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20 PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 
2017/2018

4 UČME 
NAŠE DĚTI 
PARTICIPOVAT 10 VOLBY DO

POSLANECKÉ
SNĚMOVNY ČR 21 BIOJARMARK

NA ZELNÉM
TRHU

24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 1. LISTOPADU 2017 V 16.00 HOD.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.

Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy v 17.00 hodin, bez ohledu na průběh zasedání.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed

Zpravodaj nyní můžete
číst i ve čtečkách 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, pokud
byste chtěli číst Zpravodaj MČ Brno-střed
také na svých mobilech, tabletech nebo
počítačích, připravili jsme pro vás jednodu-
chou novou variantu. Na webové adrese
zpravodaj.brno-stred.cz najdete přehledný
archiv zpravodaje od roku 2015, a také mož-
nost stažení aplikace pro operační systém
Android, iOS a Windows phone. Aplikace
vás vždy upozorní, že vyšlo nové číslo zpra-
vodaje, díky ní získáte komfortnější přístup
ke čtení jednotlivých čísel. Jedná se zatím
o čtení zpravodajů v pdf formátu. Pokud by
byl o elektronické čtení zpravodaje z vašich
řad výrazný zájem, je možnost propracovat
systém dokonaleji. Pro vás, kterým vyhovuje
spíš papírová forma zpravodaje, nadále zů -
stává vše při starém, nemusíte se obávat,
každý měsíc dostanete zpravodaj do
schránky, jak jste zvyklí.

Uctění památky obětí
srpnových událostí 1968
a 1969

Naše země si každoročně připomíná udá-
losti 21. srpna 1968, kdy bylo Československo
obsazeno půl milionem vojáků armád Varšav-
ské smlouvy. Při invazi nebo bezprostředně
po ní bylo okupačními vojáky zavražděno 137
československých občanů adalších 500 bylo
vážně zraněno. Z Československa následně
uprchlo přes 70 000 lidí. U příležitosti tohoto
smutného výročí starosta městské části Brno-
-střed Martin Landa společně s primátorem
města Brna Petrem Vokřálem adalšími položili
květiny avěnce upamětní desky Danuše Muzi-
kářové aStanislava Valehracha. Danuše Muzi-
kářová se 21. 8. 1969 zúčastnila demonstrace
proti rok trvající okupaci. Byla zavražděna na
Moravském náměstí vBrně lidovými milicionáři,
kteří do davu neozbrojených demonstrantů
začali střílet zvěže tiskárny na rohu ulic Solniční
a Rašínova. Stanislav Valehrach byl ve stejný
den aze stejného důvodu zastřelen vulici Orlí.
Viníci nebyli nikdy dopadeni.

Jsme nominovaní
v soutěži Otevřeno x
Zavřeno 2017

Soutěž Otevřeno x Zavřeno už patnáct let
hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí
veřejné správy. Úřad městské části Brno-
-střed letos získal pozitivní nominaci v kate-
gorii Otevřeno-Přístup k informacím. Nomi-
nace byla podána v tomto znění: Úřad zvýšil

svou transparentnost – zavedl rozklikávací
rozpočet (500 milionů korun) až na úroveň
faktur, zastupitelstvo je přenášeno on-line
a následně je k dispozici podrobný archiv
bodů a záznamů, investice se projednávají
s občany, aktivně se komunikuje s občany na
FB a sociálních sítích (např. dotazy k problé-
mům ve městě), na webu jsou informace
poskytnuté na žádost hned na hlavní stránce.
V provozu je protikorupční linka, kterou pro-
vozuje neziskovka. Hodnocení odborné poro-
ty zní: Sada významných a nápaditých opa-
tření, skokově zvyšující otevřenost radnice,
zapojující veřejnost a chránící před případnou
korupcí a neefektivitou. „Nominace nás na
radnici opravdu potěšila, snažíme se být dlou-
hodobě otevřenou, vstřícnou a transparentní
institucí. V rámci transparentnosti jsme také
například kompletně přepracovali web měst-
ské části, který získal mnoho pozitivních ohla-
sů, snažíme se zjišťovat spokojenost návštěv-
níků i pomocí projektu Dobrý úřad a získané
podněty uvádíme do praxe. Věřím, že jdeme
správnou cestou a budeme v ní pokračovat,“
hodnotí nominaci Martin Landa, starosta MČ
Brno-střed. Soutěž hodnotí zejména kvalitu
přístupu k informacím, účasti na rozhodování,
svobody projevu a otevřených dat.

Klavírní soutěž AMADEUS

Rada městské části Brno-střed schválila
dar ve výši 5 000 korun Nadačnímu fondu
při ZUŠ Františka Jílka AMADEUS jako Ceny
starosty MČ Brno-střed pro vítěze Meziná-
rodní mozartovské soutěže pro mladé klaví-
risty do 11 let AMADEUS 2017. Již dvacátý třetí
ročník soutěže se bude konat ve dnech 2.
a 3. listopadu 2017 a koncert laureátů se usku-
teční 4. listopadu 2017 v 15.00 hodin v sále
Besedního domu.

Statistika návštěvnosti
koupaliště na Kraví hoře

Koupaliště na Kraví hoře, jehož provozova-
telem je městská část Brno-střed, letos zažilo
návštěvnicky velice úspěšnou sezonu. Oproti
roku 2016, kdy za červen, červenec a srpen
navštívilo koupaliště celkem 98 708 platících
návštěvníků, v letošním roce to bylo za stejné
období 109 145 návštěvníků. Fakticky by bylo
číslo ještě větší, protože děti do 6 let mají na
koupaliště vstup zdarma. (kad) ■

Kniholavička v parku 
na Obilním trhu

Od poloviny srpna mohou návštěvníci par-
ku na Obilním trhu využívat novou knihola-
vičku Kingswood. Pro návštěvníky parku tak
vznikl nový prostor k zastavení, četbě, odde-
chu a relaxaci. Kniholavičky obsahují atrak-
tivní tituly Knihkupectví Dobrovský, které na
projektu spolupracuje. Vzhledem k tomu, že
se zatím kniholavička osvědčila a je hojně
využívaná, věříme, že v příštím roce přibydou
i další v parcích městské části Brno-střed.
Děkujeme všem návštěvníkům parku, že
lavičku i její okolí udržují v pořádku. 
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UČME DĚTI PARTICIPOVAT
Pro školní rok 2017/2018 jsme pro žáky
našich jedenácti základních škol i jejich
učitele připravili novinku. Je to projekt Par-
ticipativní rozpočet do škol a přinese dětem
i učitelům nové zkušenosti a školám pení-
ze, které jim pomohou realizovat projekty,
které si vymyslí a v hlasování vyberou právě
jejich žáci.  

Participace pochází z latinského partem
capere, tedy účastnit se, podílet se na něčem.
Je to demokratický proces, který je dobré děti
učit takřka odmalička a znamená podle mého
názoru velký krok k jejich pozitivnímu rozvoji. 

Dospělí ve světě dnes již běžně aktivně roz-
hodují v rámci projektů participativního roz-
počtu o části rozpočtu svého města, v Brně
máme celoměstský projekt Dáme na vás. Proč
by tedy žáci nemohli aktivně rozhodovat očásti
rozpočtu své školy? Je to v principu to samé
a děti si tak navyknou podílet se na něčem,
spolupracovat, podporovat určitou myšlenku,
rozhodovat se formou hlasování a na závěr
vidět výsledek svých nápadů zrealizovaný. 

V praxi to bude jednoduše probíhat tak, že
radnice MČ Brno-střed zajistí pro všechny koor-
dinátory z řad učitelů vstupní proškolení od

společnosti D21. Tato společnost se zabývá
mimo jiné i participací dětí a dospělých, má
s touto oblastí bohaté zkušenosti. D21 zajistí
také podpůrné materiály, metodickou pomoc
a hlavně systém elektronického hlasování
v průběhu celého procesu participativního roz-
počtování ve školách. 

Stejně tak imy z radnice budeme všem ško-
lám nápomocni. Radnice do procesu vstupuje
tak, že financuje metodickou pomoc a zaško-
lení, bude se podílet na organizaci apomáhat,
kde bude potřeba, a dále každé škole zajistí
30 000 korun z rozpočtu radnice pouze a jen
pro vítězné projekty žáků.  

Nejvíc práce však bude na školních koordi-
nátorech. Závisí to hlavně na nich a na vedení
školy, zda dokážou své žáky správně namoti-
vovat, pomoci jim s vymýšlením a přípravou
projektů, pomoci jim s kampaní adát jim prostor
své nápady mezi spolužáky propagovat, apak
také ocenit výsledky hlasování a realizovat
vítězné projekty, které si žáci v hlasování
 vyberou.

A jaké projekty bychom od dětí mohli oče-
kávat? Já bych třeba, být v jejich věku, navrho-
val nákup malých fotbalových branek na školní

dvůr, nebo tablety s  jídelníčky a možností
objednání jídla ve všech patrech školy, nebo
nějaké školní tričko pro každého, nebo sedací
vaky do jazykové učebny, nebo třeba spinnery
se znakem školy? 

Těším se, co všechno žáci dokážou vymyslet,
určitě to bude mnohem pestřejší paleta nápa-
dů, než jsou ty mé. Projekt spustíme teď na
podzim a velmi rád vás budu informovat, jak
si která škola stojí, co zajímá jejich žáky anako-
nec také jak dopadlo hlasování a realizace.  

Martin Landa ■
starosta MČ Brno-střed

GRATULACE
JUBILANTŮM
Milí občané městské části Brno-střed,
máte-li zájem, rádi se s vámi setkáme při
oslavě vašeho životního jubilea. 

Zhruba jednou měsíčně připravujeme spo-
lečenská setkání na radnici, která spojujeme
právě s gratulací kživotním jubileím. Jubilantem
se můžete stát aakce se zúčastnit, pokud máte
trvalý pobyt vměstské části Brno-střed adovrší-
te v dané době 80, 85, 90 let a dále již každo-
ročně své významné životní jubileum. Na akci
budete zváni v příslušném měsíci narození.
Budeme rádi, pokud sami projevíte iniciativu
a pomůžete nám rozšířit seznam jubilantů, a to
vyplněním tiskopisu snázvem Projevení zájmu
o akci jubilejní narozeniny seniorů. Najdete jej
ve vstupních prostorách obou budov radnice,
tedy na Dominikánské 2 a Měnínské 4, nebo
na www.brno-stred.cz, v sekci Životní situace.
Bližší informace podá i paní Bronislava Maka-
ryszynová, tel.: 542 526 211. Tiskopis projevení
zájmu můžete vyplnit a doručit předem, bez
ohledu na datum narození. Bude nám sloužit
jako podklad pro zaslání pozvánky při příležitosti
vašeho dalšího životního jubilea. (kad) ■

HURNÍK MEMORIAL
Městská část Brno-střed instalovala na
Pekařské ulici pomník věnovaný cyklistům,
kteří zahynuli během dopravních nehod.
Motivem pro jeho vznik byla tragická neho-
da architekta Petra Hurníka. 

K  odhalení pomníku před domem na
Pekařské 66 došlo ve středu 6. 9. 2017.
Pomník je symbolickou připomínkou všech
cyklistů, kteří zahynuli v Brně na silnicích.
Podnětem pro jeho vznik byla loňská fatální
srážka architekta Petra Hurníka s autem na
Pekařské ulici. Protože spontánně instalova-
ný Ghostbike na místě tragédie byl odstraněn,
rozhodla se městská část Brno-střed insta-
lovat na místo trvalý pomník, umístěný na
sloupu veřejného osvětlení. Pomník má
podobu kola, které zároveň připomíná cha-
rakteristické brýle Petra Hurníka. Autorem
pomníku je Igor Serenčko, který návrh vytvořil
bez nároku na honorář.  

„Jsem moc rád, že se podařilo pomník
vytvořit, že jsem mohl být u toho. Děkujeme
všem, kdo přišli, ale i symbolicky přijeli na
kolech, aby se odhalení zúčastnili,“ říká

Michal Doležel, člen Rady MČ Brno-střed
a jeden z iniciátorů realizace trvalého pomní-
ku na Pekařské ulici.  

(kad) ■
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Do projektu Bezpečné cesty do škol se
v minulém školním roce zapojily základní
školy Husova, Antonínská a Křídlovická.
Od podzimu se zapojí také školy na Baka-
lově nábřeží, Úvoze, Horní a Kotlářské. 

Od února žáci prvních tří zapojených škol
vyplňovali dotazníky, které mapují, jak se
dopravují do školy, jak by se dopravovat chtěli,
na kterých místech se při cestách do školy
necítí bezpečně a proč. Data odborníci
z Nadace Partnerství zpracovali a v závěru
května představili na setkání pracovní skupiny,
složené nejen ze zástupců škol asamosprávy,
ale také zástupců Městské policie, Odboru
dopravy Magistrátu města Brna a projektantů
z Brněnských komunikací. Například na chy-
bějící přechod na křižovatce Nádvorní–Kří-
dlovická upozornilo 161 žáků z obou stupňů
ZŠ Křídlovická, na přechodu na Nových
sadech se necítí bezpečně 83 dětí. 

Pouze asi 20 % dětí se do výuky dopravuje
autem. Ráno u škol se přitom zdá, že je tento
počet mnohem vyšší, tato auta ostatním znač-
ně zhoršují bezpečnou docházku. A to je
jeden z důvodů, proč je dobré děti motivovat
k pěší docházce či využití MHD. 

Pomoci ale můžou i další opatření, např.
domluva rodičů z jedné lokality na střídavém
dovozu dětí do školy. Na jiných školách se
osvědčil pěšibus – rodiče děti nevysazují pří-
mo u školy z důvodu snížení kumulace aut,

ale na místě, ze kterého je odpovědná osoba
převede společně ke škole.

Po zkušenostech z průzkumu na prvních
školách považuji zapojení dětí do mapování
za klíčové. 

Děti nám svou zkušeností ukazují nebez-
pečnost míst, které nás často ani nenapad-
nou. Na zhruba 20 nejčastěji zmiňovaných
nebezpečných míst nyní zpracovávají pro-
jektanti dopravní studii s návrhy opatření ke
zvýšení bezpečnosti dětí. Po jejím projednání
pracovní skupinou a zástupci škol na jejím
základě vzniknou návrhy změn dopravního
značení.  

S problémem nebezpečných dopravních
situací se potýkají školy nejen u nás, ale
i v zahraničí. Ukazuje se, že jedinou cestou
ke zvýšení bezpečnosti je snížení celkového
počtu aut, dovážejících děti do školy v kom-
binaci s místy pro bezpečné zastavení. 

Mgr. Jasna Flamiková ■
místostarostka MČ Brno-střed

KOMENTOVANÉ 
PROCHÁZKY – ŘÍJEN
Počínaje říjnem na vás čeká další cyklus
tematických procházek po Brně s Micha-
lem Doleželem a nově také veřejných
besed zaměřených zejména na dějiny
20. století. 

2. října 2017 od 19.00 hodin se můžete
setkat s ERIKOU BEZDÍČKOVOU, dámou,
která přežila holocaust. Setkání proběhne
v Kavárně Praha, Husova 18a, mezi Besed-
ním domem a Pražákovým palácem.

9. října se od 17.00 hodin můžete zúčast -
nit komentované procházky na téma MEZI-
VÁLEČNÁ BRNĚNSKÁ ARCHITEKTURA,
sraz bude u zastávky pouliční dráhy od
Oskara Pořísky na Údolní ulici. 

16. října od 17.00 hodin jste zváni na pro-
cházku ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVEM MĚSTA
BRNA. Sraz je u vstupní brány z Vídeňské
ulice.

Všechny akce jsou zdarma a trasy
komentovaných procházek, stejně jako
témata i osobnosti veřejných besed a setká-
ní, pro vás připravil a osobně vás provede
Michal Doležel, člen Rady městské části
Brno-střed. (kad) ■

CHCEME BEZPEČNÉ CESTY 
DO ŠKOLY

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 
Pečovatelská služba městské části Brno-
-střed pořádá Den otevřených dveří, a to
ve středu 4. října 2017 od 9.00 do 17.00
hodin na ulici Lipová 31.

Pečovatelská služba MČ Brno-střed pro-
střednictvím svých služeb pomáhá senio-
rům a zdravotně postiženým setrvávat ve
svých domovech, umožňuje zachovat
v maximální míře jejich dosavadní způsob
života, kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat
vazby na příbuzné a blízké. 

„Chceme široké veřejnosti ukázat, že
naše sociální služby jsou kvalitní, pomáhají
lidem řešit jejich nepříznivou sociální situaci,
zachovávají lidskou důstojnost a sobě -
stačnost. Navštivte nás, jste srdečně zváni,“
říká Marie Šilerová, vedoucí pečovatelské
služby. 

Městská část má registrovány dvě sociál-
ní služby:
G pečovatelskou službu
G centrum denních služeb. 

