vávrovou do Stuttgartu s jasn˘m cílem –
procviãit si jazykové znalosti z nûmãiny a vyzkou‰et si na vlastní kÛÏi
kouzlo horolezectví, samozﬁejmû na cviãné stûnû.
Návrh programu jim pﬁipravila nûmecká strana do pûti pobytov˘ch
dnÛ, byl velmi pestr˘ a program byl skuteãnû splnûn.
V nedûli veãer byla na‰e skupina uvítána v mládeÏnické ubytovnû
v Ludwigsburku a její prostory jí byly k dispozici po celou dobu pobytu,
tedy aÏ do soboty 14. 10. 2006.
Pondûlní ráno zaãalo náv‰tûvou partnerské ‰koly Uhlandschule.
V dopoledních hodinách probûhly hospitace ve vybran˘ch tﬁídách
a potom se Ïáci doãkali toho, co je nejvíce lákalo – seznámení s horolezeckou stûnou. Po vysvûtlení základních bezpeãnostních pravidel pro-
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Rozhovor s osobností

Čím jsem byl, tím jsem byl rád –
rozhovor s panem Božetěchem Kostelkou
Jako ãlen Zastupitelstva mûstské ãásti Brno-stﬁed byl pan
BoÏetûch Kostelka m˘m kolegou. Pﬁi jedné pﬁíleÏitosti se
pan Kostelka rozpovídal o svém Ïivotû. Stala jsem se jedním z nad‰en˘ch posluchaãÛ. ProÏil události, které pro
nás mlad‰í jsou uÏ jen vzdálenou historií. Historií, kterou
bychom nemûli zapomínat. Znovu jsem si uvûdomila, Ïe své
osudy, ostatnû stejnû jako své nemoci, nenosíme napsané
na ãele. O jejich sloÏitosti, barvitosti a bohatosti se dozvídáme jen z vyprávûní.
Pane Kostelko, povûzte nám nûco o sv˘ch koﬁenech.
Otec mûl sportovního ducha. Byl funkcionáﬁem strany lidové
a Orla, kde byl republikov˘m náãelníkem a dominantní postavou. Aktivnû cviãil, vyhrál i nûkterá mistrovství. Velkou ãást
svého Ïivota strávil v kriminálech – a to jak za války, tak i pozdûji za totality. Profesnû byl berním úﬁedníkem. Pﬁedev‰ím v‰ak byl
ãestn˘m ãlovûkem, kter˘ svÛj ãas vûnoval nejen své rodinû a své
profesi, ale svému národu. A to bez nadsázky. Maminka byla uãitelkou.
Vystudovala uãitelsk˘ ústav, kde jejím kolegou nebyl nikdo
men‰í neÏ básník Jiﬁí Wolker. Pamatuji se, Ïe máma mûla od nûj
doma schované nûjaké ‰kolní básniãky. Sama psala hry pro dûti
do rozhlasu. Maminka byla vitální a plná Ïivota, stejnû jako otec.
Bylo vás ‰est....
Ano, otec, matka a ãtyﬁi kluci. Já jsem byl – jak se ﬁíká – tﬁetí
v poﬁadí, narozen˘ 1931. Nejstar‰í byl Miroslav, narozen˘ v roce
1927. V záﬁí 1929 pﬁi‰el na svût Václav. V porodnici tehdy ﬁíkali –
Ïádné jiné jméno kluk ani nemÛÏe mít, kdyÏ se narodil 12. záﬁí,
nad to je‰tû u pﬁíleÏitosti milénia v˘roãí sv. Václava. A tak musel
bratr b˘t Václav. Nejmlad‰í byl pojmenován Kﬁi‰Èan podle církevního kronikáﬁe ze stﬁedovûku. Nu a pro mé jméno sáhli rodiãe
také hluboko do stﬁedovûku, mému jménu byl vzorem BoÏetûch,
opat a kronikáﬁ v Sázavském klá‰teﬁe.
Jaké bylo va‰e dûtství ?
Bydleli jsme tehdy ve Vy‰kovû v Katolickém domû.
U Katolického domu byla obrovská zahrada, kde jsme sportovali.
Sportovnû jsme se nejvíce vyÏívali, dá se ﬁíci, od rána do veãera,
v tûlocviãnû, která byla vybudována v roce 1905 a byla první
tûlocviãnou Orla v Rakousku-Uhersku. To víte, ãtyﬁi kluci, to
obná‰elo i ﬁadu husarsk˘ch kouskÛ, pﬁi nichÏ jednou málem pﬁi‰el o Ïivot nejmlad‰í z nás, kterého jsme my tﬁi star‰í mûli na starost. Také jsme za humny kouﬁili. Já jsem zaãal kouﬁit v pûti
letech, to uÏ jsem si umûl ubalit cigáro, s kouﬁením jsem pﬁestal
v sedmi letech, kdy jsem zaãal váÏnû sportovat. Do roku 1948
jsem vedl skauty. Jezdili jsem s dûtmi na tábory, kde jsme cviãili,
hráli volejbal, stolní tenis, basket.
Válka ohrozila va‰i rodinu moÏná víc neÏ jiné...
KdyÏ pﬁi‰li Nûmci, bylo mnû osm let. Nûmci chtûli mít rukojmí,
podle jejich názoru se obyvatelstvo ve Vy‰kovû nechovalo dostateãnû loajálnû, takÏe prakticky hned po pﬁíchodu NûmcÛ byl
zatãen i ná‰ otec. Po nûjakém ãase ho propustili, v roce 1944 byl
pak zatãen znovu. Jako voják v záloze byl otec iniciátorem vzniku brann˘ch oddílÛ Orla, pozdûji Sokola. Tyto oddíly byly napojeny na ilegální organizaci – Obranu národa. âlenové Obrany
národa se navzájem znali vÏdy jen tﬁi, a tak ani pﬁi muãení nikdo
nemohl vyzradit jména ostatních kromû sv˘ch spojek. Pﬁi prvním
stanném právu Nûmci popravili náãelníka Orla MUDr. Jílka. Jílek
byl ãlovûkem, kter˘ mûl kódy a byl propojen na vojenské vedení
Obrany národa. Nûmci na‰tûstí netu‰ili, kdo se jim dostal do
spárÛ. Tím se prozrazení hodnû zdrÏelo. AÏ do roku 1943–1944,
pak zatkli otce znovu i s jeho spojkami. Soud se konal ve
Vratislavi, otec byl odsouzen k trestu smrti. Îivot mu zachránila
blíÏící se fronta.

