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Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, na tuhle starou
moudrost si vzpomenu mimo jiné vždy, když je
řeč o plánovaných přístřešcích na zastávkách
MHD. Před delší dobou vypadalo vše bez problé-
mů, dohoda sfirmou na realizaci dalších zastávek
vypadala jednoduchá, Dopravní podnik města
Brna nám oznámil rekonstrukci konečné ve Šte-
fánikově čtvrti. Každý je rád poslem dobrých zpráv
a tak jsem podlehl pokušení a v Severníku jsme
oznámili, že se budou realizovat tři nové zastávky
a zmizí nevzhledná bouda na konečné tramvaje. 

Ale jak čas běží, čím dál víc si tuto předčasně vypuštěnou zprávu vyčítám.
Nejprve se zadrhla domluva s Euro AWK a po diskusích o znění smluv
a dlouhém mlčení centrály firmy jsme se nakonec rozhodli, že budeme pří-
střešky v Soběšicích a pod Lesnou realizovat sami. Velké problémy se objevily
na zastávce Nádraží Lesná, která je významným přestupním uzlem a pří-
střešek tam dlouhá léta chybí. Pod chodníkem i pásem zeleně vede mnoho
technických sítí, mezi nimi především plynovod, kanalizace a teplovod.
A my jsme zjistili, že tito „síťaři“ zásadně nesouhlasí s tím, aby v jejich
ochranných pásmech byl do země zabudován přístřešek. Uvažovali jsme
tedy onějakých fundamentech, které by byly pouze položeny na zem audržely
přístřešek. Ale jak to vypadá, nic těžkého nám v těchto místech nebude
povoleno. Zatím to nevzdáváme a pátráme dál po nějaké možnosti. Lepší
je situace v Soběšicích, tam jeden, jestli se povede i dva přístřešky, do konce
roku s největší pravděpodobností vzniknou. I s konečnou tramvaje se to
zadrhlo, Dopravní podnik města Brna posunul už dvakrát termín, ale posled-
ní vyjádření znělo nadějně a do konce roku by mělo být hotovo. Naopak
příjemným překvapením byl pro nás přístřešek u bývalých kasáren na Pro-
vazníkově. Ten ohlášený nebyl, nepočítali jsme s tím, že se domluvíme
s Ministerstvem obrany ČR a dalšími institucemi, ale vyšlo to a přístřešek
tam bude. 

Takže raději neříkat hop, aby to nakonec nedopadlo jako sliby chyby.
Nějaké další realizace a projekty připravujeme, ale bude lepší s jejich ozná-
mením počkat až na tu správnou chvíli. Přeji všem do druhé poloviny léta
hodně klidných a spokojeně prožitých dnů, bez nepříjemných a neočeká-
vaných zpráv a překvapení. 

Martin Maleček, starosta

V zahradě Löw-Beerovy vily v Černých Polích se bude tentokrát opravdu
tančit. V červenci to byl ještě pouze koncert, přesto bylo jako vloni vyprodáno.
Melody Gentlemen opět nezklamali, křtilo se i nové CD, které šlo po koncertě
na dračku; proběhly ukázky dobových tanců, v rámci nichž ukázaly některé
dámy více, než původně chtěly a po koncertě se většině lidí ani nechtělo
domů. Podařilo se tedy splnit slib, který padl minule. Že budou letos koncerty
dva a že se pokusíme ve spolupráci s Muzeem Brněnska zařídit, aby mohli
lidé i tančit. Takže kdo má rád swing, tak v sobotu 5. srpna v 17 hodin Čaj
o páté, k tanci a poslechu hrají Melody Gentlemen. Soudě podle ohlasu,
pravděpodobně bude více zájemců, než je kapacita zahrady. Především
milovníci hitů šedesátých let si pak jistě nenechají ujít poslední letošní kon-
cert Hvězdy, které nehasnou 26. srpna, tradičně v rámci Hradozámecké
noci. Více čtěte na str. 3 a 15.