Ambulantní služby, které pro své uživa-
tele zajišťuje:
G střediska osobní hygieny
G centrum denních služeb
G provoz prádelen
G domy s pečovatelskou službou. 

Mezi zajišťované terénní služby patří roz-
voz obědů a péče a služby v domácnostech
uživatelů. 

(kad) ■
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ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE
Dům na Moravském náměstí s číslem 14
pochází z roku 1934. Rozsáhlá rekonstruk-
ce, která na něm nyní probíhá, bude na
konci října ukončena. 

Postaven byl podle návrhu brněnského
architekta Oskara Pořísky, mezi jehož nej-
známější stavby patří například Městská uby-
tovací kancelář, dnes Čedok, u hlavního nád-
raží a nájemní dům s obchody Convalaria na
souběhu ulic České a Veselé. Oskar Poříska
se narodil roku 1897 v Brně, vystudoval ČVUT
v Brně i v Praze. V Brně prožil značnou část
života. Zaměstnán byl například Stavebním
úřadem města Brna, Stavoprojektem Brno,
působil také jako vedoucí urbanistického pra-
coviště ve Výzkumném ústavu vývoje archi-
tektury v Brně. 

Dům na Moravském náměstí byl vystavěn
z iniciativy Falkensteinerovy nadace. Její
zakladatel, Valentin Falkensteiner, byl
významným brněnským podnikatelem, zastu-
pitelem a mecenášem, který se po celý svůj
život zabýval péčí o sociálně slabé. Ve svém
odkazu nařídil zřízení nadace, která měla

spravovat jeho jmění a uvolňovat peníze na
dobročinné účely. Nadace se ujalo samotné
město Brno a její pomocí financovalo projekty
výstavby sociálních ústavů, podpory handi-
capovaných a sociálně znevýhodněných.
Dům Falkensteinerovy nadace představoval
ve své době bydlení pro střední vrstvy. Dům
byl umístěn na okraji promenádní okružní tří-
dy. Centrálním průchodem, neseným žele-
zobetonovými nosníky a tvořícím monumen-
tální symbolickou bránu, bylo možné projít
z historického jádra města do nově vzniklé
Mášovy ulice s moderní funkcionalistickou
architekturou. Průčelí sedmipatrového domu
dominuje vertikální pás prosklených lodžií,
přičemž nejvyšší patro je vybaveno terasou.
Od roku 1945 však dům neprošel rozsáhlejší
rekonstrukcí, což se výrazně podepsalo na
jeho stavu. Až nyní se městská část Brno-
-střed rozhodla objekt kompletně a citlivě
rekonstruovat a vzhled domu uvést do obdo-
bí jeho vzniku. Stratigrafickým průzkumem
se podařilo zjistit původní barevnost oken,
omítky, výkladců a dalších prvků a během

rekonstrukce všechny tyto prvky citlivě uvést
do původního stavu. Rekonstrukce probíhá
podle projektu arch. Josefa Javůrka. Nejen
městská část Brno-střed, ale celé město Brno
získává touto rekonstrukcí skutečnou perlu
meziválečné architektury.

Michal Doležel, ■
člen Rady MČ Brno-střed

LEITNERKA 2017
Historie klubu Leitnerova sahá do padesá-
tých let, kdy byl vybudován svépomocně
na brigádách, jak bylo dobovým zvykem.
Budova se od té doby příliš neměnila, ale
její obsah se vyvíjel v závislosti na panující
společenské situaci. 

Od svého vzniku naplňuje roli kulturáku,
byla vždy otevřena nejrůznějším kulturním
a společenským programům. Silné období
proběhlo v osmdesátých letech, kdy v post -
normalizačním šedivém životě plnila roli určité
kulturní subverze, podobně jako třeba klub
Musilka. Probíhaly zde filmové projekce, kon-
certy kapel žánrově kolem folku, rocku a alter-
nativy. Toto stylové zaměření si Leitnerka udr-
žela dodnes, tradiční akcí jsou také hudebně
publicistické pořady a antidiskotéka Jiřího
Černého. 

Z popudu zřizovatele klubu, městské části
Brno-střed a provozovatele Kávéesky (Kul-
turně vzdělávací středisko), se na Leitnerce
v současnosti odehrávají zásadní změny, kte-
ré povedou k pomyslném návratu klubu na
světlá místa kulturní mapy Brna. Zároveň zaru-
čujeme kontinuitu díky pokračování vybra-
ných tradičních akcí. Novinkou bude perma-

nentně fungující kavárna s osobitým inte-
riérem a úpravy v sále a zbytku budovy, vše
podle návrhu architekta Szymona Rozwalky.
Díky probíhajícím úpravám se sice začátek
sezony posouvá do půlky října, nové provozní
možnosti však zvýší multifunkčnost prostoru.
Spolupráce s externími dramaturgy slibuje
zajímavý program, úpravy v sále umožňují
variabilitu uspořádání podle potřeb probíha-
jící produkce, což znamená větší možnosti
například pro taneční divadlo. Dětské pro-
gramy se rozšíří o atraktivní workshopy, dis-
kotéky s milou hudbou, při nichž se děti vyřádí
a rodiče odpočinou, celodenní tematické
akce a další. Na zřeteli je také sousedská

spolupráce a standardem bude prázdninový
provoz. Koncerty slibují posun od tradičního
folku k pestřejší, multižánrové současné
hudební produkci. Důležitým momentem je
také nové logo klubu a celkový vizuál od
brněnského grafika Jana Šrámka. K výčtu
inovací je nutno dodat, že dosavadní skvělá
vedoucí Jana Továrková odchází na mateř-
skou dovolenou. Její nástupkyní byla ve
výběrovém řízení zvolena Blanka Prokšová,
doposud působící ve Filharmonii Brno jako
manažerka orchestru. Nejdůležitější ze všeho
je však nakažlivé nadšení týmu připravujícího
avizovanou sezonu i lákavý kavárenský pro-
voz. Přijďte se přesvědčit, už brzy můžete
zažít Leitnerku tak, jak ji ještě neznáte. 

David Butula ■
člen Rady MČ Brno-střed



Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2017 | 7

Informujeme

MĚSTO BRNO POSKYTUJE
VÝHODNÉ ZÁPŮJČKY 

NOVÉ NÁDOBY NA ODPAD 
PRO PONAVU A STRÁNICE
Společnost SAKO Brno vymění od 1. do
14. listopadu v katastrálním území Ponava
a Stránice staré černé nádoby na směsný
odpad za nové. Od uzamčených nádob
bude potřebovat kopii klíče.

Domy, kterých se výměna nádob týká,
dostanou do poštovních schránek leták
s informací o chystaných změnách.

Odpadové nádoby budou za nové vymě-
ňovány vždy ve svozový den. Další svoz
odpadu bude probíhat beze změn podle stá-
vajícího harmonogramu. V některých lokali-
tách s velkým množstvím malých nádob na
odpad na jednom stanovišti dojde při výměně
ke snížení počtu nádob tak, aby objem zůstal
zachován, tedy např. 2 nádoby o objemu 120 l
budou vyměněny za 1 nádobu o objemu

240 l. Výhodou bude snížení počtu nádob
a jednodušší manipulace při svozu a výsypu
nádob.

Pokud mají vlastníci a správci nemovitostí
odpadové nádoby jakkoliv uzamčené (např.
uvnitř domu, přístřešcích, klecích atd.) a sami
je před vývozem odpadu nechystají před dům,
je nutné, aby do 20. 10. 2017 předali klíč na
sekretariát 3. místostarostky nebo podatelnu
radnice Brno-střed, obojí na Dominikánské 2.
Klíč musí být opatřený visačkou s ulicí a orien -
tačním číslem domu. Tento postup umožní
bezproblémovou výměnu odpadových nádob
a jejich následné vyvážení. 

Od data výměny bude SAKO Brno zajišťo-
vat svoz odpadu vlastními silami. Doposud
byla část nádob vyvážena smluvní společ-

ností, které končí subdodavatelská smlouva.
Kromě Ponavy a Stránic se tato změna bude
týkat i dalších lokalit ve městě. Svozová spo-
lečnost tak postupuje podle plánu, kdy již na
jaře převzala mimo vlastního svozu i svoz
odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 měst-
ských částech a pořídila 410 nových kontej-
nerů na sklo. „Od listopadu budeme nově
svážet odpad z dalších 12 tisíc nádob, což
nám umožní lépe řídit kvalitu služeb pro
občany, efektivněji využívat stávající vozový
park, provozní i administrativní pracovníky
a tím snížit náklady na tuto službu,“ vysvětlil
ředitel SAKO Brno Ing. Karel Jelínek. Více
informací lze získat na telefonním čísle
548 138 315. Ing. Alena Procházková ■

SAKO Brno, a. s.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemo-
vitostí na území města Brna výhodné
zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši

1,52 % na opravu a modernizaci bytových
a rodinných domů a bytových jednotek for-
mou výběrového řízení. 

Výběrové řízení je zveřejněno na úředních
deskách města a městských částí a na inter-
netové adrese www.brno.cz (Správa města
> Magistrát města Brna > Úsek školství a pro-
rodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Brna). 

O zápůjčku, která bude poskytována v roce
2018, mohou vlastníci nemovitostí požádat
v termínech od 1. 9. 2017 do 15. 10. 2017 a od
1. 12. 2017 do 15. 1. 2018. 

Žádosti na předepsaném formuláři jsou při-
jímány na Bytovém odboru na Malinovského
nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na
jejímž území se opravovaná nemovitost nachá-
zí. Formuláře jsou kdispozici na všech úřadech,
kde se žádosti podávají, a na výše uvedené
internetové adrese. Výběr žadatelů ozápůjčku
provádí Komise bydlení Rady města Brna.
Finanční prostředky čerpá žadatel podle kon-
krétních účelů na základě faktur nebo para-
gonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od ote-
vření účtu. Bližší informace o zápůjčkách
zFondu rozvoje bydlení mohou občané získat
na Bytovém odboru MMB na Malinovského
nám. 3, dveře č.225, nebo na telefonním čísle
542 173 245. Mgr. Jiří Lahoda ■

vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky  lhůta horní hranice 
splatnosti zápůjčky 

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 
450 tis.Kč / BD 

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s 
vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis.Kč / RD 

450 tis.Kč / BD 
výměna plynového, elektrického nebo jiného  5 let 100 tis. Kč / BJ ekologického topení ve stávajícím bytě 
měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis.Kč / BJ 

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis.Kč / dům 

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům 

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ 
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně 
klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč / BJ 

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra  5 let 100 tis. Kč / BJ 
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ 
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo 
přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 500 tis. Kč / BJ 

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům 

ekologický ohřev užitkové vody 5 let 100 tis. Kč / BJ v BD 
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 200 tis. Kč / RD 

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč / BJ 
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům 
obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, včetně  
podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč / BJ 

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční 
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány) 5 let 250 tis. Kč / dům 
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BRNO CHCE SNÍŽIT
PRODUKCI CO2
Zastupitelstvo města Brna schválilo připo-
jení města k Paktu starostů a primátorů. 

Města a obce, které k tomuto celoevrop-
skému paktu přistoupí, se dobrovolně zava-
zují ke snížení emisí CO2 do roku 2030
nejméně o 40 %. Cílem projektu je zlepšit
odolnost vůči lokálním dopadům klimatických
změn. K Paktu se doposud připojilo 7 526
měst a obcí v zemích Evropské unie, včetně
několika partnerských měst Brna, jako jsou
Vídeň, Stuttgart, Leeds nebo Utrecht.

„Díky tomuto projektu získá město přístup
ke zdrojům financování řady plánovaných
projektů ze státních i evropských programů,
které jsou přístupné pouze členům Paktu.
Dále můžeme sdílet zkušenosti a příklady
s ostatními signatáři v oblasti udržitelného
rozvoje a udržovat kontakt s jinými městy
EU, které mají stejné vize a ambice,“ přiblížil
výhody připojení k paktu primátor Petr Vokřál.

V České republice se k paktu připojilo
osm měst a obcí, například Ostrava, Liberec
nebo Chrudim. Zapojení do projektu podpo-
ruje také Ministerstvo životního prostředí ČR.

Daniel Zeman ■

NELEGÁLNÍ 
HAZARD V BRNĚ MIZÍ
Město Brno si nechalo zpracovat investi-
gativní průzkum nelegálního hazardu
v Brně. Nadační fond proti korupci, který
analýzu zpracovával, prošel 63 adres pro-
vozoven, které byly v minulosti označeny
za nelegální. 

Zjistilo se, že 28 z nich pokračuje v provozu
hazardu bez jakéhokoliv povolení Ministerstva
financí ČR, oproti tomu 35 nelegálních pro-
vozoven bylo definitivně uzavřeno. Získaná
data byla předána Celní správě ČR, která má
boj s nelegálním hazardem na starosti. Sou-
časně s tím byla spuštěna Mapa hazardu na
adrese www.mapa-hazardu.cz, která zazna-
menává veškeré údaje o hernách a kasinech
v ČR, včetně nelegálních provozoven. Kdo-
koliv si tak může ověřit, zda je herna v jeho
okolí legální. Pokud není, může takovou hernu
snadno nahlásit. Na konci roku 2013 se v Brně
nacházelo takřka 3 000 hracích přístrojů regi-
strovaných u Ministerstva financí ČR. Na konci
roku 2014 byla přijata vyhláškou nulová tole-
rance hazardu. Brno se tak stalo největším
českým městem, které k tomuto kroku při -
stoupilo. Daniel Zeman ■

KAM BRNO 2022? 

Od 3. října zaplní prostory Urban centra
u Staré radnice Kancelář architekta města
Brna. Po celý měsíc budou moci návštěv-
níci zjistit, co se skrývá za názvem výstavy –
2022 – KAM BRNO (?).

Výstava bude zahájena symbolicky na svě-
tový den architektury a potrvá do konce října.
Prostory Urban centra zaplní nejen informační
a obrazové panely, ale také audiovizuální
výstupy kanceláře. Na jednotlivých panelech
se návštěvníci dozvědí základní informace
o příspěvkové organizaci KAM. Za městským
architektem totiž stojí lidé, kteří jsou experty
ve svém oboru a specialisté na město Brno.
Na panelech se prostřednictvím fotografií
představí jednotliví zaměstnanci a každé
oddělení.

Za názvem výstavy se skrývá, kromě jiné-
ho, stěžejní datum – rok 2022, tedy rok, kdy
má být schválen nový územní plán. „Číslo
2022 se točí kolem jednoho velkého brněn-
ského tématu – územního plánu. Tomuto
tématu budeme věnovat velkou část naší
výstavy,“ popisuje Michal Sedláček, ředitel
kanceláře. „Návštěvníci si budou moci
podrobně prohlédnout aktuální územní plán,
koncept nového územního plánu, ale také
se dozvědí o územním plánu víc důležitých
informací. Přijďte se sami podívat,“ zve měst-
ský architekt. Výstava bude v Urban centru
Brno, Mečová 5, probíhat od 3.–31. října 2017
každý všední den od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 18.00 hodin a vstup je zdarma. 

(kad) ■

MEZINÁRODNÍ
VELETRH PRÁCE
Přijďte v sobotu 14. října na mezinárodní
veletrh práce JobSpin.cz Multilingual Job
Fair powered by Brno Daily.

Veletrh je určen mezinárodní komunitě
v Brně. Zaměstnavatelé budou nabírat nové
talenty z řad lidí, kteří perfektně vládnou
anglickým a dalšími jazyky. Obsazovat se
budou pracovní pozice na všech úrovních
(junior/senior) a napříč obory. Velmi poptávaní
jsou absolventi a profesionálové z technic-
kých oborů (IT, elektroinženýři), zákaznického
servisu, logistiky, lidských zdrojů či marke-
tingu a další.

Kromě skvělé příležitosti přímého kontaktu
se zaměstnavatelem, budoucími kolegy
a firemní kulturou, se kandidáti mohou těšit
i na zajímavý doprovodný program. Mezi řeč-
níky bude například Barbora Karetová, práv-
nička v EXPATLEGAL nebo Jana Svobodová,
HR Business Partner v Deutsche Telekom
Services Europe CZ. Akce proběhne od 
10.00 do 16.30 hodin na Fakultě sociálních
studií, Joštova 10. Více informací naleznete
na www.jobspin.cz.

Kateřina Kukrechtová ■



Dáme na vás, to je projekt brněnského partici-
pativního rozpočtu. A v listopadu jdeme do finá-
le, občané si sami v hlasování zvolí, které pro-
jekty, navržené Brňany, město Brno zrealizuje. 

V druhé polovině října budete moci vidět na
náměstí Svobody výstavu realizovatelných pro-
jektů, abyste se mohli sprojekty seznámit avybrat

si svého favorita. 24. října pak proběhne od
17.30 hodin v zasedacím sále zastupitelstva 
města Brna na Dominikánském náměstí veřejné 
zvažování, na kterém budete moci ocenit tři pro-
jekty, které pro finálové hlasování získají vý -
hodnější pozici. Samotné hlasování bude pro-
bíhat od 1. do 22. listopadu na stránkách
damenavas.brno.cz, a pro ty, kterým hlasování
přes internet nevyhovuje, bude možné hlasovat
i osobně, a to 14. listopadu od 10.00 do 20.00
hodin v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné. 