Pro maminku muselo b˘t tohle období obzvlá‰tû tûÏké,
zÛstala sama se ãtyﬁmi kluky ...
Ano. Mûla nás na krku v‰echny ãtyﬁi. KdyÏ byl otec zavﬁen˘,
byla stále v jednom kole, pﬁestoÏe po obsazení pohraniãí nemohla uãit. Nebylo jednoduché nás uÏivit. Pomáhali nám v‰ak lidé,
navzdory tomu, Ïe mûli strach. Tﬁeba ráno jsme na‰li za dveﬁmi
potraviny, které nûkdo donesl a dal je za dveﬁe a my jsme se ani
nedozvûdûli, kdo to byl.
Napadá mne, jak vût‰ina agresorÛ vykﬁikuje hesla o bleskov˘ch válkách, skuteãnost pak b˘vá jiná. Tahle válka
nebyla v˘jimkou. Do v‰ech koutÛ na‰í zemû se vracel Ïivot,
neÏ se v‰ak lidé vzpamatovali z dlouhé a tûÏké války, pﬁi‰la
neménû tûÏká léta padesátá. Jaká to byla léta pro rodinu
KostelkÛ? Pﬁi‰la po letech huben˘ch léta tuãná?
V na‰í rodinû rozhodnû ne. KdyÏ se otec vrátil, byl zvolen
poslancem prozatímního Národního shromáÏdûní za Lidovou
stranu. Po volbách 1946 se otec stal pﬁedsedou Okresního úﬁadu
ve Vy‰kovû. V této funkci nav‰tívil prezidenta Bene‰e a zasadil se
o návrat pÛvodních obyvatel do nûkter˘ch obcí v prostoru vy‰kovské vojenské stﬁelnice. S nástupem komunistÛ se obnova
tohoto území opût na dlouhé roky zastavila. Únor 1948 znamenal
obrovskou zmûnu v Ïivotû rodiny. Doba, kdy byly odstartovány
politické procesy, lidé byli zastra‰ováni, mûli podporovat komunistickou zvÛli. Otec byl zbaven funkce pﬁedsedy OÚ a zaãátkem
ledna 1949 byl opût zatãen, tentokrát i s m˘m nejstar‰ím bratrem.
Komunistick˘ kriminál neminul ani mámu. Byla zatãena v roce
1953 a vûznûna aÏ do amnestie v roce 1960. Museli jsme se vystûhovat z Katolického domu ve Vy‰kovû, na pozvání drnovického
faráﬁe jsme obydleli volné patro místní fary. Postupnû jsme v‰ichni tﬁi narukovali k PTP (pomocné technické prapory). Stali se
z nás ãerní baroni, které tak dobﬁe vykreslil pan ·vandrlík.
Jednomu z m˘ch bratrÛ, Václavovi, se zdaﬁil opravdu husarsk˘
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Rozhovor s osobností
kousek. Nic men‰ího neÏ republikov˘ unikát. V uniformû ãerného barona získal diplom Vysoké ‰koly ekonomické v Praze.
A tak se va‰e rodina, poãítám-li dobﬁe, shledala v plném
poãtu aÏ po témûﬁ dvanácti letech.
Ano. Otec v té dobû uÏ byl velice nemocn˘. Byla to pro nûj,
jako Ïivitele rodiny, velká rána. O to hor‰í, Ïe v roce 1952 byl
zabaven ve‰ker˘ majetek rodiny, a tak nám zÛstaly jen holé
stûny. RodiãÛm byl vymûﬁen spoleãn˘ dÛchod. Tvoﬁila jej ãástka
190 korun ãesk˘ch.
Nad pomûry jste si tedy neÏili. Shánûli jste práci, kde se
dalo.
V letech 1952–1954 jsem byl u PTP v ostravsk˘ch dolech. Pak
jsem dlouho hledal práci. Dûlal jsem kde co, devatero ﬁemesel.
Byl jsem stavebním dûlníkem, strojním dûlníkem, ﬁidiãem traktoru
i nákladních aut, skladníkem i zásobovaãem, soustruÏníkem.
Bdûlé oko Státní bezpeãnosti si mne v‰ude dﬁíve ãi pozdûji na‰lo,
a tak jsem nûkdy musel nové místo opustit ve velmi krátké dobû
nûkolika dnÛ. Bratr vysoko‰kolák pracoval jako zámeãník.
Kdy skonãila tato va‰e odysea, putování z místa na místo
bez jakékoliv jistoty?
AÏ v roce 1959, kdy jsem sehnal práci v Brnû v Horních
Her‰picích v Závodech tûÏkého strojírenství. V tomto závodû
jsem pracoval aÏ do dÛchodu.
Smím pootevﬁít dvíﬁka do va‰eho soukromí, pane
Kostelko? Co vy a Ïeny?
V mém Ïivotû hrály Ïeny skuteãnû velkou roli. Pﬁedev‰ím
samozﬁejmû má matka a moje Ïena. Mám dvû dcery. Jednoduché
to nebylo ani ve sportu, kde jsem jednu dobu trénoval dorostenky. To je velmi nebezpeãné.
Zdá se, Ïe víc neprozradíte. PﬁeÏil jste bez újmy na zdraví,
jak vidím, a manÏelství vám také vydrÏelo. Kde a jak jste se
seznámil se svou paní?
Seznámil jsem se s ní po návratu z vojny. Svatbu jsme slavili
v roce 1959. Svatební cestu jsem zaspal. Na ‰tûstí jsme neletûli na
Malorku, poãkali jsme si prostû na dal‰í vlak.
Je‰tû neÏ se stala mou Ïenou, si ji jako moji dívku pﬁedvolala
StB a vy‰etﬁovatelé se jí ptali, zda ví, s k˘m chodí. PﬁestoÏe mÛj
spis na StB mûl témûﬁ 300 stránek, ji to nezastra‰ilo.
Vypadá to, Ïe va‰e paní je stejnû jako vy silnou osobností.
Nezalekla se problémÛ souvisejících s va‰ím pronásledováním, s kter˘m souvisela i bytová krize va‰í rodinky.
Jako se v‰ím, i s bydlením byly problémy. Nemûl jsem stabilní
práci, o bytu jsme si také mohli nechat jen zdát. Îena bydlela na
ubytovnû na V˘stavní – zaﬁídil to její profesor – zatímco já jsem
bydlel na jiné ubytovnû ve vzdálené ãásti mûsta. Scházeli jsme se
venku. Spoleãné bydlení se nám podaﬁilo opatﬁit aÏ rok po svatbû. To uÏ jsem byl dûlníkem v Horních Her‰picích, zatímco manÏelka pracovala v nemocnici U sv. Anny jako laborantka. Asi po
roce „koãování“ jsme se nastûhovali do sklepního bytu v âern˘ch
Polích, kde zemﬁela pﬁíbuzná mé Ïeny. StB mnû byla poﬁád
v patách, a tak dekret na byt nakonec dostal nûkdo jin˘ a my
jsme museli zase pryã. Nûjak˘ ãas jsme bydleli na Staré ulici
v pavlaãovém bytû. Pﬁedchozí nájemník v bytû zemﬁel a trvalo to
dlouho, neÏ ho na‰li, to jiÏ byl úplnû v rozkladu. Proto byt celé
tﬁi roky nikdo nechtûl. V tomto bytû jsem osekal v‰echny zdi
a opravil v‰e, co jenom tro‰ku ‰lo. Byt sestával z jedné místnosti
a kuchynû, z které se ‰lo rovnou na pavlaã. Vaﬁilo se na
kaborku – mal˘ch kamínkách. Nejhor‰í byly spoleãné záchody.
Bez koupelny jsme se museli obejít, um˘vali jsme se v umyvadle
v kuchyni. V té dobû jsme mûli jedno dítû. KdyÏ bylo na cestû
druhé, snaÏili jsme se zoufale dostat odtud pryã. Mnou opraven˘
byt se nám podaﬁilo vymûnit za vût‰í na Rooseveltovû ulici, v tom
místû je teì cestovní kanceláﬁ. Byla to také jen jedna místnost, ale
uÏ komfortnûj‰í, 4,5 m vysoká, k bytu patﬁila malá koupelna,
kuchyÀ i záchod. Oknem jsme mohli pozorovat, jak pokraãuje
stavba Janáãkova divadla. Pikantní na tomto bytû bylo to, Ïe sousedil s konspiraãní místností, kde se scházeli pánové z StB v civilu a vymûÀovali si informace, coÏ jsme obãas zaslechli a nestaãili