Pozvánky na akce
Jaké akce jsou pro vás v nejbližší době nachystány?
1. – 27. 8. Výstava v galerii Celnice vily Löw-Beer Tuniské dědictví

UNESCO – str. 15
5. 8. Koncert Taneční čaj o páté v zahradě vily Löw-Beer – str. 15

12. 8. Memoriál Milana Sládka – fotbalový turnaj s vyvrcholením
v podobě mistrovského zápasu krajské 1. A třídy START –
SK Slatina – str. 13

19. 8. Překročme řeku – festival nejen na husovickém nábřeží –
str. 13

19. 8. Fotbalový zápas Soběšice – SK Křenovice – od 16.30 hodin
26. 8. Fotbalový zápas START – FC Miroslav – str. 9
26. 8. Fotbalový zápas Soběšice – SK Jedovnice – od 16.30 hodin
26. 8. Hradozámecká noc ve vile Löw-Beer s koncertem Hvězdy,

které nehasnou – str. 15
31. 8. Orelské zakončení prázdnin na nám. SNP – str. 13
1., 2. a 8. 9. Promítání Letního kina v amfiteátru v Čertově rokli – str. 13
3. 9. Kulturně-pohybové odpoledne v areálu TJ START – str. 13
5., 6. a 20. 9. Přednášky v Senior Pointu na Okružní 21 – str. 14

Retro léto ve vile Löw-Beer je v plném prouduNeříkej hop

Fakultní nemocnice Brno má připravený investiční záměr parkovacího
domu v areálu Dětské nemocnici, Ministerstvo zdravotnictví se ale nemá
k jeho realizaci. Do věci se proto rozhodlo vstoupit město Brno.

Více čtěte na str. 2.

Město nesouhlasí se zamítnutím výstavby
parkovacího domu v areálu Dětské nemocnice
ze strany Ministerstva zdravotnictví

Ve Svitavské ulici a na náměstí Republiky naleznete od konce června panely
s verši Ivana Blatného a Paula Harlachera. Více čtěte na str. 4.

Verše o Husovicích si přečtete na místech,
která je inspirovala
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Město nesouhlasí se zamítnutím výstavby parkovacího domu
v areálu dětské nemocnice ze strany Ministerstva zdravotnictví

Fakultní nemocnice v Bohunicích provozuje jako svoje detašované pra-
coviště také dětskou nemocnici při ulici Černopolní. Na jednu stranu, je
skvělé, že se na území naší městské části tato nemocnice nachází, na
druhou stranu její poloha a především nedostatek parkovacích míst způ-
sobuje obrovské komplikace jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům
nemocnice, kteří nepřijíždějí pouze z Brna, ale z celého Jihomoravského
kraje. 

Rada města zadala zpracování investičního záměru
rekonstrukce ulic Na Klínku a Pod Kaplí

Současné vedení města Brna aměstské části se snaží postupně rekonstruovat
jednotlivé ulice v Soběšicích. Poté, co loni městská část zpracovala studii
na doplnění dešťové a v malé části také splaškové kanalizace včetně kom-
pletní rekonstrukce všech doposud nerekonstruovaných ulic, se v letošním
roce realizuje rekonstrukce ulice Melatín a Štěpánkova. Další významnou
rekonstrukcí by koncem roku 2018 či na jaře 2019 měla být kompletní
rekonstrukce ulice Útěchovské. Městská část zpracuje projektovou doku-
mentaci aměsto Brno tuto rekonstrukci za bezmála 60 milionů korun pro-
vede. 

Protože chceme postupně plnit cíl rekonstrukce všech doposud nere-
konstruovaných ulic v Soběšicích, projednala Rada města Brna záměr zpra-

cování kompletních rekonstrukcí ulic Na Klínku a Pod Kaplí. Tento investiční
záměr bude hotový na podzim. Pokud bude schválen, mělo by se začít pro-
jektovat apřipravovat. Realizace by mohla navázat na ukončení rekonstrukce
Útěchovské. 