Městská část Brno-střed má v hlasování hned
několik želízek v ohni, bude jen na vás, které

projekty se budou realizovat. Svým hlasem
můžete podpořit například projekt venkovních
xylofonů v Björnsonově sadu, bezbariérové
koupání na Kraví hoře, odpadkové koše v okolí
Anthroposu a Riviéry nebo úpravy knihovny na
Starém Brně a mnohé další. 

Ve hře je 20 milionů korun z rozpočtu města,
o kterém rozhodujete pouze a jen vy, Brňané.
Pomozte svým hlasem podpořit nové věci
v naší městské části, přijďte hlasovat. Všechny
projekty, které postoupily do pomyslného finá-
le, najdete na webu damenavas.brno.cz.

(kad) ■
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ROZVÍJEJTE SVÉ
PODNIKATELSKÉ NÁPADY 
Městská část Brno-střed, Hospodářská
komora České republiky ve spolupráci
s Ekonomicko-správní fakultou Masaryko-
vy univerzity a Krajskou hospodářskou
komorou jižní Moravy, Podnikni to a Impact
Hubem Brno spouštějí tréninkový program,
jehož cílem je podpořit podnikatelské
dovednosti zejména u studentů VŠ a dal-
ších zájemců a pomoci jim s tvorbou a roz-
vojem jejich podnikatelského nápadu.

Program kombinuje několik vzdělávacích
forem, sérii 8 workshopů, individuální mento-
ring, možnost zúčastnit se týdenního výměn-
ného pobytu v Krakově, nebo odprezentovat
svůj podnikatelský nápad před porotou slo-
ženou z podnikatelů a investorů, tzv. Den D. 

Tréninkový program povede zkušený lek-
tor Jakub Tížek, mladý a úspěšný podnikatel,

který předává své zkušenosti a pomáhá s roz-
jezdem projektů i firem, a Irena Ošťádalová,
ředitelka Impact Hubu, která je odbornicí na
záměry se sociálním dopadem. 

Zájemci jsou srdečně zváni na úvodní
workshop, kde bude představen celkový pro-
gram s možností podání přihlášky. Workshop

se uskuteční dne 10. října od 16.20 hodin
v prostorách Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity v přednáškové míst-
nosti P104. Vzdělávací program je realizován
v rámci projektu CERIecon financovaném
z programu Interreg Central Europe.

RNDr. Filip Chvátal ■

PŘIPRAVTE SE NA HLASOVÁNÍ 

PROVOZ NEMOCNICE
MILOSRDNÝCH BRATŘÍ 
Zástupci města Brna a Hospitálského řádu
sv. Jana z Boha-Milosrdných bratří v Brně
coby majitelé nemocnice, se dohodli. 

Tématem dohody je další fungování a vzá-
jemná spolupráce při provozování Nemoc-
nice Milosrdných bratří, která sídlí v objektu
vlastněném řádem. Dojde tak k prodloužení
smlouvy, která platí posledních 20 let a Brno

bude nadále zajišťovat zdravotní péči
v nemocnici. V areálu pak bude postaven
nový pavilon pro stovku dlouhodobě nemoc-
ných pacientů, o které budou pečovat zástup-
ci řádu. „Město bude nadále zajišťovat kva-
litní zdravotní péči v nemocnici. V jejím areálu
bude postaven nový pavilon pro 100 až 120
dlouhodobě nemocných pacientů, o které

se budou starat zástupci Milosrdných bratří,“
uvedl na tiskové konferenci Petr Vokřál, pri-
mátor města Brna. Nemocnice i léčebna
budou fungovat samostatně a nebudou si
konkurovat, doplnil provinciál řádu Joachim
Mačejovský. Na výstavbu nového nemocnič-
ního zařízení finančně přispěje město Brno.

Daniel Zeman ■
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Termín konání:
pátek 20. října 2017 
od 14.00 do 22.00 hodin,
sobota 21. října 2017 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR má každý státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je
zákonem stanovené omezení osobní svobo-
dy z důvodu ochrany zdraví lidu nebo ome-
zení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Možnost hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, ze -

jména zdravotních, důvodů úřad městské
části a v den voleb okrskovou volební ko -
misi 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. 

O přenosnou volební schránku můžete
požádat ÚMČ Brno-střed na telefonních
číslech:
Petra Kafková, Odbor právní a organizační,

Oddělení právní
Telefonní kontakt: 542 526 349
E-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz

Bc. Alois Linha, Odbor právní a organizační,
Oddělení právní
Telefonní kontakt: 542 526 347
E-mail: alois.linha@brno-stred.cz

nebo přímo u volební komise v dny voleb.
Telefonní čísla do volebních místností jsou
zveřejněna na www.brno-stred.cz.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK 
NEJEN PRO 60+
Městská část Brno-střed společně se svou
příspěvkovou organizací Káveeska připra-
vila pro všechny zájemce sérii podzimních
přednášek na aktuální a zajímavá témata. 

Vstup na všechny přednášky je zdarma,
konat se budou ve společenském sále rad-
nice Brno-střed, Dominikánská 2. Přijďte, urči-
tě to bude stát za to. 

Seznam přednášek pro říjen: 
G 3. 10. 2017: Kde najít pravdivé informace

o výrobku? Jak kvalitně nakupovat a porov-
návat ceny zboží, připravilo Sdružení obra-
ny spotřebitelů – Asociace z. s.

G 10. 10. 2017: Kyberšikana – porušování lid-
ských práv prostřednictvím informačních
technologií. Připravila Městská policie Brno.

G 17. 10. 2017: Propaganda, lži, manipulátoři.
Co je to hoax, podvodné e-maily, odvrá-
cená tvář elektronické komunikace. 

G 24. 10. 2017: Mediální gramotnost. Potře-
bujeme média, jejich informace a jakou roli
mají v našem životě? Katedra mediálních
studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. 

G 31. 10. 2017: Informační gramotnost. Jaké
informace podávají noviny, rozhlas, televi-
ze, sociální sítě? Katedra mediálních studií
a žurnalistiky MU. (kad) ■

KOUZELNÁ FLÉTNA 
PRO MLADÉHO MOZARTA
Benjamin Levíček je pozoruhodný mladý
muž. Například v roce 2015 obsadil se zob-
covou flétnou druhé místo v soutěži základ-
ních uměleckých škol ČR, v roce 2016 stej-
né místo s houslemi, v témže roce hrál na
zobcovou flétnu s brněnskou filharmonií
na festivalu Mozartovy děti. 

Nyní studuje Církevní gymnázium na Ler-
chově ulici, kromě toho stále na ZUŠ Sme-
tanova 8. Také dobře zpívá a navíc ještě
závodně plave.

V rozvoji talentu Benjaminovi a jeho třem
sourozencům velice pomáhají obětaví rodiče.
Jinak by to ani nešlo. Benjamin totiž nevidí.

Vzpomenu na něho pokaždé, když od ně -
koho slyším: „To asi nepůjde, to je moc prá-

ce…“, ony obvyklé výmluvy pramenící z lenosti
těla i ducha.

Benjamin se s hendikepem vyrovnává pílí
a vírou, proto nám dokáže přinášet umění,
radost a srdečnost. Dosvědčil to i jeho červ-
nový koncert, kde hrál a zpíval s orchestrem
Sokola Brno I pod vedením dirigenta Joela
Hány, jehož záznam si můžete najít i na you-
tube kanálu. Účelem této benefice byla sbírka
na kvalitní flétnu. Vydařila se. Starosta Brna-
-střed Martin Landa předal 14. září Benjaminu
Levíčkovi špičkový hudební nástroj, flétnu
Yamaha. Jedním ze sponzorů totiž byla naše
městská část. Miroslav Sedláček ■
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V okrsku č. 23001 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová;
náměstí Svobody 15–19; Panenská; Panská;
Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova;
Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9
do konce
V okrsku č. 23002 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Besední; Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka;
Husova 4 do konce sudá; Husova 15 do kon-
ce lichá; Jakubská; Joštova; Komenského
nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Pelli-
cova 55 do konce; Sladová; Solniční; Špil-
berk; Údolní 1–11 lichá
V okrsku č. 23003 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Jánská 1–17 lichá; Jánská 2–12 sudá; Masa-
rykova 1–17 lichá; Minoritská; náměstí Svo-
body 8–14; Orlí 1–18b; Poštovská
V okrsku č. 23004 je místnost v: ZŠ Rašínova 3
Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4;
Česká 34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuit-
ská; Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mo -
zartova; náměstí Svobody 2–7; náměstí Svo-
body 20 do konce; Rašínova; Rooseveltova
V okrsku č. 23005 je místnost v: SŠ Brno, Char-
bulova, p. o., Jánská 22
Bašty; Benešova 7; Biskupská; Kapucínské
nám.; Květinářská; Masarykova sudá; Masa-
rykova 19–23 lichá; Muzejní; Nádražní; Petrov;
Petrská; Průchodní; Radnická; Šilingrovo
nám.; Zelný trh 8
V okrsku č. 23006 je místnost v: SŠ Brno, Char-
bulova, p. o., Jánská 22
Benešova 1–5 lichá; Benešova 9–21 lichá;
Benešova sudá; Divadelní; Františkánská;
Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19 do konce
lichá; Josefská; Malinovského nám.; Masary-
kova 25 do konce lichá; Měnínská; Novo-
branská; Orlí 19 do konce; Pohořelec; Sukova;
Vachova; Za divadlem
V okrsku č. 23007 je místnost v: ZŠ nám. 28. říj-
na 22
Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38
do konce sudá; Lužánecká; Milady Horáko-
vé 21 do konce lichá; náměstí 28. října 1–12;
náměstí 28. října 20 do konce; Pionýrská 4;
Traubova lichá; Vrchlického sad
V okrsku č. 23008 je místnost v: ZŠ nám. 28. říj-
na 22
Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36
sudá; třída Kpt. Jaroše
V okrsku č. 23009 je místnost v: ZŠ nám. 28. říj-
na 22
Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové
1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Pří-
kop

V okrsku č. 23010 je místnost v: ZŠ Stará 13/15
Bratislavská 1–11a lichá; Bratislavská 2–34
sudá; Cejl 1–63 lichá; Koliště 37–49 lichá;
Ponávka
V okrsku č. 23011 je místnost v: ZŠ Stará 13/15
Bratislavská 13–35a lichá; Körnerova; Příční
lichá; Stará
V okrsku č. 23012 je místnost v: ZŠ Stará 13/15
Barvířská; Bratislavská 36–62; Cejl 52–64
sudá; Cejl 65–69 lichá; Hvězdová lichá; Ply-
nárenská lichá; Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13;
Tkalcovská sudá
V okrsku č. 23013 je místnost v: ZŠ Stará 13/15
Francouzská 2–62 sudá; Milady Horákové 30
do konce sudá; Příční sudá
V okrsku č. 23014 je místnost v: ZŠ Stará 13/15
Cejl 2–50a sudá; Koliště 4; Koliště 49a–7
lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11
lichá; Špitálka 15; Špitálka 2–6 sudá; Valcha;
Vlhká 1–19 lichá; Vlhká 2–26 sudá
V okrsku č. 23015 je místnost v: ZŠ Křenová 21
Koliště 69 do konce; Křenová 19 do konce lichá;
Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do
konce sudá; Špitálka 17 do konce lichá; Vlhká
21 do konce lichá; Vlhká 28 do konce sudá
V okrsku č. 2301 je místnost v: ZŠ Křenová 21
Cyrilská; Čechyňská; Kolískova; Koželužská;
Křenová 48 do konce sudá; Masná 1–5a lichá;
Masná 2–32 sudá; Mlýnská 25 do konce;
Řeznická; Štěpánská; Šujanovo nám.; Zde-
radova
V okrsku č. 23017 je místnost v: ZŠ Křenová 21
Dornych 1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Kře-
nová 1–17 lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská
1–23; Opuštěná; Plotní; Přízova; Rosická;
Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká; Ve
Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá
V okrsku č. 23018 je místnost v: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2
Husova 5 
V okrsku č. 23019 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do kon-
ce lichá; Ypsilantiho
V okrsku č. 23020 je místnost v: Klub seniorských
aktivit, Václavská 3
Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická 5–17 lichá;
Václavská 1–6; Zahradnická
V okrsku č. 23021 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Hybešova 2 do konce; Leitnerova 1; Leitne-
rova 2–18 sudá; Soukenická
V okrsku č. 23022 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Bezručova; Křídlovická 19–47 lichá; Křídlo-
vická 30–52 sudá; Nádvorní; Náplavka
V okrsku č. 23023 je místnost v: ZŠ Křídlovická 30b
Hybešova 11a; Křídlovická 49 do konce lichá;
Křídlovická 54 do konce sudá; Nové sady

V okrsku č. 23024 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Celní; Jílová 26 do konce sudá; Jílová 31 do
konce lichá; Vídeňská 54–88
V okrsku č. 23025 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Bakalovo nábř.; Grmelova; Polní 1–37 lichá;
Polní 2–88 sudá; Renneská tř. 2–12 sudá;
Sobotkova; Vojtova
V okrsku č. 23026 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Bidláky; Heršpická; Holandská; Polní 39 do
konce lichá; Polní 90 do konce sudá; Pražá-
kova 53 do konce; Renneská tř. lichá
V okrsku č. 23027 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Gallašova; Havlenova 12 do konce sudá;
Havlenova 27 do konce lichá; Renneská tř.
14 do konce sudá
V okrsku č. 23028 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Havlenova 1–25 lichá; Havlenova 2–10 sudá;
Vídeňská 1–53
V okrsku č. 23029 je místnost v: ZŠ Bakalovo
nábřeží 8
Dvorského; Londýnské náměstí; Opavská;
Strážní; Vídeňská 89–101 lichá; Vsetínská
V okrsku č. 23030 je místnost v: ZŠ Horní 16
Hluboká; Jihlavská 1; Pšeník; Sovinec; Vídeň-
ská 90–96 sudá; Vysoká
V okrsku č. 23031 je místnost v: ZŠ Horní 16
Červený kopec; Horní; Jaroslava Foglara;
Jílová 1–29b lichá; Jílová 2–24 sudá; Rovná;
Stráň; Strž; Vinohrady; k.ú. Pisárky č. ev. 180,
589, 608, 639, 645, 648; k.ú. Štýřice č. ev. 152
V okrsku č. 23032 je místnost v: ZŠ Horní 16
Gallašova č. ev. 651; Kamenná; Kamenná čtvrť;
Ludmily Konečné; Pod Červenou skálou;
Táborského nábř. 
V okrsku č. 23033 je místnost v: Klub seniorských
aktivit, Václavská 3
Bělidla; Křížová sudá; Mendlovo nám. 1–15;
Úvoz 1; Václavská 7 do konce; Veletržní 1–7
lichá
V okrsku č. 23034 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Bauerova; Křížkovského 1–19 lichá; Mendlovo
nám. 16 do konce; Poříčí 1–3a; Rybářská;
Veletržní 2; Veletržní 9–13; Výstavní lichá;
Výstavní 2–12 sudá
V okrsku č. 23035 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Hlinky 1–149 lichá; Hlinky 94–140 sudá; Kříž-
kovského sudá; Křížkovského 21 do konce
lichá; Veletržní 15 do konce lichá; Výstaviště;
Výstavní 14 do konce sudá; Zedníkova