se divit, co v‰echno je zajímalo. V roce 1969 se nám naskytla
moÏnost stavût svépomocí v areálu Kohnovy cihelny. Postavil
jsem 3 + 1, v kterém bydlíme dosud.
Máte dvû dcery. Jistû jste je vychovali ve sportovním
duchu, podobnû jako vás vá‰ otec.
My ãtyﬁi bratﬁi jsme v‰ichni mûli dcery. Na‰e mlad‰í dcera
vystudovala Vysokou ‰kolu textilní v Liberci. Tﬁi roky byla
v Americe jako au-pair, nyní pracuje jako ekonomka u poji‰Èovací
spoleãnosti. V roce 1989 se aktivnû úãastnila studentsk˘ch bouﬁí,
proto na rok studia pﬁeru‰ila. Po dokonãení studií odjela na ‰estimûsíãní stáÏ do Ameriky. Nakonec tam zÛstala tﬁi roky. Je svobodná. Star‰í dcera je vdaná, má dva kluky. VnukÛm je 17 a 12
let, oba pokraãují v rodinné tradici, vûnují se basketbalu. Mé
dcery byly od útlého vûku gymnastkami a získaly i nûjaké ceny.
Já jsem v té dobû byl trenérem mládeÏe v basketbalu a tak zvané
pﬁípravky sportovní gymnastiky. Tímto zpÛsobem se dal totalitní
reÏim lépe pﬁeÏít. Tak to ‰lo aÏ do roku 1989. Rok, kter˘ byl velikou zmûnou v Ïivotû celé na‰í spoleãnosti, byl zlomov˘m rokem
i v mém Ïivotû, v té dobû jsem totiÏ ode‰el do dÛchodu.
Vy a dÛchodce? To si neumím pﬁedstavit.
Ani já ne. Nikdy jsem nemûl tolik práce jako mám teì v dÛchodu. VÛbec se nezastavím. Zdûdil jsem náturu svého otce, a tak
nevím, co dﬁív. „Namoãil“ jsem se do obnovy Orla a dodnes jsem
ve funkci místostarosty Orla v âR. V letech 1991–1995 jsem byl
vÛdcem skautského oddílu Velena Fanderlíka. Od roku 1992 do
2004 jsem byl ãlenem pléna âeského olympijského v˘boru, jako
ãlen Orla jsem byl jedním ze zakládajících ãlenÛ tohoto v˘boru.
Mám za sebou také první ãtyﬁi roky v komunální politice.
V letech 2002 aÏ 2006 jsem byl ãlenem Zastupitelstva mûstské
ãásti Brno-stﬁed a pﬁedsedou majetkové komise rady této mûstské
ãásti.
Otázka na závûr. Co byste rád nosil na svém ‰títû, kdybyste byl rytíﬁem?
Chce‰-li ctûn b˘t, dobuì cti si sám. To je m˘m krédem. Pﬁidám
je‰tû jednu vûtu, která by také mohla b˘t na mém erbu. Dává‰-li
ze svého majetku, málo dává‰. Teprve kdyÏ dává‰ sám sebe,
dává‰ opravdovû.
Text a foto MUDr. Vûra Jelínková

âeská tûlov˘chovná organizace Orel
vznikala od roku 1902, podle vzoru
Sokola ji zakládali zejména na Moravû
katoliãtí duchovní. V r. 1909 se orelské
jednoty spojily do spoleãné organizace,
po vzniku âSR v roce 1919 pod názvem âeskoslovensk˘ Orel.
Orel poﬁádal slet v roce 1922 a dal‰í slet byl v roce 1929
v Praze v rámci oslav svatováclavského milénia. K roku 1931
mûl Orel pﬁes 100 000 ãlenÛ, zejména na jiÏní Moravû a na
Slovensku. âinnost se rozvíjela, ãlenstva pﬁib˘valo, v letech
1937–1938 to bylo 200 000 ãlenÛ. Dal‰í slet mûl b˘t v roce
1939, ale uÏ se nemohl konat, do‰lo k okupaci. Po okupaci
âSR se ﬁada ãlenÛ Orla zapojila do domácího odboje. V roce
1942 byli mezi para‰utisty, kteﬁí udûlali atentát na Heydricha, 4
ãlenové Orla. Na Moravû byla ãinnost organizace Orla zastavena v listopadu 1941, v âechách v záﬁí 1942, majetek, zejména
tûlocviãny, jim byl zabaven pro Hitlerjugend. V roce 1945 Orel
obnovil ãinnost. V roce 1948 mûl Orel asi 800 000 ãlenÛ. Po
velké manifestaci proti nástupu komunistÛ v únoru 1948 na
Host˘nû v srpnu 1948 nastalo velké zat˘kání, Orel byl opût
rozpu‰tûn a jeho majetek zabaven. Po listopadu 1989 se Orel
obnovil, v Brnû v Divadle Bolka Polívky, a poÏádal o registraci.
Pﬁi rozpadu âeskoslovenska v r. 1992 se Sokoli, Orli a âSTV
stali zakladateli ãeského olympijského v˘boru, aby se âR
mohla zúãastnit olympijsk˘ch her v roce 1993. V souãasnosti
má organizace asi 18 000 ãlenÛ. Orel je ãlenem mezinárodní
unie katolick˘ch tûlov˘chovn˘ch organizací se sídlem v PaﬁíÏi.
RNDr. Zdenka Balcarová
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Inzerce
SIMPLY CLEVER

VÍCE PROSTORU PRO SPRÁVNOU VOLBU

ZÍSKEJTE VÍCE SVOBODY PRO NOVÉ MYŠLENKY. OBJEVTE SVĚT ROOMSTER.
Přijďte si právě teď prohlédnout nový vůz Škoda Roomster s prostorným
interiérem a dalšími novinkami ke svému prodejci vozů Škoda.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Roomster: 5,1-7,0 l/100 km, 135-168 g/km

Nová ŠkodaRoomster
Najděte svůj vlastní prostor
Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

www.skoda-auto.cz

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

správa inzertní plochy zpravodajů
Brno-střed, Starý Lískovec, Bohunice

inzerce@oranzovareklama.cz
tel./fax: 545 426 144,
gsm: 774 531 591

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek na
družstvu u DB.
Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

OČNÍ OPTIKA

Novinka v Brně!
obruby Gerry WEBER a
Betty BARCLAY pro dámy
a pánské obruby CAMEL
za příznivé ceny
Podzimní kolekce Flair, Davidoff, Mexx, Reebok a obruby z titanu
Adidas, Puma, Hugo Boss, Jaguar, Eschenbach

STUDIOLENS – oční optika Brno, Husova 6
Otevřeno po – pá 8.30–18 hod., sobota 9–12 hod
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Inzerce

EKOCOMP, S.R.O., SRBSKÁ 53, 612 00 BRNO

–
–
–
–
–
–
–

volné kanceláře k pronájmutí s nepřetržitým provozem
nepřetržitá vrátní služba a ostraha objektu
možnost trvalého připojení na internet
spolehlivost a solidnost při sjednávání nájemního vztahu
poštovní služba
možnost zřízení sídla firmy
dobrá dopravní dostupnost a možnost parkování
Kontakt:
541 589 111
541 589 248
541 589 249

776 811 199
606 228 833
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Brněnské podzemí
Stﬁedovûké trÏi‰tû zaloÏené na kﬁíÏení star˘ch obchodních cest
smûﬁujících od Mûnínské brány k hradu a od brány Îidovské
k bránû Brnûnské bylo nejvût‰ím veﬁejn˘m prostranstvím v Brnû.
Tento dÛleÏit˘ komunikaãní uzel na svaÏitém terénu, kter˘ si
dodnes zachoval svoji pÛvodní velikost, byl od poãátku 13. století obestavován po celém obvodu mû‰Èansk˘mi domy. Bydleli
v nich ﬁemeslníci a Ïivnostníci, hokyníci, pícníci, platnéﬁi, zrcadelníci, koníﬁi, Ïelezníci, cínaﬁi, ﬁezníci i mûstsk˘ medik. Po
mnoho staletí byl tehdy zvan˘ Horní trh stﬁedem zájmu obchodníkÛ a kupcÛ domácích i zahraniãních. A pﬁestoÏe se na nûm
odehrávaly i závaÏné spoleãenské a politické události, zásadní
v˘znam pro mûsto mûl jako hospodáﬁské centrum. Pravidelné
konání trhÛ zaniklo poãátkem 20. století a souãasné stánky zelináﬁÛ jsou jiÏ jen vzdálenou pﬁipomínkou nûkdej‰ího v˘znamného
mûstského trÏi‰tû.
Kupeck˘ a trhoveck˘ Ïivot si nelze pﬁedstavit bez nejrÛznûj‰ích
hostinsk˘ch zaﬁízení, kde se obchody domlouvaly, uzavíraly
a také popﬁípadû zapíjely. Zeln˘ trh nabízel takov˘ch restaurací
a taveren hned nûkolik a vût‰inou se jednalo o podniky velmi
známé a vyhlá‰ené. Jedním z nich byl i „HannakÛv sklep“
v domû ã. 6 zaloÏen˘ roku 1843. Po schodi‰ti s dvanácti stupni
sestupovali jeho ãetní náv‰tûvníci do dlouhého klenutého sklepa,
kde se sedávalo u stolÛ ve dvou ﬁadách se stﬁední uliãkou.
Hostinsk˘ byl ve v˘ãepu a paní hostinská obsluhovala bufet, pro-