Pokračování na str. 12

VOLEBNÍ OKRSKY pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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V okrsku č. 23036 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Hlinky 2–92 sudá; Pivovarská; Schovaná; Trý-
bova; Úvoz 3–5 lichá; Úvoz 2–46 sudá
V okrsku č. 23037 je místnost v: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2
Anenská sudá; Anenská 13 do konce lichá;
Kopečná 23 do konce lichá; Kopečná 38 do
konce sudá; Leitnerova 7–9 lichá; Leitnerova
30–34 sudá; Pekařská 9 do konce lichá;
Pekařská 18 do konce sudá
V okrsku č. 23038 je místnost v: ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2
Anenská 3–11 lichá; Husova 1–3; Husova 7–13
lichá; Jircháře; Kopečná 1–21 lichá; Kopečná
2–36 sudá; Leitnerova 22–26 sudá; Pekařská
1–7 lichá; Pekařská 2–16 sudá; Pellicova
1–53a; Studánka; Vodní
V okrsku č. 23039 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Hlinky 142 do konce sudá; Hlinky 151 do konce
lichá; Hroznová; Kalvodova; Kamenomlýnská;
Květná; Lipová 1a do konce lichá; Lipová 14
do konce sudá; Ludvíka Podéště; Marie Puj-
manové; Neumannova 1–16; Pisárecká lichá;
Preslova 89 do konce lichá; Vinařská; Žabo-
vřeská 1; Žabovřeská 2–14 sudá
V okrsku č. 23040 je místnost v: ZŠ Hroznová 1
Neumannova 17 do konce; Preslova 1–87
lichá; Preslova sudá
V okrsku č. 23041 je místnost v: Biskupské gym-
názium Brno a MŠ, Barvičova 85
Bohuslava Martinů
V okrsku č. 23042 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Foustkova 11–35 lichá; Havlíčkova 38 do kon-
ce sudá; Havlíčkova 45 do konce lichá; Krond-
lova 1–9 lichá; Rudišova; Sedlákova 30 do
konce sudá; Sedlákova 33 do konce lichá;
Wurmova
V okrsku č. 23043 je místnost v: Biskupské gym-
názium Brno a MŠ, Barvičova 85
Barvičova 11 do konce lichá; Barvičova 72 do
konce sudá; Dostálova; Hlávkova; Kaplanova;
Pavlíkova; Rezkova; Wanklova; Wolkrova
V okrsku č. 23044 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Barvičova 1–9 lichá; Barvičova 2–70 sudá;
Bílého; Františky Stránecké; Lerchova 1–11
lichá; Lerchova 2–10 sudá; Lipová 2–12 sudá;
Mahenova 13 do konce lichá; Mahenova 16
do konce sudá; Sedlákova 1–31 lichá; Sedlá-
kova 2–28a sudá; Soukopova; Vaňkovo nám.
V okrsku č. 23045 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Havlíčkova 1–43 lichá; Havlíčkova 2–36 sudá;
Heinrichova 21 do konce; Helceletova; Kam-
pelíkova; Klácelova; Lerchova 12 do konce;
náměstí Míru; Roubalova 11 do konce lichá;
Roubalova 24 do konce sudá; Údolní 74 do
konce sudá; Údolní 75 do konce lichá

V okrsku č. 23046 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Heinrichova 1–19 lichá; Heinrichova 2–20
sudá; Jeřabinová; Jiříkovského; Lipová 1;
Mahenova 1–11 lichá; Mahenova 2–14 sudá;
Roubalova 1–9 lichá; Roubalova 2–22 sudá;
Trýbova č. ev. 407; Tvrdého sudá; Údolní
53–73 lichá; Všetičkova; Zachova; Žlutý
kopec
V okrsku č. 23047 je místnost v: ZŠ náměstí Míru 3
Gorazdova sudá; Tomešova; Tvrdého lichá;
Údolní 13–39 lichá; Úvoz 48–56 sudá; Úvoz
7–31 lichá
V okrsku č. 23048 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
bratří Čapků; Gorkého 37 do konce lichá;
Gorkého 56 do konce sudá; Grohova 43 do
konce lichá; Grohova 46 do konce sudá; Kraví
hora; Rybkova 17 do konce; Stojanova lichá;
Údolní 56–72 sudá
V okrsku č. 23049 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Gorazdova lichá; Gorkého 25–35 lichá; Údol-
ní 30–54 sudá; Údolní 41–51 lichá; Úvoz
33–39 lichá; Úvoz 58–76 sudá
V okrsku č. 23050 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Gorkého 42–54 sudá; Grohova 31–41 lichá;
Stojanova sudá; Úvoz 41–53 lichá; Úvoz
78–88 sudá
V okrsku č. 23051 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 1–11; Gorkého 16–40 sudá; Grohova
13–29 lichá; Jiráskova 1–11 lichá; Jiráskova
2–14 sudá
V okrsku č. 23052 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 13–29 lichá; Grohova 36–40 sudá;
Jana Uhra 23 do konce lichá; Úvoz 90–116
sudá
V okrsku č. 23053 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 31 do konce lichá; Jana Uhra 22 do
konce sudá; Úvoz 55 do konce lichá; Úvoz
118 do konce sudá; Žižkova 1–15 lichá
V okrsku č. 23054 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Jana Uhra 1–21 lichá; Jana Uhra 2–10 sudá;
Jiráskova 36 do konce; Konečného nám. 1–3;
Veveří 51–71 lichá
V okrsku č. 23055 je místnost v: ZŠ Úvoz 55
Čápkova 30 do konce sudá; Jana Uhra 12–20
sudá; Konečného nám. 4 do konce; Resslova;
Rybkova 1–15; Veveří 79–109 lichá; Žižkova
2–22 sudá; Žižkova 17–55 lichá
V okrsku č. 23056 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Hrnčířská 51,60; Kotlářská 1–9 lichá; Nerudo-
va; Šumavská 31–35 lichá; Veveří 52–72
sudá; Veveří 73–77 lichá; Zahradníkova 2–8
sudá
V okrsku č. 23057 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Kotlářská 2–16 sudá; Kotlářská 11–19 lichá;
Kounicova 30–44 sudá; Kounicova 57–67
lichá; Tučkova 13 do konce lichá; Zahradní-
kova 1–7 lichá; Zahradníkova 10–18 sudá

V okrsku č. 23058 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 39 do konce lichá; Botanická
39–45a lichá; Botanická 40–56 sudá; Bota-
nická 66–68 sudá; Dřevařská 24–30 sudá;
Hrnčířská 23–33 lichá
V okrsku č. 23059 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 2–30 sudá; Bayerova 19–37 lichá;
Dřevařská 29 do konce; Kotlářská 27 do kon-
ce lichá
V okrsku č. 23060 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 32 do konce sudá; Dřevařská 1–27
lichá; Dřevařská 2–22 sudá; Hoppova; Hrn-
čířská 1–21 lichá; Štefánikova 1–23 lichá
V okrsku č. 23061 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Bayerova 1–17 lichá; Botanická 3–19 lichá;
Botanická 20–38 sudá; Kotlářská 18–26 sudá
V okrsku č. 23062 je místnost v: ZŠ Kotlářská 4
Botanická 21–37 lichá; Hrnčířská 37–43 lichá;
Kotlářská 21–25 lichá; Tučkova 20 do konce
sudá; Zahradníkova 20–28 sudá; Zahradní-
kova 9–15 lichá
V okrsku č. 23063 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Botanická 1; Botanická 2–18 sudá; Burešova;
Kotlářská 28 do konce sudá; Lidická 61 do
konce lichá 
V okrsku č. 23064 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Cihlářská; Smetanova 20 do konce 
V okrsku č. 23065 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Antonínská; Janáčkovo nám.; Lidická 33–59
lichá; Mezírka
V okrsku č. 23066 je místnost v: ZŠ Antonínská 3
Kounicova 2–6 sudá; Lidická 1–31 lichá; Mášo-
va; Moravské nám. 11 do konce
V okrsku č. 23067 je místnost v: VOŠ zdravotnická
Brno, p. o., Kounicova 16
Kounicova 16–28 sudá; Kounicova 45–55
lichá; Pekárenská 1; Sokolská; Sušilova; Tuč-
kova 1–11 lichá; Tučkova 2–18 sudá; Veveří
40–50 sudá; Závodní
V okrsku č. 23068 je místnost v: VOŠ zdravotnická
Brno, p. o., Kounicova 16
Kounicova 1–43 lichá; Kounicova 8–14 sudá;
Pekárenská 2 do konce; Slovákova; Smeta-
nova 1–19; Veveří 2–38 sudá; Žerotínovo
náměstí 1–5
V okrsku č. 23069 je místnost v: SZŠ Brno, Jasel-
ská, p. o., Jaselská 7/9
Čápkova 12–28 sudá; Grohova 2–34 sudá;
Jiráskova 13–35 lichá; Jiráskova 16–34 sudá;
Veveří 33–49 lichá
V okrsku č. 23070 je místnost v: SZŠ Brno, Jasel-
ská, p. o., Jaselská 7/9
Arne Nováka; Gorkého 1–23 lichá; Gorkého
2–14 sudá; Grohova 1–11 lichá; Jaselská; Mare-
šova; Obilní trh; Údolní 2–28 sudá; Veveří
1–31 lichá; Žerotínovo náměstí 6 do konce.

(kad) ■

Dokončení ze str. 11
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PREVENTIVNÍ PROJEKT 
BEZPEČNÝ STŘED PRO SENIORY 
V rámci prevence kriminality Městská část
Brno-střed dlouhodobě podporuje nejzra-
nitelnější skupinu obyvatel, kterou jsou
senioři, prostřednictvím projektu Bezpečný
střed pro seniory.

I letos se MČ Brno-střed opět zapojila do
Městského programu prevence kriminality
a připravila projekt s názvem Bezpečný střed
pro seniory. Ten bude realizován v klubech
seniorů na ulici Václavská 3 a Křenová 39.
Dále bude projekt probíhat ve dvou termí-
nech na Úřadu městské části Brno-střed, a to
25. 10. 2017 od 13.30 hodin a 23. 11. 2017 od
14.00 hodin. Délka programu bude asi 2,5
hodiny. Po absolvování projektu Bezpečný

střed pro seniory každý účastník obdrží bez-
pečnostní balíček zdarma. 

Projekt vznikl ve spolupráci s Městskou
policií Brno – preventivně informačním oddě-
lením. Strážník Luboslav Fiala, autor projektu
Senior akademie, bude diskutovat o majet-
kové a násilné kriminalitě. Nastíněny budou
i možnosti, jak se s potenciálními situacemi
vyrovnat, předejít jim a minimalizovat jejich
následky. Dále paní Gerta Mazalová, před-
sedkyně sdružení SOS Asociace, z. s., před-
staví problematiku ochrany spotřebitele –
konkrétně podvodné e-mailové zprávy, kla-
mavé výhry nebo podvodné slevové portály
na internetu a další. Nedílnou součástí pro-

jektu je i pohybová aktivita pod vedením maji-
telky AC Fitness Academy PaedDr. Hany Tou-
farové, která má dlouholeté zkušenosti
s pohybovými aktivitami seniorů, sama dlou-
hodobě vede kurz Cvičení pro seniory. Spo-
lečně budeme posilovat a cvičit, proto si pro-
sím vezměte pohodlný oděv. 

Účinné strategie prevence kriminality
pomáhají nejen snižovat trestnou činnost, ale
přispívají i k celkové bezpečnosti společnosti
a zlepšení kvality života. Věříme, že projekt
přinese do života seniorů další podněty,
 aktuální informace a nové zkušenosti. 

Ludmila Zrůstová ■

BEZPEČNOSTNÍ
A PRŮMYSLOVÉ KAMERY

Rád bych občany naší
městské části a obecně
všechny čtenáře seznámil
s tématem, které prostu -
puje do života každého
z nás, i když si to leckdy 
ani neuvědomujeme. Jde

o počty bezpečnostních a průmyslových
kamer, kolem kterých každý den chodíme. 

Již úvodem předesílám, že nechci posu-
zovat, jestli je kamer na našich ulicích moc
nebo málo, případně kde leží hranice mezi
bezpečnostním hlediskem a hlediskem
ochrany soukromí. Na tuto otázku si musí
každý odpovědět sám a je jasné, že se různé
lokality rozcházejí v možnostech i smyslu
nasazení těchto sledovacích, bezpečnost-
ních a kontrolních prostředků. 

Na základě informací v odpovědi na inter-
pelaci, kterým jsem se na toto téma dotazoval
při jednání zastupitelstva, se dá obecně kon-
statovat, že celkový počet kamer na území

městské části Brno-střed nelze zcela přesně
stanovit, protože se jejich počet rychle mění.
Je velmi pravděpodobné, že jich je až několik
tisíc. Tento počet významně navyšují počty
soukromých kamer, které nelze přesně zma-
povat. Co se však dá konkrétněji specifikovat,
jsou kamerové systémy různých subjektů
a organizací. Cca 60 kamer je umístěných
na majetku městské části. 

Dohodou mezi Brněnskými komunikacemi
a Policií ČR (městskou i státní) se i do budouc-
na budou dále posilovat problematická místa
z hlediska kriminality či místa s vysokou kumu-
lací občanů. Jejich přesný počet nelze
z  pochopitelných důvodů specifikovat.
V budoucnu by mělo vzniknout i centrální
pracoviště Městského kamerového systému.
Výsledkem by měla být integrace všech
kamerových systémů statutárního města
Brna, kamerových systémů BKOM, ŘSD
a kamerových systémů jednotlivých měst-
ských částí. 

V Brně je dále hned několik kamerových
systémů. Jedná se o kamerový systém ŘSD
ČR v tunelech – cca 160 kamer (přístup BKOM
a HZS), kamerový systém na křižovatkách
(přístup BKOM) – 28 kamer, kamerový systém
parkovišť se závorovým systémem (přístup
BKOM) – 9 kamer a dále kamery v parkovacím
domě Kopečná (BKOM) – 15 kamer a kame-
rové systémy ve správě BKOM, které jsou
v užívání Městské policie Brno. Kromě těchto
míst jsou kamery umístěny na křižovatkách
a parkovištích. Městská policie Brno dispo-
nuje dále i dvěma mobilními kamerovými sys-
témy. Tato zařízení jsou používána podle
potřeby ve vytipovaných lokalitách. DPMB
má kamerové systémy i ve vybraných vozid-
lech a dále provozuje kamerové systémy na
některých lokalitách veřejné do pravy. 

Mgr. Tomáš Řepa ■
Zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Názory zastupitelů
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KOLIK BRAN MĚLO BRNO 
VE 14. STOLETÍ? 

Nejvyšší politika střední Evropy se v době
vlády moravských Lucemburků odehrávala
právě v Brně. Pravda, byly to jen necelé
čtyři měsíce, kdy od svého zvolení za krále
Svaté říše římské 1. října 1410 do své náhlé
smrti 18. ledna 1411, Jošt Lucemburský
spravoval a řídil veškeré záležitosti spojené
s vládou z hradu Špilberk, ale jak se dnes
říká: Na Brno dobrý. 

I přes osudem nemilosrdně vyměřenou
dobu této vlády však můžeme říci, že Jošt
a jeho otec Jan Jindřich se v Brně coby morav-
ská markrabata zapsali nesmazatelným způ-
sobem a pro město bylo 14. století obdobím
velmi produktivním. Vše se začíná psát v roce
1349, kdy byl v Praze na popud krále Karla IV.
ustanoven jeho bratr Jan Jindřich moravským
markrabětem a za jeho sídelní město bylo
vybráno Brno. Výběr města nebyl přirozeně
nikterak náhodný. Brno patřilo v této době
mezi největší města Koruny české, jeho plo-
cha v hradbách dosahovala bezmála 37 hek-
tarů a počet městišť, tedy míst, na nichž stály
nebo mohly stát budovy, se blížil šesti stům.
Celá brněnská aglomerace i se svými před-
městími se pak rozpínala od Zábrdovic až po
Trnitou a Staré Brno. Samotné město chránily
už plné jedno století mohutné hradby, které
místy dosahovaly výšky až 6 metrů a po celém
obvodu byly zesíleny systémem věží, bašt
a bran. Ochranu městu poskytoval také hrad
Špilberk, zbudovaný na návrší nad městem,

území Brna protínaly kupecké a dálkové trasy
a konečně ve městě již byla etablována patri-
cijská vrstva značné ekonomické síly. Všechny
tyto predispozice a výhodná geografická
poloha hrály ve výběru sídelního města
moravských markrabat významnou roli. 

Dobré spojení města jak s blízkým okolím,
tak i vzdálenějšími oblastmi azahraničím zajiš-
ťovala síť dálkových komunikací, na jejímž
půdoryse město částečně vzniklo. Hlavní cesty
byly v místech vstupu do města vždy opatřeny
některou z bran. Tak například na dnešním
Šilingrově náměstí, kam ústila komunikace ze
Starého Brna, resp. z jižní Moravy nebo Vídně
(dnešní Vídeňská ulice), se nacházela Brněn-
ská brána. Odtud probíhala hradební zeď tra-
sou přibližně kopírující dnešní ulici Husovu,
kde se poté stočila ostře doprava do dnešní
ulice Solniční. V souběhu současných ulic Čes-
ké a Veselé stála další z bran, Veselá, ze které
vycházela dálková trasa do dnešní Veveří uli-
ce. Směr této trasy, tedy hrad Veveří a Čechy,
je dodnes ukryt v názvu ulice. Od Veselé brány
pokračovala hradební zeď směrem k Běhoun-
ské ulici, kde se nacházela tentokrát Běhoun-
ská brána. Z Běhounské brány vycházela patr-
ně nejdůležitější komunikace středověku,
dnes Lidická ulice, směřující na Prahu. Těsně
za Běhounskou branou se hradby stáčely do
současné Rooseveltovy ulice a přes Malinov-
ského náměstí pokračovaly k dodnes stojící
Měnínské bráně, která zajišťovala přístup smě-

rem na jihovýchod Moravy. Od Měnínské brá-
ny pokračoval hradební pás směrem k místu
dnešního hlavního nádraží, kde na konci ulice
Masarykovy stála Židovská brána. Přes ulici
Bašty vedly hradby ke skále pod petrským
návrším a stáčely se opět k výchozímu Šilin-
grovu náměstí. Do tohoto přísně vymezeného
urbanistického celku, vytvořeného již v první
polovině 13. století a uzavřeného důmyslným
fortifikačním systémem, zasáhl nepříliš strate-
gickým způsobem právě markrabě Jan Jin-
dřich. Krátce po svém příchodu do Brna v roce
1350 vydal totiž zakládací listinu ke zřízení
augustiniánského kláštera skostelem. Jan Jin-
dřich pojímal celou stavbu skutečně velkoryse,
a samotný chrám vnímal jako moravskou
odpověď na českou katedrálu sv. Víta. V kos-
tele měly být podle pražského vzoru ukryty
moravské korunovační klenoty a spočinout
v něm měly také těla lucemburské sekundo-
genitury. Problém ovšem nastal při výběru
vhodného umístění pro tak rozsáhlý a repre-
zentativní areál. Město sevřené hradbami
s hustou zástavbou již nenabízelo dostatečný
prostor, a tak byla nakonec vybrána plocha
mezi Veselou a Běhounskou branou. V tomto
místě vyrostl kostel sv. Tomáše s přilehlým
klášterem, kterému Karel IV. věnoval byzant-
skou ikonu Panny Marie Svatotomské, jež se
později stala symbolem města Brna. Město
muselo celý klášterní areál dodatečně opevnit
vlastním systémem hradeb, čímž ovšem došlo
ke značnému narušení kompaktnosti původ-
ního systému, a tedy bezpečnosti města. To
se také projevilo jak během obléhání města
husity v 15. století, tak i Švédy v 17. století. 

Přítomnost moravských Lucemburků
v Brně znamenala pro město pochopitelně
čilé styky se zeměmi západní Evropy a Brno
se těšilo značnému zájmu obchodníků
a řemeslníků, kteří nabízeli své produkty na
brněnských tržištích. Vstoupil-li tedy návštěv-
ník města některou z bran do města, mohl
se zde setkat nejen s českým, německým
a židovským obyvatelstvem, ale na ulicích
a tržištích byla slyšet italština, francouzština,
latina nebo polština. A kolik tržišť v té době
Brno mělo, si povíme zase příště. 

Více informací naleznete  v příspěvku
 Mileny Flodrové Brno v době Lucemburků
nebo na webových stránkách Internetové
encyklopedie dějin Brna www.encyklope-
die.brna.cz a společnosti Archaia Brno
www.archaia.org. Michal Doležel, ■

člen Rady MČ Brno-střed
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Mgr. Marta Valešová, MBA
Vystudovala Univerzitu Palackého

v Olomouci, dále studovala na Miami
University v USA a Loughborough Uni-
versity ve Velké Británii. 

Od roku 2002 pracovala v oblasti
projektového managementu a veřej-
ných financí, podílela se na nastavení
a realizaci strukturálních fondů Evrop-
ské unie pro období 2004–2006
a následně pro období 2007–2013.
V letech 2006–2016 byla ředitelkou
úřadu pro Regionální operační program
Jihovýchod. 

Šest let byla členkou správní rady
Masarykovy univerzity, nyní na univer-
zitě působí na pozici kvestorky. 

Je vdaná, má pětiletého syna a mezi
její koníčky patří knihy, divadlo, film
a hlavně sport, protože v dětství závod-
ně krasobruslila a byla členkou repre-
zentace České republiky. Díky kraso-
bruslení byl Brno-střed jejím druhým
domovem již od dětství, i když pochází
z městské části Jehnice. Navštěvovala
základní školu na ulici Křídlovická, díky
blízkosti ke Krasohale, kde absolvovala
dvoufázové tréninky. Krasobruslení
zúročila i při studiu ve  Spojených stá-
tech, kde se s univerzitním týmem syn-
chronizovaného bruslení stala vice -
mistryní USA.

MARTA VALEŠOVÁ
HISTORICKY PRVNÍ ŽENA NA POZICI 
KVESTORKY MASARYKOVY UNIVERZITY
Říká, že Masarykova univerzita je mladou
a moderní univerzitou a ve své práci vidí
jasný směr a cíl. Její život je úzce spjat
s Brnem-střed, pracuje zde, bydlí a nemě-
nila by. Zajímá vás, jak vidí spojení Brna
a univerzity? Čtěte dál a dozvíte se víc.

Jaká je práce na pozici
kvestorky? 

Role kvestora je primárně ekonomická,
investiční a provozní, dalo by se říci takový
ekonomicko-provozní ředitel. Masarykova
univerzita má 5 000 zaměstnanců, je druhým
největším zaměstnavatelem v Jihomorav-
ském kraji a pracuje s ročním rozpočtem šest
a půl miliardy korun. Mým úkolem je řádně
tyto zdroje spravovat, připravovat dobré eko-
nomické a investiční podmínky tak, abychom
byli schopní nabídnout kvalitní studium pro
34 000 studentů a zázemí pro naše zaměst-
nance. Snažím se rozvíjet a zlepšovat to dob-
ré, co je zde vybudováno. 

Blíží se výročí 100 let 
univerzity, plánujete oslavy? 

Ano, budeme slavit již 100 let, ale nevní-
máme se jako historická univerzita. Považu-
jeme se za moderní a mladou univerzitu, 
kterou založil prezident Masaryk jako kon-
kurenci a vyzývatelku Univerzitě Karlově.
A já naši univerzitu přesně takto vnímám.
Máme velký potenciál, spoustu špičkových
lidí, neustále se snažíme zlepšovat a jdeme
dopředu. Rádi bychom do oslav vtáhli i veřej-
nost, protože univerzita nechce a ani nemů-
že být díky svojí velikosti izolovaná. Výročí
bereme také jako milník vhodný i pro změnu
loga a vizuálního stylu. Ve vzdělávání chys-
táme změny struktury oborů, abychom
zohlednili, co se odehrává ve společnosti,
kdy dnešní mladí lidé trochu odkládají zásad-
ní životní rozhodnutí, ať už je to volba oboru,
nebo zakládání rodin a podobně. To, co dříve
znamenala maturita, teď můžeme přirovnat
k bakaláři, a je potřeba se těmto trendům
přizpůsobit a umožnit flexibilní kombinaci
oborů. 

Jak univerzita ovlivňuje
Brno? 

V Brně je vliv univerzity hodně znát. Její
přítomnost je nepřehlédnutelná a jsem pře-

svědčena, že je velkým pozitivem pro Brno.
Často si třeba ani Brňané neuvědomují, jaké
špičkové a celosvětově uznávané vědecké
týmy tady máme. Univerzita dělá Brnu dobré
jméno u nás i v zahraničí. Navíc, nejen že
jsme velkým zaměstnavatelem, ale to, že je
zde spousta studentů a našich i zahraničních
odborníků, napomáhá rozvoji služeb, vytvá-
říme velkou kupní sílu a možnosti pro pod-
nikatele. Navíc na Brně-středu máme většinu
našich fakult, snažíme se je citlivě opravovat,
dělat je nejen kvalitní co se vědy a vzdělá-
vání týče, ale i pěkné navenek. Máme tisíce
absolventů, kteří v Brně po studiích zůstávají,
pracují zde, zakládají rodiny, omlazují nám
Brno. 

Jaký je váš osobní vztah
k univerzitě? 

Už jako malá jsem obdivně vzhlížela 
ke svému dědečkovi, který absolvoval
 právnickou fakultu ve třicátých letech
a následně pak v sedmdesátých i moje
maminka. A nyní se plně ztotožňuji s pro-
hlášením: „Masarykova univerzita chce
nahrazovat dobré lepším“, cítím to také tak,
je mi to velmi blízké. 

Jak se vám bydlí 
v Brně-střed? 

Na Brno-střed nedám dopustit. Přestože
bydlíme v centru hned u cyklostezky, máme
to kousek do lesa, se synem blízko do
 školky. Kolem řeky si užíváme procházky,
projížďky na in-linech nebo na kole. Jsme 
v centru různých aktivit. A pokud se podaří
zrealizovat projekt revitalizace nábřeží Svrat-
ky, bude to naprostá paráda. Centrum města
se navíc v posledních letech výrazně změ-
nilo k lepšímu, je hezčí, je vidět, že se hodně
investuje a opravuje. Město žije zábavou,
letní atmosféra v Brně má své kouzlo. Res-
taurace, letní zahrádky, menší akce jako pou-
liční divadlo, koncerty, letní kina, to všechno
dělá město příjemné pro život, a to nejen
pro mladé. 

Co byste vzkázala
obyvatelům Brna? 

Brňané, buďte pyšní na svou univerzitu,
buďte pyšní na Brno!

Kateřina Dobešová ■
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oxygenerátory – 
koncetrátory kyslíku

l ka elektrická olohovací
antidekubitní atrace,

a dal í

515 548 566, 775 948 955
an ora u covna se na .c

www.an ora.c

ovna 
dravotnick ch 

o cek

Otevíráme POHYBOVÉ STUDIO
Lidická 28 – dvorní trakt

 www.MOVENDO.CZ

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat

za 
cenu

Doručovatel/ka listovních nebo balíkových zásilek

Do našeho týmu hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice:

Máte jistotu pravidelného výdělku s výplatou na den přesně.

Díky 37,5hodinové týdenní pracovní době Vám zbyde čas i pro Vás.

Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.

Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, příspěvky 
na dovolenou, sportovní a kulturní akce aj.).

Nabízíme také možnost brigády formou DPP/DPČ.

Nabízíme pestrou práci. Doručování do firem i domácností, pěšky nebo 
služebním vozem do 3,5 t, v ranních (popř. odpoledních) směnách. 
Připravovat a nakládat zásilky budete v Brně - na poště nebo na depu 
v místě či blízkosti Vašeho bydliště. 

Petr Kříž – specialista náboru
Pište: kriz.petr.2@cpost.cz
Volejte: 542 151 720 nebo 731 542 411

Proč si vybrat právě nás? 

Ver. 01/2016

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

www.podlahyslezak.cz

Slezák  724 738 924

330 2

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru. 
Zahájení: říjen 2017

TTaanneeččnníí pprroo dossppěělléé aa VVŠŠ

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Příjem inzerce 
do zpravodajů MČ

Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz
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OFSETOVÁ A DIGITÁLNÍOFSETOVÁ A DIGITÁLNÍ

TISKÁRNA GILL

Hapalova 42a | Brno-
 

ofset B2
digitál A3

LETÁKY, PLAKÁTY, VIZITKY, POZVÁNKY, 

aj

Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf Variant a další 

modely vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým 

zvýhodněním 75 800 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se 

u nejbližšího prodejce vozů Volkswagen.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

„Firma se hezky rozjíždí, ale v čem budu jezdit já?“

Vzorový příklad úvěru na model VW Golf Variant 1.0 TSI v  ceně 532 900 Kč, splátka předem 266 450 Kč (50 %), výše úvěru 266 450 Kč, poplatky za uzavření a  vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 304 455 Kč, celkové platby za úvěr  

vč. pojištění  382 815 Kč, RPSN vč. pojištění 12,557 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 106 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 298 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 604 Kč, úroková sazba p. a. 3,99 %. Pojištění obsahuje značkové 

Volkswagen pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf Variant: 4,0–7,3 l/100 km, 103–166 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

A co třeba nový Golf
Variant již za 4 700 Kč 
měsíčně se zárukou 
na 5 let a bohatou
výbavou?

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz

Jistotu Jistotu
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Poslední volné byty  2+1 a 3+kk 
k rode i v ko letn  rekonstruované  

do  na otlá ské 26.
 nast hování 03 2018. 

ontakt: +420 722 911 494
oulehla vl artneri.c  

íce in o na 
www.vlreality.c bdkotlarska

Restaurace Laguna
staročeská restaurace 

Brno, Smetanova 2 
Rezervace na martinské menu 

a další akce na tel. +420 541 213 781 
laguna@restaurace-laguna.cz

www.restaurace-laguna.cz

Pivní šenk Čtyři růže
nabízíme 7 druhů piv

Brno, Veveří 32 
Rezervujte si stůl na:   
tel. +420 541 215 315

pivnisenk@restaurace-laguna.cz
www.ctyriruze.restaurace-laguna.cz

Čištění okapů, 
drobné opravy střech.

Čištění výtahových 
šachet.

 www.acero.cz
Tel.: 603 524 445

PENÍZE 
IHNED!

PENÍZE 
IHNED!

ZLATO, STŘÍBRO, HODINY, BANKOVKY, MINCE, MEDAILE, 
VYZNAMENÁNÍ, OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, SKLO, PORCELÁN, KNIHY, 
HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRAČKY a další, vše i poškozené  – i celou pozůstalost

 
 
 

tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE
10 m  ZASTÁVKA KONOPNÁ  10 m

STAROŽITNOSTI  Svatopetrská 22a  BRNO-KOMÁROV

PO–ČT  10.00–17.00
PÁ 10.00–14.00

OTEVÍRACÍ
DOBA

tel.: 737 171 367

PŘIJE
DEME 

a odvezeme

VÝKUP
HODINEK

Náramkové Kapesní
!!!IHIH

ZL

VÝKUP
HODINEK

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Říjen: 9. – 22. 10. speciality ze zvěřiny
 28. 10. halloweenská párty
Listopad:  6. – 12. 11. svatomartinská husa
    20. – 26. 11. koláčové slavnosti
Prosinec:  4. – 17. 12. adventní menu
 24. 12. štědrovečerní večeře
  31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Poh ebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Ne etr it  svo  esnul ch 
tel.: 533 42 40 46, 602 891 347

www.nostalgie.c

Objednávková místa:

ovická 31, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

ovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 543 21 23 11
rno

Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28
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DOMÁCÍ NÁSILÍ 
A JAK POMOCI SENIORŮM
Domácí násilí je fyzické, psychické nebo
sexuální násilí. Odehrává se mezi blízkými
osobami, a to v soukromí, tzv. za zavřenými
dveřmi. Postupem času intenzita násilí
narůstá. Nikdy však samo nepřestane. 

Podoby násilí projevující se na seniorech
G Fyzické– bití, vystavování chladu, netlumení

bolesti, omezování pohybu či odpírání jídla.
G Psychické a citové – nadávky, urážky,

vyhrožování, ponižování, odpírání návštěv
a zdůrazňování nepotřebnosti seniora.

G Finanční a majetkové – přisvojování si
důchodu, nátlak na změny v závěti, ome-
zování vlastních práv.

G Sexuální – ze strany jiných klientů ústavní
péče nebo členů rodiny.

G Zanedbávání – opomíjení potřeb seniora,
neposkytování potřebné pomoci, odpírání
péče, jídla, pití atd.
Existuje i tzv. ústavní násilí, které se ode-

hrává např. v nemocnicích, léčebnách dlou-

hodobě nemocných a domovech důchodců.
Spočívá v bezdůvodném omezování osobní
svobody, přivazování, odpírání jídla, odpírání
pití, ponižování, zanedbávání, zdůrazňování
nadbytečnosti, nadměrné podávání léků,
ignorování požadavků apod.

Při oznámení násilí páchané na osobě není
rozhodující, zda jej oznámí osoba, které se
to týká. Oznámení může učinit jakákoliv oso-
ba, která se tom dozví. Není potřeba souhlasu
poškozené osoby. Většina osob a zejména
seniorů se za týrání stydí, poněvadž tohoto
násilí se na nich dopouštějí vlastní dospělé
děti nebo vnoučata. 

Týrání osoby žijící ve společném obydlí
Může se jednat i např. o podnájemníka,

majitele bytu, není to podmíněno rodinnými
vazbami. Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou
osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude
potrestán odnětím svobody.

Policie ČR vám může poskytnout okamži-

tou pomoc, a to omezením osobní svobody
násilné osoby. Může ji vykázat na dobu 10
dnů s možností prodloužení až na 6 měsíců.
Po dobu trvání vykázání se osobám ohrože-
ným domácím násilím věnují pracovníci inter-
venčního centra a poskytují sociální, psycho-
logické a právní poradenství.

Senioři mohou také využít pomoci obecně
prospěšných organizací, které se věnují obě-
tem domácího násilí, trestných činů apod.
Jsou to například:
G Bílý kruh bezpečí – nonstop pro oběti trest -

ných činů: 257 317 110
G Dona linka – nonstop, domácí násilí:

251 511 313
G Život 90 – nonstop, senior telefon:

800 157 157
G Spondea – poradna, intervenční centrum:

725 005 367

nprap. Bc. Alena Peterková ■
Policie ČR 
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PROJEKT UČÍME SE
SPOLEČNĚ
Základní škola Hroznová 1 nabízí kvalitní
všeobecné základní vzdělání. V součas-
nosti je jednou z priorit státu podpora spo-
lečného vzdělávání. 