slul˘ specialitami studené kuchynû. Nejãastûji to byly náﬁezy studeného masa a vuﬁtÛ, servírované „elegantnû a gustiésnû“ na talíﬁ.
Pﬁes obãasnou kousavou poznámku o tenkosti plátkÛ byl tento
sklepní podnik hojnû nav‰tûvován, zvlá‰tû pravideln˘mi stolov˘mi spoleãnostmi. Pﬁeãkal i silnou konkurenci vinárny „U tﬁí
korun“, která prosperovala v pﬁízemí stejného domu, pﬁímo nad
Hannakov˘m sklepem.
Sklepními prostorami jsou vybaveny v‰echny tﬁi domy leÏící
mezi Biskupsk˘m dvorem a Kapucínsk˘m námûstím, na jiÏní stranû Zelného trh. Nachází se pod obvodem domÛ, pod dvorními
trakty a zasahují také hluboko do námûstí. Historie domÛ je rovnûÏ velmi spletitá a zajímavá. NároÏí dvou námûstí –
Kapucínského a Zelného trhu – tvoﬁí dÛm, kter˘ zde v podobû
dvou gotick˘ch objektÛ stál jiÏ ve stﬁedovûku. Cel˘ objekt byl
pﬁestavûn v sedmdesát˘ch letech 19. století, kdy byl zv˘‰en
o tﬁetí patro. Stavební úpravy budovu velmi znehodnotily
a z v˘stavné palácové stavby, plné architektonick˘ch detailÛ
a prvkÛ, zbylo pouhé torzo. Co se v‰ak alespoÀ ãásteãnû zachovat podaﬁilo, jsou stﬁedovûká sklepení zasahující pod budovu
i pod plochu námûstí. Prostorné gotické, renesanãní i barokní
konstrukce s pÛlkruhov˘mi valen˘mi klenbami, v nûkolika úrovních propojené mnoÏstvím schodi‰È, jsou dokladem stavebního
mistrovství na‰ich pﬁedkÛ.
PÛvodnû samostatná sklepení v‰ech tﬁí domÛ byla na poãátku

FOTO BARAN-FRANCÁN

Sklepní prostory restaurace U pandura.
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devadesát˘ch let minulého století vzájemnû propojena a tvoﬁí
jeden velk˘ sklepní komplex. Architektonická úprava pro potﬁeby
restaurace a pivnice „U pandura“ vytvoﬁila z tûchto témûﬁ ztracen˘ch míst zajímavé historické prostory a velmi pﬁíkladnou ukázku
vyuÏití stﬁedovûk˘ch sklepení v souãasné dobû.
Spodní ãást námûstí Zelného trhu uzavíraly ve stﬁedovûku ãtyﬁi
domy. Dva krajní domy na jiÏní stranû bloku byly v 80. letech
19. století spojeny v jeden. JiÏ tehdy je vlastnila Cyrillo-Methodûjská záloÏna, která zde sídlila od svého zaloÏení roku
1882. Prosperující záloÏna pozdûji zakoupila i zb˘vající dva
objekty. V levém nároÏním domû tehdy sídlila kavárna „Stromf“
s letní pﬁedzahrádkou umístûnou do námûstí. V roce 1914 nechala záloÏna v‰echny ãtyﬁi domy zboﬁit a na jejich místû postavil
stavitel Leopold âupr novou monumentální budovu.
S v˘stavbou nové budovy skonãilo také uÏívání sklepních prostor pÛvodních domÛ. KaÏd˘ z nich mûl jeden aÏ dva sklepy
umístûné pod námûstím. K jejich ãi‰tûní a vyklízení do‰lo v roce
1985. Vzhledem k tomu, Ïe více neÏ polovinu století se o tyto
prostory nikdo nestaral, byly klenby barokních sklepení po stavební stránce celkem zachovalé. Nûkteré byly dláÏdûné cihlami
kladen˘mi na ostro se spádem do stﬁedu místnosti, ostatní mûly
podlahu hlinûnou. Ostatní sklepy men‰ích rozmûrÛ mûly rovnûÏ
valené polokruhové klenby a jejich prostor byl pﬁedûlen ciheln˘mi pﬁíãkami. PﬁestoÏe byl vypracován návrh na zaji‰tûní tûchto
prostor v pÛvodní historické podobû, sklepy byly v roce 1989
opatﬁeny nevhodn˘m betonov˘m nástﬁikem.
Sklepy domu ã. 20 tvoﬁí dal‰í komplex podzemních prostor
Zelného trhu. Vznikly propojením sklepÛ tﬁí pÛvodních domÛ
zboﬁen˘ch v roce 1910 pﬁi asanaci celého bloku. V dobû v˘stavby
nového domu do‰lo ke zniãení sklepních prostor pod objektem
a zároveÀ byly znepﬁístupnûny sklepy vybíhající pod plochu
námûstí. PÛvodní vstupy a schodi‰tû byly základov˘mi zdmi nové
budovy doslova pﬁeÈaty. Teprve v roce 1987 do‰lo k prÛzkumÛm
a vyklízení do té doby nepouÏívan˘ch sklepÛ. DlaÏba námûstí
nad sklepními prostorami se tehdy zaãala prolamovat. Pozdûji se

Sklepy pﬁed domem ã. 20.

FOTO BARAN–FRANCÁN

v‰ak ukázalo, Ïe deformace byly zpÛsobeny havárií nedalekého
vodovodního potrubí. Voda zaplavila v˘chodní ãást sklepení, ale
konstrukce kleneb zÛstaly neporu‰eny. Pouze na nûkolika místech do‰lo jiÏ dﬁíve k prolomení ãástí kleneb, pravdûpodobnû pﬁi
pokládání technick˘ch sítí. Jedním z prostorÛ byla dokonce tûsnû
pod klenbou vedena jedna vûtev kanalizaãní stoky. Do‰lo
k vyãi‰tûní v‰ech prostor od nánosÛ hlíny a bláta a byl navrÏen
zpÛsob jejich sanace a záchrany. Pﬁes protesty odborníkÛ byl
bohuÏel zvolen tehdy obvykl˘ zpÛsob statického zaji‰tûní – provedení betonové lícové skoﬁepiny. Renesanãní, barokní i klasicistní sklepy tím byly zniãeny a nyní mají pouze podobu betonov˘ch jeskyní. PﬁestoÏe tyto mohutné a rozsáhlé prostory kdysi
velmi potﬁebn˘ch a pouÏívan˘ch sklepÛ ztratily svoji historickou
podobu, mohou alespoÀ sv˘mi dispozicemi a rozsahem vypovídat o jejich nûkdej‰ím vyuÏití.
V dal‰ím pokraãování exkurze brnûnsk˘m podzemím nav‰tívíme rozsáhlé sklepy pod Kapucínsk˘m námûstím s kapucínskou
hrobkou.
Ale‰ Svoboda
r-atelier@volny.cz
Sklepení pﬁed b˘valou Cyrilometodûjskou záloÏnou.
FOTO BARAN–FRANCÁN