I na naší škole se setkáváme s nárůstem
počtu žáků se specifickými vzdělávacími potře-
bami, zejména poruchami učení. Proto je důle-
žité nastavit systém srozumitelný učitelům,
žákům i rodičům. Zažádali jsme ogrant na pro-
jekt v programu Evropské unie Erasmus+ KA1
mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání auspě-
li. Cílem projektu je rozvoj školy, zaměřený na
získání mezinárodních zkušeností s integrací
žáků s většími poruchami. Na začátku školního
roku vyjedou zástupci školy na metodický kurz
do Velké Británie, kde je míra inkluze velmi
vysoká. Absolvují odborné semináře, získají
od kolegů informace o praxi a navštíví školy
zaměřené na společné vzdělávání. Projekt
bude probíhat do srpna 2018. Jeho hlavním
výstupem bude manuál pro práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a bude
pomáhat i učitelům a rodičům. Jsme přesvěd-
čeni, že projekt přispěje k dalšímu zkvalitnění
výuky. Mgr. Luděk Balcařík ■

ředitel školy

PRSTY VERONIKY
KOTLÁNOVÉ
Veronika Kotlánová, žákyně 3. ročníku eko-
nomického lycea Obchodní akademie,
SOŠK a VOŠ Brno, p. o., Kotlářská 9, po
svém suverénním vítězství v krajské sou-
těži v psaní na klávesnici úspěšně repre-
zentovala školu na 51. mistrovství světa
v grafických disciplínách v Berlíně.

Na mistrovství světa přijelo 488 účastníků
z 26 států z Evropy, USA, Kanady, Brazílie,
Japonska, Panenských ostrovů apod. 

Velké konkurence se nezalekla a v královské
disciplíně – 30minutový opis textu, dosáhla
vynikajícího výsledku 13 176 čistých úhozů, tj.
439,2 úhozu za minutu. V juniorské kategorii
tak svým výkonem získala výborné 9. místo
z 53 soutěžících. V soutěži záznam mluveného
slova reprezentantka školy obsadila dokonce
5. místo a ve stenotypistice byla 12. V celkové
kombinaci je Veronika Kotlánová v juniorské
kategorii 16. nejúspěšnější závodnicí na světě.
Veronice srdečně gratulujeme a věříme, že
tento historický úspěch bude velkou inspirací
a motivací i pro ostatní studenty.

Ing. Helena Vaňková ■

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
2017/2018
Dva měsíce prázdnin skončily a školáci
opět zasedli do školních lavic. Víte, kolik
žáků máme v jedenácti školách, které zři-
zuje městská část Brno-střed? 

Městská část Brno-střed je zřizovatelem
celkem jedenácti základních škol. Letos do
těchto škol nastoupilo 627 prvňáčků a celkem
naše školy navštěvuje ve školním roce
2017/2018 5 200 žáků dohromady. Je to
 pěkné číslo, co myslíte? 

A abychom učinili tradici zadost, i letos se
slavnostního přivítání prvňáčků v našich ško-
lách účastnili i představitelé městské části
Brno-střed. Zahájení školního roku na ZŠ
a MŠ Brno, Křídlovická 30b, se zúčastnil sta-
rosta Martin Landa. Na ZŠ Hroznová zavítala
1. místostarostka Michaela Dumbrovská a na
ZŠ Bakalovo nábřeží pak prvňáčky přivítal
2. místostarosta Jiří Švachula.

Přejeme všem malým i větším žákům, aby
pro ně byl i tento školní rok zajímavý, aby jim
přinesl kvalitní vzdělání zároveň se spoustou
zábavy a také nové kamarády a dlouhotrvající
přátelství. (kad) ■

Jiří Švachula

Martin Landa

Michaela Dumbrovská



Již 15. října proběhne velká podzimní oslava
dýní v Otevřené zahradě na ulici Údolní.
Věděli jste, jaký poklad skrývají pro naše
zdraví? 

Dýně jsou našemu zdraví prospěšné na
celé čáře. Podporují vylučování toxinů
z těla, posilují imunitní systém, snižují krevní
tlak, hladinu cholesterolu v krvi. Působí

skvěle na činnost srdce, trávící soustavu,
uklidňují nervy, regenerují buňky, pomáhají
při revmatismu, dně nebo ateroskleróze.
Rádi byste dýni zařadili pravidelně na váš
jídelníček? 

Na Dýňové slavnosti můžete objevit tip
na jejich úpravu. Připravena bude také sou-
těž o nejlepší dýňový koláč, který bude hod-
notit nejen odborná porota, ale také veřej-
nost. Ochutnat budete moci nejlepší dýňové
speciality a typické podzimní delikatesy.
Pro děti jsou nachystané nejrůznější hry,
workshopy a dílničky a každý se bude moci
zapojit také do soutěže o nejkrásnější vydla-
banou dýni. Podzimní atmosféru umocní
Neoveská cimbálová muzika, která hraje
klasiku i moderní písně v cimbálové úpravě.
Více informací najdete na 
www.otevrenazahrada.cz.

Pavla Olbrzymková ■

Volný čas
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BRNO DESIGN
DAYS 2017
Letošní Brno Design days mají za cíl zvý-
šit povědomí veřejnosti o designu. Zdů-
raznit jeho hodnoty a schopnost zlepšit
úroveň života i byznysu a lépe se naučit
komunikovat v těchto oblastech, právě
například pomocí designu. Koná se ve
dnech 5.–8. října.

Potkáváme ho každý den, ovlivňuje naši
práci, působí na náš osobní život. A přesto
ho často nevnímáme. Design. UNSEEN
tedy NEVIDĚNÝ design je tématem letoš-
ních Brno Design Days. Festival již druhým
rokem zvyšuje veřejné povědomí o desig-
nu a mění jeho vnímání. Představuje totiž
jeho přínos a hodnotu pro podnikání i běž-
ný každodenní život. Letošní série před-
nášek, workshopů a instalací nás provede
prací designérů a představí design jako
užitečný nástroj, který můžeme efektivně
zapojit do širokého spektra oborů. Přijďte
a objevte s námi NEVIDĚNÉ. Domovem
letošního ročníku festivalu se stane jedna
z nejstarších brněnských pasáží – JALTA.
Průchod spojující tři místa v centru Brna
se po 11 letech otevře veřejnosti, speciálně
pro návštěvníky Brno Design Days.

Ing. arch. Viktor Odstrčilík ■

DÝNĚ V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ

BRNO PROVONÍ
TÝDEN KÁVY 

Káva spojuje celý svět. Spojuje nás s přáteli,
obchodními partnery i zcela neznámými
lidmi. V jihomoravské metropoli spojuje už
sedmým rokem všechny kávomily oslava
Mezinárodního dne kávy. Nenechte si ujít
dvoudenní Trhy kávy 7. a 8. října na nádvoří
Staré radnice a v městské Tržnici Brno. 

Všichni v Brně víme, že naše město voní
a žije kávou. Od 1. do 8. října se servírují

 kávové speciality, workshopy a degustace.
Nechte se kávou vést od kávových zrnek
z místních pražíren až po velkolepý kávový
festival. První říjnový týden na něj narazíte 
už posedmé všude tam, kde voní káva. 
Pro desítky nejlepších brněnských kaváren
znamená Týden kávy příležitost ukázat své
místo na pestré kavárenské mapě Brna.
Vyberte si ze 68 zapojených kaváren tu,
 kterou ještě neznáte, a nechte se překvapit.
Chutí kávy vás provedou dvě desítky pražíren
a kávových dodavatelů, s jejichž pomocí se
naučíte degustovat kávu jako víno. Káva není
žádná věda. Jan Škeřík, Barista roku 2017
a hlavní host festivalu, vám například řekne,
jak  probíhá příprava baristy na světový 
šam pionát a jak hledal soutěžní kávu v daleké
Kolumbii. Kompletní program Trhu kávy
a kaváren včetně online mapy hledejte 
na www.tydenkavy.cz.

Mgr. Adéla Hájková ■
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BIOJARMARK ZPESTŘÍ 
6.–7. ŘÍJNA ZELNÝ TRH

V pátek a v sobotu 6.–7. října proběhne na
Zelném trhu už 26. jarmareční setkání
zemědělců, místních výrobců potravin

a spotřebitelů. Chybět nebude kulturní
i vzdělávací doprovodný program pro děti
a dospělé.

ROBINSONKA 
NA MĚSÍCI
Tak se to přece stalo! I když jste několikrát
restartovali počítač, a nakonec převzali ruč-
ní řízení, tvrdému dopadu přistávacího
modulu na měsíční povrch jste nezabránili. 

Žijete, také skafandr vypadá neporušený,
většina zařízení však zkáze neunikla. A tak
nezbývá než se pěšky vydat za záchranou.
Dokážete to? O tom vypráví nový dobrodruž-
ný příběh Hvězdárny a planetária Brno, který
má premiéru už tento měsíc.

Prožijte spolu s hlavní hrdinkou Sárou a její-
mi průvodci jedinečné dobrodružství na staré
měsíční základně u Hadleyho brázdy, kde
před více než sto roky přistála výprava Apol-
lo 15. Podaří se trosečnici zprovoznit starou
základnu? Pomůže jí dobrosrdečný robůtek
54-L 50-G přezdívaný Labi, jinak také vášnivý
zahradník? A nezkazí celý plán na záchranu
až nepříjemně zvědavý H-Ugo? Nebojácná
Sára je vlastně takový vesmírný Robinson
Crusoe. Spadla na Měsíc a musí počkat, až
si pro ni přiletí záchranná kosmická loď. Jestli

to zvládne, dozvíte se v představení Robin-
sonka, které vzniklo za spolupráce Hvězdár-
ny a planetária Brno a Charta Lintea. Hráli
a namluvili herci Městského divadla Brno,
scénář a režie Petr Hloušek. Součástí před-
stavení je stručná procházka Sluneční sou-
stavou a také prohlídka hvězdné oblohy –
ukázka několika jasných hvězd a nejnápad-
nějších souhvězdí.

Klikněte na www.hvezdarna.cz a chyťte si
své místo včas. Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. ■

BESEDA – PLEVEL
NENÍ NEPŘÍTEL
Pokud jste zahrádkáři, pěstitelé a Brňané,
kterým není lhostejné, co se děje na uli-
cích, přijďte 4. října 2017 na besedu k těm-
to tématům. 

Ve středu 4. října 2017 vás zveme do spo-
lečenského sálu radnice Brno-střed na Domi-
nikánské č. 2, na besedu s názvem Plevel
není nepřítel, aneb Zahrada i město bez che-
mie. Besedovat se bude již od 16.30 hodin
a témata budou opravdu zajímavá, stejně
tak jako naši hosté. 

MUDr. Miroslav Šuta: Zdravotní důsledky
používání glyfosátu. RNDr. Mojmír Vlašín:
Glyfosát a životní prostředí. Tomáš Trnka,
Veřejná zeleň města Brna: Brno bez glyfo-
sátu. Zkušenosti z praxe na ulicích. Hana Rej-
manová, odbornice na přírodní zahrady: Jak
na plevel na vaší zahradě bez chemie? 

Akci pořádá síť ekologických poraden
STEP za podpory nadace Veronica.

Renata Placková ■

Mezi nabízenými specialitami budete moci
nalézt certifikovanou českou biozeleninu,
vypěstovanou bez umělých hnojiv a pestici-
dů, která je v souladu s krajinou. Zakoupit si
můžete uzeniny a mléčné výrobky z ekolo-
gických chovů, mošty z lokálních odrůd bělo-
karpatských jabloní, biovíno z jižní Moravy
a mnoho dalšího.

Od běžné nabídky Zelného trhu se nabí-
zené zboží liší právě ekologickými certifikáty
a prokazatelným původem zboží. Na Biojar-
marku se můžete seznámit s lidmi, kteří pěs-
tují plodiny či chovají zvířata v ekologickém
režimu a starají se tak kromě našeho zdraví
také o krajinu.

Těšit se můžete na živou hudbu, ruční liso-
vání jablečného moštu, ekologickou poradnu
přírodního zahradnictví, kompostování a pěs-
tování ovoce a zeleniny bez chemie.

V pátek 6. října bude jarmark otevřen od
9–17 hodin, v sobotu od 9–14 hodin. Akci
pořádá Regionální sdružení Českého svazu
ochránců přírody Brno ve spolupráci s Eko-
logickým institutem Veronica. 

Radka Matějíčková ■
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RELAXOVÁNÍ
A VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávací centrum CREATIS z. s. přichys-
talo opět zajímavou nabídku odborných
kurzů z oblasti artefiletiky a volnočasových
aktivit na školní rok 2017/2018. 

A co se skrývá pod pojmem artefiletika?
Tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výcho-
vy. Pro odborníky z řad pedagogů jsou při-
praveny akreditované zážitkové artefiletické
dílny, kde si vyzkoušejí, jak se dají dětem při-
blížit vybraná témata pomocí propojování
různých technik a metod z uměleckých oblas-
tí. Pro dospělé a seniory jsou nabízeny kurzy
tvůrčí keramiky, kresby, malby, výtvarný ateliér
s tradičními i netradičními výtvarnými a ře -
meslnými technikami a speciální artetera-
peutický ateliér zaměřený na modelaci s hlí-
nou. V jednorázových kurzech si zájemci
mohou vyzkoušet např. lept skla, různé typy
mozaiky, drhání, plstění, tkaní na šabloně
a další. Nově jsou také nabízeny relaxační
výtvarné a keramické soboty a pro maminky
s dětmi je připravena keramika a výtvarné
dílničky. Více na www.creatis.cz.

Mgr. Radka Pavlíčková Ph.D. ■

SENIORSKÝ KLUB
NA LIPCE

Nové zážitky, dobří přátelé, zajímavá místa,
ale i sbližování generací – to vše čeká na
seniory v dalším školním roce na Lipce. 

SENIORSKÝ KLUB zahajuje svou činnost
ve čtvrtek 19. října, kdy budou účastníci tvořit
z FIMA přívěsky na krk nebo na klíče a také
společně naplánují, co by chtěli zažít na
setkáních 16. listopadu a 14. prosince. Setkání
probíhají vždy od 14.00 do 16.00 hodin na
pracovišti Kamenná anebo v místě procházky
či exkurze. A i v tomto školním roce pokračují
oblíbená setkání seniorů s vnoučaty. Až do
konce roku 2017 běží cyklus Objevujeme
a hrajeme si, kdy je každý měsíc věnovaný
jednomu starému řemeslu: 12. října barvířům,
9. listopadu hrnčířům a 7. prosince tiskařům.
Děti od 4 do 7 let společně s babičkami
a dědečky čeká vždy od 13.30 do 15.30 hodin
tvoření, objevování i experimentování.
Podrobnosti ke všem aktivitám pro seniory
najdete na www.lipka.cz/seniori.

Veronika Neckařová ■

PODZIMNÍ DÁVKA
RODIČOVSTVÍ
Dva kurzy efektivního rodičovství a dva
tematické semináře efektivní výchovy. Pod-
zim v Centru pro rodinu a sociální péči
(CRSP) je plný rodičovského vzdělávání,
které podporuje rodiče v jejich roli a zod-
povídá také řadu zapeklitých a zdánlivě
neřešitelných otázek.

Úplnou novinkou v nabídce CRSP je Kurz
efektivního rodičovství v angličtině. Course
of effective parenting seznamuje v osmi
setkáních anglicky hovořící rodiče s principy
a zásadami výchovy založené na spolupráci
a respektu mezi rodiči a dětmi. Kurz začíná
10. října. Povede jej zkušená a nadšená lek-
torka Bc. Veronika IJsselstijn. 

Dalším podzimním kurzem je velmi oblíbe-
ný základní Kurz efektivního rodičovství s hlí-
dáním dětí, který se bude konat po šest stře-
dečních dopolední, kurzem vás provede
lektorka Mgr. Petra Sapáková a první lekce
proběhne ve středu 25. října. Oba kurzy efek-
tivního rodičovství mají omezenou kapacitu,
tak aby se účastníci cítili komfortně a bez-
pečně v uzavřené skupině max. 15 rodičů.

Připravili jsme také dva atraktivní semináře
efektivní výchovy. První, Emoce v našich živo-
tech a jak na ně, povede psycholožka
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. Uskuteční se
ve čtvrtek 12. října, 9.00–16.30 hod. 

Druhý seminář, Téměř na odchodu – výcho-
va dospívajících, se uskuteční v pátek 10. lis-
topadu 2017, 9.00–16.30 hod. Seminářem

provede sociální pedagožka a odbornice na
vztahové poradenství Mgr. Milena Mikulková.
Veškeré informace najdete na www.crsp.cz,
nebo osobně na recepci v sídle organizace
na Biskupské 7, Po–Čt 9.00–18.00 hod., 
Pá 9.00–15.00 hod.

Bc. Lenka Havrlantová ■
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CITRUSY
A KÁVOVNÍKY

Ve dnech 19.–22. října 2017 si ve sklenících
Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity můžete prohléd-
nout výstavu citrusovitých, ale i jiných dru-
hů tropických a subtropických užitkových
rostlin. 