âlánky publikované v tomto seriálu byly jiÏ uveﬁejnûny v kulturním mûsíãníku KAM v Brnû v roãnících 48 a 49.
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Co vypráví poliklinika na Zahradníkově ulici
Kdyby vám nûkdo ﬁekl, Ïe mezi v˘znamné
brnûnské památky patﬁí i poliklinika na
Zahradníkovû ulici, asi byste zpoãátku zvaÏovali,
zda nejde o Ïert. Nejde, i kdyÏ ona sama budova
mezi Veveﬁí, Nerudovou a Kounicovou ulicí stojí
zatím stále je‰tû jaksi na okraji zájmu a pozornosti a ti‰e chátrá. Bude to asi tím, Ïe se stala nedílnou souãástí na‰eho kaÏdodenního Ïivota, Ïe
nám skromnû, pﬁiãinlivû a ze v‰ech sil slouÏí
v okamÏicích, kdy nás zrazuje zdraví, a vÛbec se
za to nedomáhá halasnû ani odmûny ãi slávy, ba
ani patﬁiãného místa na slunci, jeÏ by jí mûlo právem patﬁit. Jaksi jsme ji proto vÛbec pﬁestali vnímat. ¤íkáme jí také nûkdy poliklinika na Vyhlídce
a asi si ani poﬁádnû neuvûdomujeme, Ïe to není
jen tak „Àáká“ poliklinika. Jen o ní jaksi málo
víme, Ïe? Tak se to pokusíme napravit.
Ono to v‰echno zaãalo uÏ v roce 1889, kdy
byla v Brnû zaloÏena Okresní nemocenská
pokladna (já vím, Ïe vám je bliÏ‰í název Okresní
nemocenská poji‰Èovna, ale ten je o nûjaké to
desetiletí mlad‰í). Tehdy byla Okresní nemocenská pokladna v Brnû jen jednou z celé ﬁady dal‰ích nemocensk˘ch podpÛrn˘ch pokladen
a institucí, ale netrvalo dlouho – a zejména pak
v dobû první republiky se stala u nás vÛbec nejvût‰í a ãlenstvem nejpoãetnûj‰í nemocenskou
pokladnou/poji‰Èovnou. ZpÛsobila to její neustálá snaha zlep‰ovat a zdokonalovat své sluÏby
nemocn˘m a postiÏen˘m obãanÛm bez rozdílu
pohlaví, náboÏenství, národnosti i sociálního
postavení ve spoleãnosti. Hledala nové a moderní zdravotnické pﬁístupy k léãbû, získávala dal‰í
ãleny, osvûdãila se zamûstnavatelÛm, kteﬁí u ní
skládali za své zamûstnance finanãní pﬁíspûvky
zdravotního poji‰tûní, a dbávala ve v‰em v‰udy –
jak se ﬁíká – o své dobré jméno.
Pravda, zaãínala skromnû, jak jinak. Její vÛbec
první budovu byste na‰li dnes na tﬁídû Milady
Horákové ã. 24/26 v domû, kter˘ byl vystavûn
v letech 1903–1904 podle projektu Huberta
Gessnera, známého to vídeÀského architekta
a ãlena vídeÀského umûleckého spolku Wiener
Sezession, a je‰tû dnes ho poznáte podle zajímavé fasády (dnes ponûkud za‰lé a po‰kozené),
která je zdobena mal˘mi keramick˘mi kachliãkami. Tento pÛvodnû obytn˘ dÛm si ONP upravila
podle sv˘ch potﬁeb tak, aby v nûm byly místnosti nejen úﬁední, ale i léãebné, neboÈ uÏ tehdy se
poãet jejího ãlenstva pohyboval kolem 9 000.
Po skonãení I. svûtové války a nadechnutí se
svobody se ukázalo, Ïe pﬁedstavenstvo ONP
bude muset uvaÏovat o nové budovû, postavené
uÏ pﬁímo „na míru“ potﬁebám pokladny nemocenské, protoÏe neb˘valou mûrou stoupal zájem
o ãlenství v ní a o sluÏby, jeÏ sv˘m ãlenÛm
ochotnû nabízela. A tehdy padla volba na zatím
zcela volné prostranství hned za dne‰ním námûstím Koneãného mezi ulicí Veveﬁí, Zahradníkovou
a Nerudovou. Ano, právû tam, kde se uÏ mnohem dﬁíve pﬁed tím ﬁíkalo (a jak víte, je‰tû ãasto
ﬁíká!) na Vyhlídce. Já vím, Ïe dnes tam Ïádná
„vyhlídka“ není, ale tehdy, na samém zaãátku
20. let 20. století, je‰tû byla, a dokonce pr˘ krásná! Inu, nestál je‰tû „Rohlík“, ani jeho protûj‰ek
(obojí dnes patﬁící Univerzitû obrany v Brnû), ba
nebyla je‰tû ani Právnická fakulta Masarykovy
univerzity, natoÏ nová Moravská zemská knihovna, takÏe toliko budova âeské techniky z roku
1907 shlíÏela do údolí a na návr‰í dne‰ní Lesné.