K vidění budou banánovníky, kakaovníky,
vavříny, kávovníky, granátová jablka, papaya
a mnoho dalších druhů. Vystavované rostliny
jsou výpěstky členů klubu Citrusáři Brno
a také výpěstky zámeckého zahradnictví
zámku Rájec-Jestřebí.

Mgr. Magdaléna Chytrá ■

VEČERNÍ PROHLÍDKA
SKLENÍKŮ 
Neobyčejná prohlídka osvětlených sklení-
ků za zvuků pralesa vás vtáhne do prostředí
tropického a subtropického pralesa.

V rámci akce Noc vědců si můžete pro-
hlédnout v pátek 6. října 2017 skleníky Bota-
nické zahrady Přírodovědecké fakulty MU na
Kotlářské ul. 2. Součástí večera budou tři sta-
noviště, která budou nabízet zajímavý pro-
gram. Na jednom z nich se dozvíte více na -
příklad o problematice palmového oleje.
Večerní prohlídka skleníků začíná od 18.00
hod. a vstup je zdarma.

Mgr. Magdaléna Chytrá ■

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
AV ČR
Ústav přístrojové techniky Akademie
věd ČR otevře 2. a 3. listopadu 2017 své
laboratoře veřejnosti. 

Špičkové vědecké centrum v Brně se
otevírá veřejnosti, přijďte a nahlédněte
do tajů našich laboratoří a pracovišť.
Exkurze 6 laboratořemi začínají po oba

dny v 9 hodin a navštívíte laboratoře Elekt-
ronové mikroskopie, Elektronové litografie,
Speciální technologie, Nukleární magne-
tické resonance, Nízké teploty a supravo-
divost a Laserová technika a technologie. 

Po skončení prohlídky napříč ústavem
můžete zhlédnout představení ÚDiF –
Úžasné divadlo fyziky! 

Ve čtvrtek 2. listopadu program probíhá
od 9.00 do 17.45 hodin, v pátek 2. listopadu

pak od 9.00 do 14.30 hodin. Více o progra-
mu najdete na www.isibrno.cz. 

Vstup na prohlídku i divadelní předsta-
vení jsou zdarma. Srdečně vás zve ÚPT
AV ČR, Královopolská 147, Královo Pole.
Přijďte, představíme vám vědu zábavnou
formou.

Pavla Schieblová ■

TRÉNINK PAMĚTI
NA BOTANCE
Lidé si často myslí, že navštíví kurz tré-
nování paměti, na něm se dozvědí, jak si
cokoliv zapamatovat a od té chvíle bu-
dou memorovat nejrůznější informace,
se kterými budou ohromovat známé a pří-
buzné. 

Takhle to ale samozřejmě nefunguje. Tré-
nování paměti je především o onom trénin-
ku, o učení se a procvičování technik, díky
kterým si sice můžeme rychle a dlouhodobě
zapamatovat jakékoliv informace, ale bez
počátečního procvičování to nejde. Při troše
trpělivosti jsme si však pak schopni zapa-
matovat zpaměti položky nákupu, telefonní

čísla, seznamy států, panovníků a mnoho
dalšího. To je přece motivace, proč trénovat.
S trénováním paměti také úzce souvisí téma
koncentrace, kreativity, fantazie i pohyb,
tomu všemu se budou tréninky paměti na
Botance věnovat. Trénovat paměť může
každý z nás, ať jste mladí či důchodci, nikdy
není brzo ani pozdě začít. Proto se na vás
těšíme na Botance v centru volného času,
kde budou od října probíhat pravidelné tré-
ninky paměti každé čtvrteční odpoledne,
přijďte se podívat. 

Mgr. Helena Orálková ■
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OKAMŽIKY
TOMÁŠE RULLERA

Dům umění vás zve na retrospektivní výsta-
vu od významného představitele akčního
umění a jednoho z prvních tvůrců videoartu
Tomáše Rullera. 

Výstava s názvem Odolné okamžiky před-
staví dosavadní tvorbu umělce od roku 1974
až do současnosti. Retrospektiva je rozmís-
těna v sedmi prostorech a kapitolách, ve kte-
rých si můžete prohlédnout přehled díla
s důrazem na fotografie, objekty a instalace,
které jsou doplněné nejdůležitějšími video-
projekcemi. Výstava je k vidění až do 12. lis-
topadu 2017.

Petra Fujdlová ■

SORRENTINO 
VE SCALE

Historicky první českou kompletní retro-
spektivu dosavadního díla Paola Sorrentina
nabídne ve dnech 13.–16. října 2017 Uni-
verzitní kino Scala.

Dosud nejucelenější pohled na tvorbu ital-
ského režiséra a scenáristy, který se zatím
nejvíc proslavil svým filmem Velká nádhera
a svým vykreslením Říma jako města ozvěn,
iluzí a touhy. Přehlídka ukáže všechny jeho
celovečerní filmy: Přebytečný člověk, Ná -
sledky lásky, Rodinný přítel, Božský, Tady to
musí být, Velká nádhera a Mládí. Více na
www.kinoscala.cz. Eva Petláková ■

ŽIVOTICKÝ OLTÁŘ

Zachráněný skříňový oltář ze Životic
u Nového Jičína pochází z roku 1482 a je
tak významným dokladem pozdně středo-
věkého umění na Moravě. Dnes můžete
křídlový oltář obdivovat ve stálé expozici
Místodržitelského paláce.

Původně sloužil jako hlavní oltář v jednom
z nejstarších gotických dřevěných chrámů
u nás, ten však na konci 19. století vyhořel do
základů. Oltář byl v době požáru životického
kostela sv. Jana Křtitele umístěný v tamní hřbi-
tovní kapli, což jej sice zachránilo, vlhké pro-

středí se ale vážně podepsalo na stavu jeho
dochování. Oltář se souhrou náhod podařilo
zachránit a nedlouho poté se i přes četná
poškození stal jedním z nejhodnotnějších
exponátů brněnského Uměleckoprůmyslo-
vého muzea. V roce 2016 získala Moravská
galerie od Ministerstva kultury ČR finanční
prostředky na nové komplexní restaurování.
Náročný zákrok provedla akad. mal. Markéta
Pavlíková, Ph.D. z restaurátorského ateliéru
Akademie výtvarných umění v Praze. 

Michaela Paučo ■

FESTIVAL MORAVSKÝ
PODZIM 2017
Festival Moravský podzim se řadí mezi nej-
významnější kulturní události v České
republice. Letošní 49. ročník bude probíhat
od 6. do 28. října 2017 a ponese se v tématu
evoluce. 

Jeho programovým těžištěm je hudba
první třetiny 20. století, ale i hudba, která
vznikla před tímto obdobím i po něm. Morav-
ský podzim zve každoročně do Brna orchest-
ry, které Evropu dosud míjely, komorní sou-
bory patřící k světové špičce a sólisty zdobící
světová pódia. Téma evoluce se odráží napří-
klad v proslulém cyklu od Johanna S. Bacha
Dobře temperovaný klavír; tomuto aspektu
je věnována celovíkendová pocta klavíru.
Tendence ruského futurismu bude předsta-
vena Avraamovovým konceptem Symfonie
sirén. Tato symfonie bude největší a nejhla-
sitější skladba světových dějin. Její rekon-

strukce adaptovaná speciálně pro Brno se
uskuteční 21. října 2017, v 19.30 hodin v areá-
lu brněnského Výstaviště. Zapojí se do ní
parní lokomotiva, hasiči, sanitky, policejní vůz,
čisticí vozy, fanoušci hokejové Komety, napo-
leonští dělostřelci, osm pěveckých sborů,
dechová hudba i speciálně vyrobený hudeb-
ní nástroj. Kateřina Konečná ■
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IRSKÉ DRAMA
U KOČIČÍ BAŽINY

V režii uměleckého šéfa činohry Národního
divadla Brno Martina Františáka čeká
všechny vnímavé diváky vábivá smršť
autentických emocí. 

Irský venkov, syrový kraj bažin a rašelinišť.
Místní komunita se chystá na slavnost. Sva-
tební den Carthaga Killbridea a jeho mladé
nevěsty Karolíny je však od počátku zastíněný
temnými znameními, starými pověrami a klet-
bami. V jejich středu stojí Hester Swanová.
Dlouhých 14 let žila Hester s Carthagem a má
s ním dceru Josie, ten ale teď svůj život hodlá
spojit s bohatou dcerou sedláka Cassidyho.
Takto začíná drama, ve kterém se v klíčové
roli Hester Swanové představí Tereza Grosz-
mannová, v hlavní mužské roli se brněnskému
publiku představí nová posila souboru činoh-
ry NdB Tomáš David a v dalších výraz ných
rolích se na jeviště Mahenova divadla vrací
Igor Bareš a Helena Čermáková. Představení
se bude reprízovat 2. a 3. října, 1., 8. a 9. lis-
topadu 2017 a 15. ledna 2018.

Eva Kašpárková ■

50 LET: HUSA NA
PROVÁZKU SLAVÍ

Celá sezona je koncipována jako velká
divadelní oslava, v jejímž průběhu čeká
diváky celá řada mimořádných akcí, pře-
hlídek, divadelních premiér, koncertů,
výstav, čtení, festivalových událostí a nej-
různějších zážitků – celkem jich bude pade-
sát.

Už v říjnu se můžete těšit na premiéru nové
inscenace TRIPTYCH (Matka.Služka. Panna)
Jana Pitínského, která proběhne 13. října
2017.

Další zajímavou akcí bude Mistrovství svě-

ta ve stolním fotbale v Brně Divadla Husa na
provázku a jeho různých oblíbených rivalů.
Hraje se vždy v jiných prostorách divadla.
Přijďte 12.–16. listopadu 2017. 

17. listopadu 2017 se můžete těšit na další
premiéru s názvem NA PROTEST, aneb Pokoj
lidem dobré vůně. Na protest proti Číně
všechna česká divadla přestala hrát činohry
(číno-hry) a uvádí toliko operety a muzikály,
ale Provázek přináší kabaret. O čem bude?
O divadle, fenoménu standing ovation a nudě
v Brně. (kad) ■

STUDENTSKÝ
DESIGN 2017

V Místodržitelském paláci na Moravském
náměstí probíhá od 15. září do 29. října
2017 výstava prací studentů, kteří byli
vybráni do finále soutěže Národní cena za
studentský design 2017.

Soutěž se koná letos už posedmadvacáté
a již potřetí ji vyhlašuje společně s Design
Cabinetem CZ i Moravská galerie v Brně
a Slovenské centrum dizajnu. Cílem soutěže
je propojování škol a studentů designu s prů-
myslem, výrobními, produkčními a obchod-
ními firmami v ČR i v zahraničí. Letos soutěží
studentské práce v oborech produktový
a industriální design. K vidění jsou různé formy
designu – nábytek, interiérové doplňky, sví-
tidla, textilní a oděvní design, obuv, doplňky,
šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické
potřeby, zdravotnická technika, transportní
design, industriální design a další. Slavnostní
vyhlášení výsledků se bude konat 19. října. 

Karolina Krulová ■
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Jsme online, www.divadlopolarka.cz

02 po Český středověk   věk 11+   9:30
03 út Český středověk   věk 11+   9:30 a 17:30
04 st Bratři Lví srdce   věk 7+   9:30
05 čt Bratři Lví srdce   věk 7+   9:30 a 17:30
06 pá Robinson Crusoe   věk 7+   8:45 a 10:30
07 so Klapzubova jedenáctka   věk 7+   10:30
  Pohádky 1000+1 noci   věk 3+   M A L Á  S C É N A   P R E M I É R A   15:30 
09 po Klapzubova jedenáctka   věk 7+   10:30
  Pohádky 1000+1 noci   věk 3+   M A L Á  S C É N A  8:45
10 út Klapzubova jedenáctka   věk 7+     10:30
  Pohádky 1000+1 noci   věk 3+   M A L Á  S C É N A  8:45 a 17:30
11 st Škola Malého stromu   věk 5+   M A L Á  S C É N A  8:45 a 10:30
12 čt Škola Malého stromu   věk 5+   M A L Á  S C É N A  9:30 a 17:30
13 pá Naše třída   věk 15+   19:00
  Škola Malého stromu   věk 5+   M A L Á  S C É N A  9:30
14 so Malá čarodějnice   věk 3+   M A L Á  S C É N A  10:30 a 15:30
16 po Malá čarodějnice   věk 3+   M A L Á  S C É N A  8:45, 10:30 a 17:30
17 út Deník Anny Frankové   věk 11+   17:30
  Malá čarodějnice   věk 3+   M A L Á  S C É N A  9:30
18 st Deník Anny Frankové   věk 11+   9:30
19 čt Od maličkých k velikým  věk 3+  M A L Á  S C É N A  9:30 a 17:30
20 pá Cirkus Unikum   věk 5+   8:45 a 10:30
  Od maličkých k velikým  věk 3+  M A L Á  S C É N A  9:30
21 so Cirkus Unikum   věk 5+   10:30
  Od maličkých k velikým  věk 3+  M A L Á  S C É N A  15:30
23 po Jak dělá ryba?   věk 0+   M A L Á  S C É N A  9:30
24 út Jak dělá ryba?   věk 0+   M A L Á  S C É N A  9:30
25 st Jak dělá ryba?   věk 0+   M A L Á  S C É N A  9:30
28 so Enšpígl! Nasreddin!   věk 7+   P R E M I É R A   15:30 
29 ne Workshop fyzického básnictví s Petrem Vášou   věk 15+    M A L Á  S C É N A  10:00
30 po Enšpígl! Nasreddin!   věk 7+   9:30
31 út Enšpígl! Nasreddin!   věk 7+   9:30

VILA STIASSNI 
VE FOTOGRAFII
Fotografie a jejich příběhy – výstava prací
studentů Fakulty výtvarných umění Vyso-
kého učení technického v Brně, právě pro-
bíhá až do 21. 10. 2017 ve vile Stiassni.

Fotografie studentů, vedených doc. Irenou
Armutidisovou, zachycují vilu Stiassni a její
zahradu v proměnách času a v nejrůznějších
souvislostech, ať už je to příroda, lidé, hmota,
stíny a další. Autory fotografií jsou Lucie Horá-
ková, Alžběta Chmelíková, Karolina Ivanova,
Nikola Mojsl, Karel Slanař, Dita Valerianova,
Michael Žilinský. 

(kad) ■

PAVOL SERIŠ 
ONEMAN SHOW

NAOSTRO se 17. října v Divadle Bolka Polív-
ky představí poprvé a naposledy mladý
komik a klaun Pavol Seriš. 

Jeho unikátní oneman show se totiž stane
současně premiérou i derniérou. V kompo-
novaném pořadu na pomezí stand-up come-
dy a divadla diváci zhlédnou průřez Semišo-
vou divadelní tvorbou od amatérských
počátků až po nejnovější kusy. NAOSTRO!
je mixem autorských skečů, gagů, pokusů,
pohybů i improvizací. Někteří jistě znají Seri-
šovy autorské inscenace Chutilo vám, páni?
nebo Pri kase. Jiřina Veselá ■

SCHIRACHOMÁNIE
SE ŠÍŘÍ BRNEM
VRedutě od 13. října zavládne Teror. Světový
divadelní hit, za nímž stojí současná hvězda
německé literatury, právník a spisovatel,
Ferdinand von Schirach, dobývá české
divadlo a jako první zasáhla činohru NdB.

Strhující proces s armádním pilotem obvi-
něným z hromadné vraždy poté, co sestřelil
civilní letadlo, s nímž terorista zamýšlel narazit
do zaplněného fotbalového stadionu, nastu-
doval režisér Martin Glaser. 

O vině či nevině majora Larse Kocha
můžete rozhodnout svým hlasováním i vy.
Interaktivní soudní drama do češtiny přeložil
Ondřej Šebesta za přispění grantu Goethe
Institutu.

MgA. Vítězslav Charvát ■
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A KLUBY 
VÁM POMOHOU 
Máte problém s alkoholem nebo hazardní
hrou a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento
problém někoho z vaší rodiny a potřebujete
poradit? Kontaktujte nás. 

Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby
Brno z.ú. poskytuje pomoc a podporu oso-
bám závislým na alkoholu, lécích a hazardním
hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blíz-
kým. Najdete nás na Křenové ulici 67. Jaké
služby nabízíme? Bezplatně poskytujeme
informace, sociální poradenství, ambulantní
a následnou péči, jejíž součástí je terapeu-
tický léčebný program. Dále je zde možnost
sociálního bydlení, kterou mohou klienti
využít po alespoň tříměsíční abstinenci. Na
závislost nahlížíme jako na složitý a provázaný
systém vztahů, vnímáme ji v kontextu rodiny,
ve které člověk vyrůstal a ve které nyní žije.
Pro více informací nás můžete kontaktovat
na telefonním čísle 541 247 233, nebo e-mai-
lem na adresu romana.dreslerova@akluby.cz.
Novinky lze sledovat na webových stránkách
www.akluby.cz, nebo nás najdete na face-
booku. Mgr. Martin Skácel ■

RESTART SHOP
V BRNĚ 

Veveří 10 je adresa přímo uprostřed stu-
dentského Brna, kam od září přestěho-
vala svůj provoz prodejna s nezávislou
značkovou módou Restart Shop.