Vlastnû nejen ona budova, ale také nedaleko ní
stojící restaurace zv. Na krásné vyhlídce. Jezdilo
se tam dokonce na v˘let koãárem, ti zdatní do‰li
po sv˘ch a podle vzpomínek souãasníkÛ nebyl
nikdo nikdy zklamán. Na zahradû se totiÏ konaly
koncerty pod ‰ir˘m nebem, restaurace mûla
dobﬁe vybavenou kuÏelnu a pivo se tam ãepovalo jako kﬁen. Prostû oblíbené v˘letní místo
BrÀanÛ (a BrÀanek!) na krásné vyhlídce.
A právû tady, na konci mírného sváÏku dne‰ní
ulice Nerudovy, bylo v roce 1922 rozhodnuto
postavit novou, moderní a pokud moÏno i krásnou a dÛstojnou budovu Okresní nemocenské
pokladny. Projektu se ujal ing. arch. Jindﬁich
Kumpo‰t (1891–1968) a zhostil se úkolu se ctí.
Jeho zajímavû ﬁe‰ená stavba, kterou podle jeho
projektu postavil v letech 1923–1924 brnûnsk˘
stavitel Leopold Jungman a jeÏ zároveÀ naznaãila
sv˘m zkosen˘m nároÏím smûr dal‰í zástavby ulic
Nerudovy a Zahradníkovy, je uvedena – aã to
mnozí patrnû nevíme – v seznamu brnûnsk˘ch
památek a mûla by b˘t tedy bezpodmíneãnû
chránûna. V seznamu se totiÏ pí‰e: „Okresní
nemocenská poji‰Èovna, vynikající stavba meziváleãné monumentální architektury s ohlasy klasicismu a náznaku man˘risticky chápan˘ch
egyptsk˘ch vlivÛ a kubismu. Projekt J. Kumpo‰t,
1924, r. 1936 roz‰íﬁena, rovnûÏ podle projektu
J. Kumpo‰ta, o ambulatorium.“ (Karel Kuãa,
s. 139.)
Jistû mi dáte za pravdu, Ïe i dnes, kdyÏ vstoupíte po schodech z Nerudovy ulice pod sedmi
majestátními sloupy se sochami kleãících muÏÛ
(coÏ je opût obdivuhodné dílo, ale tentokrát
brnûnského sochaﬁe Václava Hynka Macha
(1882–1958) do vstupní haly, pÛsobí cel˘ prostor
se stﬁedov˘m schodi‰tûm stále monumentálnû.
A to si nestaãíme uvûdomit, Ïe obvod obou kﬁídel budovy, vãetnû onoho zkoseného nároÏí
mûﬁí více neÏ 120 m, coÏ by pﬁi pomyslném
vyrovnání do roviny zabralo jednu stranu slu‰nû
dlouhé ulice. Budova má kromû podzemí, pﬁízemí a onoho pﬁízemí schodi‰tûm zv˘‰eného je‰tû
dal‰ích pln˘ch pût pater, takÏe dosáhla v˘‰ky
32 m a v nejvy‰‰ích patrech – jak tehdy pﬁikazoval stavební zákon – se umístil i pﬁedepsan˘
poãet bytÛ. Úﬁedních a léãebn˘ch místností
v niÏ‰ích patrech bylo více neÏ 90 a nemusím
ani dodávat, Ïe byly rozmístûny tak úãelnû, aby
klienti a pacienti nemuseli zmatenû po budovû
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pobíhat a hledat lékárnu, ordinaci ãi pokladny
k vyrovnání finanãních úãtÛ. ¤editelna se na‰tûstí zachovala v pÛvodní podobû, je celá obloÏena
dﬁevem a zdobí ji dva figurální dﬁevûné reliéfy
brnûnského sochaﬁe Josefa Kubíãka (1890–1972)
s motivy Mateﬁství a Sociální péãe. Obû domovní
kﬁídla svírala dva men‰í dvory, jeÏ celé prostﬁedí
pﬁíjemnû zprÛhledÀovaly, prosvûcovaly a zútulÀovaly a samy se nabízely b˘ti jak˘msi respiriem
uÏ také proto, Ïe stupÀovit˘ vchod do nich byl
rovnûÏ zdoben umûlecky pÛsobiv˘m portálem.
V novû otevﬁeném ústavu pracovali nejen
úﬁedníci, kteﬁí mûli na starosti evidenci ãlenÛ,
finanãní a hospodáﬁské záleÏitosti ONP, ale
i lékaﬁi v modernû zaﬁízen˘ch a úãelnû vybaven˘ch ordinacích s ãekárnami pacientÛ, laboratoﬁemi, ústavní lékárnou a jin˘m dal‰ím potﬁebn˘m
pﬁíslu‰enstvím. K p˘‰e celého zaﬁízení patﬁila
v dobû první republiky zejména téÏ nová zubní
ambulatoria a klinika se ãtrnácti operaãními
kﬁesly. Hned v roce 1924 po otevﬁení polikliniky
bylo do konce roku o‰etﬁeno 44 713 pacientÛ,
tedy ãlenÛ ONP a jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ.
Pamatovalo se doslova na v‰echno. Svou klidnou místnost mûly pro sebe i kojící matky, ve
zv˘‰eném pﬁízemí byl prostorn˘ zasedací sál,
‰atny a pﬁíslu‰enství, v‰e bylo propojeno telefony a mûlo to jen jednu vadu: zájem byl tak
obrovsk˘, Ïe uÏ v roce 1928 se muselo zaãít uvaÏovat o roz‰íﬁení. Do‰lo k nûmu uÏ v roce 1936.
Na‰tûstí byl dosud voln˘ pozemek, kter˘
k budovû pﬁiléhal a táhl se aÏ k Veveﬁí ulici.
A právû na jeho plo‰e projektoval opût ing.
arch. Jindﬁich Kumpo‰t pﬁístavbu, jeÏ velmi citlivû a pﬁitom nijak podbízivû navazovala na
star‰í budovy. Naopak. Svou novou charakteristickou tváﬁí se sice odli‰uje, ale starou budovu nepopírá a neuráÏí a navíc v ní byly vyuÏity
zase ony nové, ba nejnovûj‰í poznatky lékaﬁské
a zdravotnické techniky. Blok budov ONP se
uzavﬁel a vytvoﬁil jak˘si ostrov ãi oázu pomoci
ãlovûku v okamÏicích nejpotﬁebnûj‰ích. Navíc
obohatil mûsto Brno o v˘raznou a charakteristickou památku architektury zdravotnického
úãelu, navíc natrvalo spjatou s obdivuhodnou
ãinností Okresní nemocenské pokladny, teì uÏ
poji‰Èovny.
Ale i o ní samotné je‰tû pár slov. UÏ o ní
víme, Ïe zaji‰Èovala a poskytovala lékaﬁskou
péãi sv˘m ãlenÛm a jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm, ale ãasem tuto péãi dále rozvíjela. Mûla
v Baldû u Poliãky svou vlastní prázdninovou
útulnu pro dûti,v Brnû-Novém Lískovci sama
zbudovala rekonvalescenãní rodinné zaﬁízení,
na své náklady posílala poji‰tûnce na léãení do
Pasek, Karlov˘ch VarÛ, Jevíãka i Pie‰Èan, podporovala Masarykovu Ligu proti TBC a asi ani není
známo, Ïe jí v Brnû patﬁily láznû na dne‰ní
Spolkové (dﬁíve Marxovû) ulici, kde ochotnû
poskytovala v‰echny potﬁebné druhy koupelí.
AÏ pÛjdete kolem dne‰ní polikliniky na
Zahradníkovû ulici, pohlaìte ji pohledem a uvûdomte si, prosím, Ïe ona, jeÏ tolika z nás pomohla od bolesti a trápení, ti‰e a odevzdanû trpí
a ãeká na to, Ïe jí teì pomÛÏeme my, neboÈ
potﬁebuje dÛkladnou, peãlivou, ale nesmírnû
dobﬁe promy‰lenou a hlavnû na v˘sost citlivou
rekonstrukci. ZaslouÏí si to a oãekává to od nás!
Milena Flodrová
Foto Zdenka Balcarová
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DO 19. LISTOPADU JE NA ŠPILBERKU
VÝSTAVA MALÍŘE OTAKARA KUBÍNA
V˘stava malíﬁe Otakara Kubína probíhá ve spolupráci se
Severoãeskou galerií v˘tvarného umûní v Litomûﬁicích v Muzeu
mûsta Brna na ·pilberku do 19. listopadu 2006. Svûtovû znám˘
malíﬁ Otakar Kubín/Othon Coubine se narodil roku 1883
v Boskovicích. V patnácti letech ode‰el studovat na sochaﬁskou
‰kolu do Hoﬁic, v roce 1900 byl pﬁijat na praÏskou Akademii.
Kubína pﬁitahovalo kromû sochaﬁství také malíﬁství. Hned po
ukonãení ‰koly odjel s Bedﬁichem Feiglem do Antverp a potom
do PaﬁíÏe, kde ho pﬁitahoval neoimpresionismus, v jehoÏ duchu
jsou vytvoﬁeny jeho obrazy z této doby. V roce 1907 se stal ãlenem skupiny Osma a úãastnil se jejich první v˘stavy. V jeho tvorbû z let 1904–1910 poznáme ohlasy umûní Vincenta van Gogha.
V roce 1912 se Kubín trvale usazuje ve Francii. Jeho obrazy z té
doby se prosazovaly více v nûmeckém prostﬁedí, v roce 1913
vystavuje v Berlínû spoleãnû s Marcem Chagallem a v roce 1916
s Oskarem Kokoschkou. Ve 20. letech, po období kubismu,
nachází Kubín v˘raz v klasicizujících obrazech záti‰í, aktÛ a krajin, pln˘ch jasu a harmonie. Jeho obrazy obnovují zduchovnûlé
krajiny stﬁedovûk˘ch malíﬁÛ a ukáznûn˘ soulad renesanãních
mistrÛ. Kubínova jednoduchost zÛstává dílem hluboké reflexe
a velké komplexnosti pohledu. Jeho obrazy nám odhalují skuteãnost autentiãtûj‰í a hlub‰í, skuteãnost, kterou
nepostihneme pouh˘m
okem. V Kubínovû díle
se mísí rysy ãeské i svûtové v harmonickém
vyrovnání. Proto zÛstává
dílo malíﬁe Otakara
Kubína pro dne‰ního
diváka aktuální a pﬁitaÏlivé, proto náleÏí nejen
úzkému okruhu znalcÛ,
ale poãetnému publiku
doma i v zahraniãí.
Zdenka Balcarová