Od začátku školního roku zde můžete
nakoupit originální módu malých oděvních
značek z celé ČR, prodají vám ji navíc mladí

lidé, klienti nízkoprahové sociální služby
DROM.

Restart Shop poskytuje již dva roky tré-
ninková zaměstnání mladým lidem z Brna,
jejichž startovní čára je daleko za ostatními
vrstevníky, překážky před nimi jsou od
začátku vyšší a riziko společenského a eko-
nomického pádu větší. 

Z často bezvýchodné situace jim proto
pomáhá slušně placená a zajímavá práce
v našem obchodě na plný úvazek po dobu
čtyř měsíců. 

U dalšího zaměstnavatele se tak mohou
prokázat zápočtovým listem a podrobnou
referencí. 

Pravidelně prodejna zajistí dva úvazky
každé čtyři měsíce pro další a další mladé
lidi z Brna v nepříznivé životní situaci, kteří
mají motivaci pracovat a rozvíjet se. Restart
Shop provozuje spolek Tripitaka za finanční
podpory Evropského sociálního fondu, ope-
rační program Zaměstnanost.

Zdeněk Raiser ■

JAK TRÁVÍ VAŠE DĚTI 
VOLNÝ ČAS?

Máte přehled o tom, kam vaše dítě chodí
ve volném čase? Kolik času tráví hraním
počítačových her nebo na sociálních sítích?

Volný čas dětí by se neměl brát na lehkou
váhu. Vědět, co dítě dělá a s kým se schází,
je asi hlavní, v čem má mít každý rodič jasno.
V mnoha případech tomu tak ale není. Možná
vás překvapí, že české děti a mladiství obsa-

dili podle celoevropských srovnání horní příč -
ky v konzumaci alkoholu, cigaret i konopných
drog. Zároveň téměř 40 % mladých ve věku
16 let má zkušenost s nějakou nelegální dro-
gou. Jednorázový experiment s drogami
nevede automaticky ke vzniku závislosti, pro
určitou skupinu mladých to však představuje
odrazový můstek do bludného kruhu závis -

lostí, ze kterého se později těžko hledá cesta
ven. Pokud potřebujete poradit, můžete se
obrátit na zkušené odborníky ze Společnosti
Podané ruce, která nabízí komplexní služby
v oblasti prevence závislostí a pomoci závis-
lým i jejich blízkým. Ve hře je budoucnost
vašeho dítěte, naprostá většina závislostí
v dospělém věku má totiž svoje kořeny
v období dospívání.

Klubovna pro Podané ruce
hledá nové prostory

Stávající prostory dětmi oblíbeného níz-
koprahového zařízení, které funguje již od
roku 2000, jsou pro poskytování kvalitních
služeb již nevyhovující. Klubovna proto hle-
dá novou adresu v lokalitě Brno-střed.
Máme zájem o prostor okolo 100 m2, více
místností, sociální zařízení, vchod přímo
z ulice, cca 15 000 Kč/měs. vč. energií. Víte
o takových prostorech k pronájmu? Ozvěte
se na nzdm.brno@podaneruce.cz nebo na
tel. +420 733 534 464. Děkujeme. 

Jarmila Bajerová ■
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM 
NA RADNICI
Radnice městské části Brno-střed vám
i návštěvníkům města připravila několik
letních aktivit, aby vám všem zpříjemnila
prázdninový pobyt ve městě. A jsme rádi,
že Letní kino, festival UPROSTŘED i Ote-
vřená radnice se těšily vaší oblibě.

Byl to už tradiční třetí ročník Letního kina
Brno-střed na nádvoří radnice na Domini-
kánské ulici. Promítali jsme pro vás sedm
dní v týdnu, za každého počasí, mohli jste
vidět 71 filmů. Přišlo vás celkem 4 500, děku-
jeme, bylo vás opět o hodně víc, než loni
a předloni.

Novinkou letošního léta byl festival
UPROSTŘED. Brno-střed pro vás připravilo
letní přehlídku nezřizované kultury ve veřej-
ném prostoru. Ať už to byl jarmark na Poho-
řelci, výuka jízdy na longboardu, rock´n´rol-
lovou a swingovou tančírnu, video mapping
a světelnou instalaci, cyklo work shop, kon-
certy známých i méně známých kapel, kon-
cert Stříbrňanky pro starší, narozeninový
piknik, večerní stand-up comedy pod širým
nebem, letní street party, společné žně trav,
rozbubnování Maliňáku, dětský prázdnino-
vý workshop nebo audiovizuální show, vždy
jste tam byli s námi. Na 27 akcí vás dorazilo
několik tisíc, vážíme si vaší podpory. 

A tradiční třetí ročník Otevřené radnice
jsme letos připravili na 1. září. I přes nepřízeň
počasí si spousta z vás našla cestu na radnici,
prošli jste si její sklepy, půdy i kancelář sta-
rosty, ochutnali něco dobrého z Tržnice Brno,
dobrokávu nebo zmrzlinu a poseděli s námi
u příjemné hudby na nádvoří. Skautský institut
i naše Botanka připravily zajímavé věci pro
děti, takže se nenudily ani ony. A opravdu
obdivujeme všechny statečné, kteří společně
s námi vydrželi na poslední promítání letního
kina a v dešti sledovali La La Land. 

(kad) ■
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LÁZNĚ RAŠÍNOVA SLAVÍ 110 LET

Podoba se sice změnila, stejně jako inte-
riér, ale svému účelu slouží Lázeňské
a relaxační centrum Rašínova dodnes.
Lidé v budově v historickém centru Brna
odpočívají už víc než století a 7. října 2017
oslaví Lázně Rašínova dokonce výročí 
110 let od svého otevření. Jste srdečně
zváni.

Projekt Ústředních městských lázní na -
vrhl vídeňský architekt Hubert Gessner

(1871–1943) podle některých zdrojů v roce
1905, tehdy jako zaměstnanec Zemského
stavebního úřadu v Brně, a spolupracoval
na něm s bratrem Franzem. Gessner patří
k významným reprezentantům moder-
ny, navazující na vídeňskou školu Otto
 Wagnera. 

Tato lokalita ovšem byla vyhledávána
k relaxaci už mnohem dřív, neboť se předtím
na pozemku nacházely takzvané Dianiny
lázně, založené v roce 1860 v zahradě
u kostela svatého Jakuba. Jiné zdroje uvá-
dějí rok 1890.

Ústřední městské lázně zahájily provoz
v srpnu 1907 a objekt sloužil převážně jako
parní lázně. „Tehdy se tomu neříkalo sauna,
chodilo se takzvaně do páry, kde návštěv-
níci seděli a pouštěla se na ně pára, tam
se potili, dokud mohli. Tehdy se po páře
neskákalo do studené vody jako dnes, lidé
se jen osprchovali, utřeli se a tím bylo hoto-
vo,“ popisuje brněnská historička Milena
Flodrová.

Lázně Rašínova nabízely na menším pro-
storu hlavně koupele ve vanách spolu
s masáží. „Nechodili tam dělníci z továren
a zemědělci, ale samozřejmě měšťanská
vrstva. Jednalo se spíš o typ potních a vano-
vých lázní, kde lidé leželi a dopřávali si spe-
ciální koupele. Plavání se moc nepropago-
valo, kdo by tam taky plaval, když to lidé
tehdy moc neuměli,“ doplňuje Flodrová.
Lázně Rašínova z velké části zasáhlo 20. lis-
topadu 1944 bombardování Brna. Během

bombardování přišly o tři patra ve střední
části a následující stavební úpravy vedly
k částečné likvidaci původního obvodové-
ho pláště, hodnotného autorsky i velmi kva-
litním architektonickým provedením fasády.  

Už za rok po bombardování se podařilo
lázně opět zprovoznit a 5. února 1946 byl
otevřen bazén, v té době jediný v Brně, kte-
rý denně navštěvovalo kolem 1 200 osob.
Až do dnešní doby budova prošla několika
stavebními úpravami, k celkové rekonstruk-
ci a generální opravě došlo kolem roku
1975. V listopadu 1996 se objekt nacházel
ve zchátralém stavu a některá provozní
oddělení dokonce v havarijním. V roce
2000 se budova dočkala památkové obno-
vy průčelí, následně do roku 2003 například
rekonstrukce prostoru bazénu, který je od
prvních poválečných let výukovým centrem
plavání mládeže v Brně, či modernizace
vodoléčebného oddělení. Lázně se nachá-
zejí v historickém jádru Městské památkové
rezervace Brno, prohlášené za území s ploš-
nou památkovou ochranou nařízením čes-
koslovenské vlády z 19. dubna 1989.

V současnosti je provozuje městská spo-
lečnost STAREZ-SPORT, a. s., která na výročí
110 let od otevření Lázní Rašínova nachys-
tala bohatý program včetně módní přehlídky
dobových plavek, výstavy historických foto-
grafií, ukázek léčebných procedur, sauno-
vých ceremoniálů, vystoupení akvabel 
TJ Tesla Brno a uvítacího drinku. Vstup je
zdarma. Mgr. Michaela Radimská ■

NOVÁ ZAHRADA 
V CENTRU MĚSTA
I během letošního roku pokračujeme ve
Vesně v revitalizaci zadní zahrady. V minu-
lých letech jsme za pomoci dotace z Odbo-
ru životního prostředí statutárního města
Brna odstranili převážnou část náletových
dřevin, část navozené sutě z předchozích
rekonstrukcí, které probíhaly v objektu,
a opravili plot. 

Naším cílem je provést kompletní úpravu
vnitroblokové zahrady, která se nachází
téměř v centru města. Do úpravy zahrady
jsou zapojeni jak naši interní a externí zamě-
stnanci, tak i dobrovolníci. Velkou pomocí je

rovněž grant od nadace Veronica, který nám
pomůže částečně uhradit náklady spojené
s touto revitalizací. Rádi bychom přilákali také
místní komunitu obyvatel zejména z okolních
ulic. Projekt vybudování Zahrady Pod Lípou
spočívá v odvezení zbytku suti a srovnání
terénu. Po této části bychom chtěli v jedné
části zahrady vybudovat čichový záhon, zážit-
kový chodníček a přenosné ohniště. Zahradu
bychom rádi využívali pro vlastní činnost,
například pro pořádání příměstských táborů,
netradiční výuku v našich kroužcích pro děti
a mládež, ale i k setkávání místní komunity,

setkávání maminek s dětmi atd. Zahradu
budeme rovněž využívat pro environmentální
vzdělávání dětí základních a mateřských škol.
Projekt můžete sledovat na našich webových
stránkách www.vesnaspolek.cz/cs/zahrada-
pod-lipou nebo na facebookovém profilu.

Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová ■
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PRVNÍ KRŮČKY NA LEDĚ

Krasobruslařský oddíl TJ STADION BRNO
zahájil začátkem září pravidelné kurzy
bruslení pro děti a dospělé. Chtěli byste to
také zkusit? Přihlásit se můžete kdykoliv. 

TJ STADION Brno učí Brňany pod odbor-
ným vedením oddílových trenérů základům

bruslení již více než padesát let a z mnoha
malých dětí, které se přišly naučit bruslit, vze-
šlo později i několik úspěšných krasobrus-
lařů, mistrů republiky, účastníků mezinárod-
ních šampionátů a olympioniků. Jednou
z těchto malých bruslařských nadějí, které

začínaly své první krůčky na ledě TJ STADION
BRNO, byla před léty i Kateřina Beránková,
bývalá reprezentantka mezi sólistkami, poz-
ději ve sportovních dvojicích, a účastnice
dvou zimních olympijských her. Věnuje se
trenérské činnosti a snaží se dětem předávat
své zkušenosti, které jim mohou usnadnit
cestu k dosažení vytyčených cílů. Je také
předsedkyní TJ STADION BRNO, která ji pro-
vázela od útlého dětství až do dnešních dní,
kdy slaví bývalá olympionička kulaté naro-
zeniny. Za svým krasobruslařským snem si
mohou jít i další děti, které se nejprve v kur-
zech bruslení naučí základy a následně se
mohou začít věnovat závodnímu krasobrus-
lení. A kdo ví, možná k nám právě letos přijde
své první krůčky na ledě předvést nová Kate-
řina Beránková a za pár let bude sbírat národ-
ní či mezinárodní úspěchy. Veškeré informa-
ce ke kurzům bruslení pro děti i pro dospělé
najdete na www.stadionbrno.cz.
Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D ■

MLADÍ BĚŽCI NA KRAVÍ HOŘE
Po prázdninové přestávce se opět rozbíhá
činnost Zdravého Středu. Po úspěšných
bězích z jarní části, kdy se ve třech akcích
na Kraví hoře představilo přes 400 závod-
níků z brněnských škol, je připravená i pod-
zimní část těchto oblíbených běhů, a to
na pátek 27. října 2017.

Tyto běhy se po třech letech staly tradicí
a spolupráce se školami, které se pravidelně
účastní tohoto sportovního dopoledne, se
stále prohlubuje. Současně se do organizace

zapojují i pedagogové, kteří přišli s námětem
atraktivního běhu ve štafetách, což děti
 nadchlo. Běhy byly do poslední chvíle napí-
navé a vítěz nejasný. Organizace Zdravý střed
chce spolu s baseballovým klubem Technika
Brno připravit co nejbohatší doprovodný pro-
gram, neboť pestrá nabídka sportovních akti-
vit na Kraví hoře je to, co nejmladší generaci
umožní v budoucnu pochopit, že zdravý život-
ní styl není jenom fráze.

Roman Mráz ■

UŽ MÁTE PERMANENTKY PRO CELOU RODINU?
Letní radovánky s  příchodem října už
bohužel skončily, ale plavání vám chybět
nemusí, přijďte k nám na bazén na Kraví
horu. 

I během zimního období můžete navštívit
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, který
nabízí krytou plaveckou halu s bazénem
o délce 25 metrů, hrátkový bazén pro děti,
vířivku a parní saunu o teplotě 48 °C, ve
které na zimní čas ihned zapomenete.
Novinkou areálu Kraví hora je systém při-
družených karet ke stávajícím permanent-

kám, které uvítají především větší rodiny
nebo malé kolektivy. Jak to funguje? K jed-
nomu uživatelskému účtu můžete mít nyní
až pět karet – permanentek na vstup do
areálu. Používání je pak velmi jednoduché.
Držitel karty a hlavního účtu může pořídit až
čtyři přidružené karty, které čerpají kredit
na vstupné z hlavního účtu. Správcem všech
přidružených karet je držitel karty, který záro-
veň může blokovat či omezovat čerpání kre-
ditu u ostatních. V případě nedostatku kre-
ditu na hlavním účtu může držitel přidružené

karty provést dobití kreditu na účet své při-
družené karty a částka je pak k dispozici
výhradně jemu. Přidruženou kartu pořídíte
na zálohu ve výši 100 korun za čipovou kartu,
která bude odečtena z  hlavního účtu.
K dispozici budou také zlevněné typy vstu-
pů: dětské, senioři a ZTP/P. Ty vám budou
vydány po ověření na pokladně. Vnitřní areál
je otevřen ve všední dny od 6.00–22.00
hodin, o víkendech jej můžete navštívit od
8.00–21.00 hodin.

Karolina Krulová ■
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Celoroční prodej živých ryb
Prodej živých sladkovodních ryb.

ÚT – 13–17 hod.
ST–PÁ – 9–17 hod.

SO – 9–14 hod.
NE–PO – ZAVŘENO

Tel.: 777 043 833, Ul. Točná,
Starý Lískovec,

(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e‐mail: jurakadanka@seznam.cz

facebook: Rybárna Jura
Brno, Starý Lískovec

Pořiďte si nejprodávanější užitkový vůz Peugeot Boxer, nebo jiný užitkový vůz, který nejlépe sedne vašim požadavkům. Nyní navíc s kompletním servisem, údržbou, včetně 
výměny opotřebovaných dílů, práce i nadstandardních asistenčních služeb až na 2 roky zdarma. Využijte bohaté nabídky skladových vozů a rozjeďte své podnikání!

PEUGEOT BOXER

Kombinovaná spotřeba a emise: Boxer Furgon 7,5–8,9 l/100 km a 199–239 g CO2/km. Foto je pouze ilustrativní. Nárok na servis na 2 roky vzniká na základě smlouvy Optiway Servis. Smlouvu Optiway Servis na 2 roky nebo do najetí 
90 000 km je možné získat pouze při koupi nového modelu Peugeot Boxer (s výjimkou provedení BOXER 3000 L1H1). Specifikace služeb v rámci Optiway Servis na www.peugeot.cz. Nabídka je platná do odvolání a není možné ji 
kombinovat s jinými nabídkami. 

peugeotprofessional.cz
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RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz
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