Mezinárodní festival s projekcí nejlep‰ích svûtov˘ch filmÛ s horskou tematikou se koná v Brnû v areálu BVV 10.–11. listopadu
2006. Kromû Brna budou filmy s horskou tematikou promítnuty v âeské republice v Praze a v Jiãínû. Dal‰í informace najdete
na www.bmff.cz.
PROGRAM KLUBU SENIORÒ, Václavská 3, 603 00 Brno,
v listopadu 2006:
Provozní doba klubu je: pondûlí od 15 hod., od úter˘ do
pátku od 14 hod. mimo svátky a dny voleb. Vycházky: úter˘
a ãtvrtek – program skupiny na úter˘ je vyvû‰en ve v˘loze, bliÏ‰í informace tel. 545 215 128. Tûlesná cviãení se konají v úter˘
a v pátek, setkání s pﬁáteli v pondûlí, ve stﬁedu a ãtvrtek. SluÏby
na objednávku: Îádám, aby zájemci si sami zaji‰Èovali sluÏby
telefonicky, po 19. hod. Ve stﬁedu je pedikúra, tel. 541 249 172,
ãtvrtek – kadeﬁnice: 543 215 146, pátek – klasické masáÏe:
603 304 531, pátek – kosmetika: 724 787 625. V klubu máme
zaﬁízení pro individuální tûlesnou rehabilitaci. Vítáme v‰echny
zájemce o ruãní práce. Domluva s vedoucí klubu je moÏná ve
ãtvrtek po 15. hod. Vedoucí klubu Hilda Adamová-Kopecká

Inzerce
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Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“
LISTOPAD 2006
stﬁeda 1. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Princezna Konvalinka

KVS „U Tří kohoutů“
LISTOPAD 2006

ãtvrtek 2. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Mauglí

úter˘ 7. listopadu v 19.30 hod.
PÍ·ETE DO ·UPLÍKU?
Autorské ãtení: Lenka Fialová.

pátek 3. listopadu, 10.15 hod.
Zakletá Marie

stﬁeda 8. listopadu
HUKL – Folková kapela.

pondûlí 6. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Hodn˘ ãert Fikmik

ãtvrtek 9. listopadu v 19.30 hod.
BAREL ROCK – Koncert legendární party absolventÛ V· veterinární
v Brnû, hrající ve stylu „ lido – demo – decho – pop“.

úter˘ 7. listopadu, 8.30 hod.
Malé Ïeny
stﬁeda 8. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

úter˘ 14. listopadu v 19.30 hod.
THE GLASS ONION
The Beatles v podání známé brnûnské kapely.

ãtvrtek 9. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Dvacet tisíc mil pod moﬁem

stﬁeda 15. listopadu v 19.30 hod.
JAROSLAV HUTKA
Koncert folkové osobnosti.

ãtvrtek 9. listopadu, 19.00 hod.
Kytice – abonentní skupina D
pátek 10. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Kytice

ãtvrtek 16. listopadu v 19.30 hod.
NA CHVÍLI MOT¯LI
Hudba tajn˘ch koutÛ skryt˘ch míst.

stﬁeda 15. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Aladinova kouzelná lampa
ãtvrtek 16. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Aladinova kouzelná lampa

úter˘ 21. listopadu v 19.30 hod.
Poslechov˘ poﬁad Jiﬁího âERNÉHO:
Karel KRYL – legenda bez povûr.

ãtvrtek 16. listopadu, 19.00 hod.
Jáno‰ík – abonentní skupina E
sobota 18. listopadu, 15.30 hod.
Mauglí

stﬁeda 22. listopadu v 19.30 hod.
COURAGE + BONSAI â. 3 – Koncert folkov˘ch kapel.

sobota 25. listopadu, 15.30 hod.
Vánoãní hra – PREMIÉRA

ãtvrtek 23. listopadu v 19.30 hod.
BLUES 2 – Brnûnská kapela.

pondûlí 27. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra

úter˘ 28. listopadu v 19.30 hod.
MEZITÍM
Folkové ‰ou.

úter˘ 28. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra
úter˘ 28. listopadu, 19.00 hod.
Ghulam Martuza Khan – vystoupení indického zpûváka a jeho hostÛ

stﬁeda 29. listopadu v 19.30 hod.
Vladimír MERTA – Svatopluk KARÁSEK + LOND¯N
Folková konfrontace.

stﬁeda 29. listopadu, 8.30 a 10.15 hod.
Vánoãní hra

ãtvrtek 30. listopadu v 19.30 hod.
THE YOUNG PEKÁâ BAND
Swing pﬁes jazzrock aÏ po latinsko-americké rytmy v podání sestavy dobr˘ch brnûnsk˘ch muzikantÛ.

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

KLUBOV¯ BAR:
otevﬁen ve dnech programov˘ch akcí od 17 hod.

ČINNOST KULTURNÍHO A VZDĚLÁVACÍHO
STŘEDISKA „U TŘÍ KOHOUTŮ“ PODPORUJÍ:

P¤EDPRODEJ VSTUPENEK:
BKC – Bûhounská 17
INDIES – KobliÏná 16
FOLK & COUNTRY MUSIC – Kapucínské nám. 10
KUDRNA – podchod nádraÏí âD
KONTAKT:
Klub Leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno
tel.: 543 213 693
www.volny.cz/leitnerka
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Informujeme
SETKÁNÍ S HUDBOU
Druh˘ koncert abonentního cyklu âeského filharmonického
sboru v sále Josefa Dobrovského v Konventu milosrdn˘ch bratﬁí, VídeÀská 7, se koná 12. a 13. listopadu jako Pocta
Wolfgangu Amadeovi Mozartovi (k 250. v˘roãí narození). Zazní
Mozartovy skladby: Exultate, Jubilate, Regina coeli a Requiem.
Spoluúãinkují âe‰tí komorní sólisté s dirigentem Petrem Fialou.
Pﬁedprodej na Bûhounské, tel. 542 210 863.
Hudební ne‰pory se konají v nedûli 3. prosince 2006
v 19.30 hodin v âerveném kostele (chrám
J. A. Komenského na Komenského námûstí). Úãinkují:
Musica animata – smí‰en˘ pûveck˘ sbor a Mal˘ smyãcov˘
orchestr ZU· Tﬁebíã. Program: G. P. da Palestrina,
C. Monteverdi, J. Pachelbel, L. van Beethoven, P. Eben,
A. Vivaldi, G. F. Händel, spirituály. Biblické zamy‰lení:
Mgr. J. Gruber. Ne‰pory jsou benefiãní, v˘tûÏek dobrovolného vstupného bude vûnován stﬁedisku Diakonie v Brnû. Akce se koná za
podpory Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí v˘tûÏek akce.
Projekt podporuje také Jihomoravsk˘ kraj. Poﬁádají a zvou sbory âeskobratrské církve evangelické Brno 1 a Brno-Husovice.
Slavnostní koncert APS Moravan
k 75. v˘roãí zaloÏení prof. Josefem
Veselkou se uskuteãní 3. prosince 2006
v Besedním domû, v 19 hod. Na programu budou uvedeny muÏské sbory
B. Smetany, J. Galluse-Handla, F. Poulena, A. Mozarta, L. Janáãka
a sborÛ J. B. Foerstra, jako pocta tomuto autorovi, velkému pﬁíznivci
a obdivovateli Moravy, pﬁi vzpomínce 55. v˘roãí jeho úmrtí. Na závûr
koncertu zazní kantáta „Polní m‰e“ B. MartinÛ, v doprovodu komorního sboru Filharmonie Brno.
Zveme vás na Slavnostní koncert duchovní hudby v kostele
Nanebevzetí P. Marie na Jezuitské ulici v Brnû v nedûli 26. listopadu 2006 v 19 hodin s pﬁipomenutím mozartovského jubilea. Zazní
Biblické písnû Antonína Dvoﬁáka, zpívat bude Richard Novák, klavírní
doprovod Jan Král. Dále bude provedena Korunovaãní m‰e Cdur
Wolfganga Amadea Mozarta, zpívat budou Hana ·karková, Jana
Ehrenbergerová, Petr Julíãek a Richard Novák, pûveck˘ sbor RASTISLAV,
úãinkuje komorní orchestr CZECH VIRTUOSI, diriguje Jan Martinásek.
V cyklu „Hudební talenty známé a neznámé“, v Ïánru operety
a muzikálu, budou 6. listopadu v 18 hod. v Domû pánÛ
z Kun‰tátu úãinkovat ·KOLKA KAPELKA, sborm. Mgr. Y. Dvoﬁáková,
Janika Koláﬁová – finalistka TV Superstar a Mgr. Hana Horká, sólistka
ND v Brnû. Dal‰í koncert tohoto cyklu bude 4. prosince
v Husovû sboru, Botanická 1, v 18.30 hod., VÁNOâNÍ HUDBA.
Úãinkovat budou Capella Polyphonica Salesiana, ·KOLKA KAPELKA
a V. Bartek, varhany. Ke 100. v˘roãí narození dirigenta FOK Václava
Smetáãka. Poﬁádá L˘skÛv nadaãní fond. Kontakt: lepilova@seznam.cz,
tel. 737 606 784.
Besedu s cimbálovou muzikou poﬁádá Slováck˘ krúÏek na
·umavské ã. 4 v Brnû ve stﬁedu 15. 11. 2006 v 18.30 hod.
K posezení i k úãasti zve v‰echny pﬁíznivce moravského folklóru.
¤editelství Základní umûlecké ‰koly Jaroslava Kvapila, Brno,
tﬁ. Kpt. Jaro‰e 24, zve na tyto akce: V sobotu 11. 11. v 16 hodin
v Husovû sboru na Botanické ul. 1 na koncert dûtského sboru
Primavera a hostujícího sboru Vãelky ze Su‰ic, a v pátek 25. listopadu v 18.00 v sále Centra pro rodinu a sociální péãi, Josefská
1, na Veãer s cimbálovou muzikou. Vystoupí taneãní a cimbálov˘
soubor Heﬁmánek. Kontakt: tel. 545 211 818, e-mail: info@zusjk.cz.
První pﬁedvánoãní koncert Brnûnského filharmonického
sboru Beseda brnûnská zahájí malí koledníci z mateﬁské ‰koly
ze ·lapanic v pondûlí 4. 12. v 18 hodin pod umûlou hvûzdnou

oblohou Velkého planetária na Hvûzdárnû a planetáriu
Mikulá‰e Koperníka na Kraví hoﬁe v Brnû.
P¤EDNÁ·KY
V kostele sv. Augustina , námûstí Míru, Masarykova ãtvrÈ, se
konají v listopadu nedûlní pﬁedná‰ková odpoledne. 5. listopadu v 15.30 hod.: Indie srdcem P. Jana Meda, oãima Martina
Holíka (beseda s videoprojekcí). Pﬁedná‰ející: P. Martin Holík.
19. listopadu v 15.30 hod.: Fenomén Vatikán (o knize a Svatém
stolci vÛbec), pﬁedná‰í prof. dr. Franti‰ek X. Halas. Kontakt: Marta
Laudátová, tel. 543 243 755, mobil: 605 301 435.
V rámci pﬁedná‰ek v Mendelovû muzeu – Muzeu genetiky se
9. listopadu v 17 hod. koná pﬁedná‰ka Professor Rodney
Rothstein, Columbia University, New York, USA. Téma pﬁedná‰ky je: „Choreography of the DNA damage response in budding
yeast.“ Pﬁedná‰ka bude pronesena anglicky. Informace na tel.
543 424 043, nebo www.mendel-museum.org.
Ústav pﬁístrojové techniky Akademie vûd âR poﬁádá ve ãtvrtek
9. 11. od 9 do 17.45 hodin a v pátek 10. 11. od 9 do 15 hodin
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 2006 nejen pro mladé, ale i star‰í lidi.
Adresa: ÚPT AV âR, Královopolská 147, Brno-Královo Pole, zastávka
Skácelova, tramvaje 12, 13. Zájemci obdrÏí odborn˘ v˘klad v tûchto
tematick˘ch okruzích (laboratoﬁích): Elektronová mikroskopie –
environmentální elektronov˘ mikroskop pro pozorování biologick˘ch vzorkÛ, elektronová litografie – generování hologramÛ
prostﬁednictvím poãítaãe, speciální technologie – svaﬁování elektronov˘m paprskem, Nukleární magnetická rezonance – NMR spektroskopie, NMR tomograf, nízké teploty a supravodivost – vlastnosti
kapalného hélia a kapalného dusíku, vlastnosti látek za velmi nízk˘ch teplot, laserová technika – manipulace s mikroobjekty s vyuÏitím silového pÛsobení svûtla. Organizované skupiny prosíme, aby si
s pﬁedstihem rezervovaly termín na internetov˘ch stránkách
http://www.isibrno.cz, kontakt: 541 514 232, fax: 541 514 402.
Akce ochráncÛ pﬁírody: V pondûlí 6. listopadu se koná Setkání
pﬁátel pﬁírodní zahrady, zaãátek v 17.30 hod. Téma bude upﬁesnûno, poﬁádá Helena Vla‰ínová, tel. 542 422 750. 14. listopadu probûhne vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe studentsk˘ch prací o Ïivotním prostﬁedí v budovû KÚ Jihomoravského kraje na Îerotínovû nám. Poﬁádá ZO âSOP Veronica pod zá‰titou Jihomoravského
kraje, kontakt Hana Chalupská, tel. 542 422 757. Od 4. do 22. prosince bude prodej vánoãních jedliãek v Ekologické poradnû
Veronica, Panská ul.
LIPKA – ‰kolské zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání,
Brno, Lipová 20, vás srdeãnû zve na dvoudenní ﬁemesln˘ kurs
DRÁTùN¯ ·PERK, kter˘ se koná o víkendu 11.–12. 11. od 9 do
16 hod. Cena 750 Kã. Pﬁihlá‰ky pﬁijímáme telefonicky na 543 211 264
ãi e-mailem: renata @ lipka.cz.
V¯STAVY
Na ·pilberku v Muzeu mûsta Brna probíhá úspû‰ná
v˘stava Sága moravsk˘ch PﬁemyslovcÛ. V rámci
doprovodn˘ch akcí k této v˘stavû se konají pﬁedná‰ky v gotickém sále hradu ·pilberk, vÏdy v 17 hodin.
Vstupné je 20 Kã. Ve stﬁedu 1. listopadu pﬁedná‰í
PhDr. Rudolf Procházka (Archaia Brno) na téma:
Archeologie stﬁedovûkého mûsta, ve stﬁedu 29. listopadu pﬁedná‰í
Mgr. Martina Grmolenská: V˘tvarné umûní v pﬁemyslovském
období. Ve stﬁedu 15. listopadu v 17 hod. se koná komentovaná
prohlídka této v˘stavy. Provádût budou odborní pracovníci Muzea
mûsta Brna, sraz na malém nádvoﬁí. V sobotu 11. listopadu bude
poﬁádán turnaj v hraní stolní hry „ml˘n“. Tuto hru hráli jiÏ na‰i
pﬁedkové ve stﬁedovûku, byla nalezena pﬁi archeologick˘ch vykopávkách ze 13. století. Pﬁihlá‰ky na turnaj a bliÏ‰í informace budou na stránkách Muzea mûsta Brna www.spilberk.cz.
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