Projektová příprava a důsledné projednání s občany jsou základem úspě-
chu každé investice, proto naší snahou bude představit obyvatelům navržené
řešení amaximálně zapracovat všechny připomínky tak, aby rekonstruované
ulice plnily nejenom podmínky současných norem a vyhlášek, ale především
aby co nejlépe sloužily těm, kteří na těchto ulicích bydlí, či jimi procházejí
a projíždějí.

Petr Hladík 

Husovická hasička prošla částečnou rekonstrukcí,
soběšická se na ni chystá

Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Husovic a ze Soběšic vyjíždějí kaž-
doročně k několika desítkám zásahů. Že nemá městská část Brno-sever
dobrovolné hasiče pouze na okrasu, se ostatně můžete pravidelně přesvěd-
čovat i na stránkách Severníku. Jejich náročné a nutno zdůraznit, že nepla-

cené činnosti si městská část nesmírně váží a snaží se pro ni vytvářet odpo-
vídající podmínky. Na špičkové úrovni je tak vozový park i další technické
vybavení obou jednotek, již delší dobu však volaly po rekonstrukci husovická
i soběšická hasičská zbrojnice. Tu první, sídlící v Netušilově ulici, se podařilo
z velké části zrekonstruovat během loňského a první poloviny letošního
roku. Stavební práce byly mimochodem zahájeny a ukončeny v letech
105. výročí od položení základního kamene zbrojnice, respektive jejího
předání sboru. Od loňského března do letošního července dostal objekt
novou střechu včetně záklopu, fasádu a zateplení čelní ačásti boční strany,
provedena byla celková oprava kanalizace, ve dvoře položena nová dlažba
a před ním postavena nová zeď s posuvnou bránou. Celkové náklady činily
včetně DPH téměř 3,9 milionu korun. Podle velitele jednotky Antonína
Pivoňky realizované zásahy celkově zkulturnily zázemí, zlepšily také pod-
mínky pro výcvik nebo třeba čištění hadic po zásazích. V letošním roce
městská část počítá u husovické zbrojnice ještě s rekonstrukcí topení, která
by měla mimo jiné snížit náklady na vytápění. 

Zatímco husovická zbrojnice má už část rekonstrukce za sebou, u té
soběšické má být zahájena letos. V první fázi zde bude rekonstruována stře-
cha, vybudováno podkroví nebo zvednut strop garáže. V rozpočtu městské
části jsou na tyto práce vyčleněny finance ve výši přibližně 8,5 milionu
korun. 

Martin Ingr, redaktor

V prostoru nemocnice je v horní části rozsáhlý pozemek, kde by mohl
vyrůst parkovací dům. Opakovaně jsem s vedením Fakultní nemocnice
Bohunice o tomto projektu hovořil tak, že město tuto investici vítá a plně
ji podporuje, protože situace je již dále neudržitelná. Stejný pohled pak
má i vedení nemocnice a aktivně projekt připravovalo. Jaký ale nastal
šok, když nemocnice získala zamítnutí realizace této stavby od svého
zřizovatele, tedy přímo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Je evidentní, že pražští ministerští úředníci nikdy nemuseli vést svoje
dítě v odpoledních hodinách s průjmy nebo bolestmi zubů na dětskou
pohotovost. Nemuseli se doprošovat babičky nebo spolupracovníka z práce,
aby jel s nimi, protože mezitím, kdy jeden z dospělých jde s dítětem na oše-
tření, druhý pak objíždí Černá Pole a marně hledá, kde by zaparkoval.
Nikdo z těchto odpovědných lidí asi také nikdy nebydlel na Černopolní,
Durďákově, Kuncově, Helfertově a dalších ulicích, které jsou denně zatíženy
více jak tisícinásobnou dopravou, než je v rezidentních čtvrtích běžné. 

Proto jsem inicioval vznik dopisu, který rada města Brna na svém zase-
dání schválila a jako náměstek pro zdravotnictví jsem jej zaslal ministrovi
zdravotnictví s žádostí o přehodnocení stanoviska. Závěrem dopisu
město Brno nabízí ministerstvu, že pokud není v silách nemocnice či
ministerstva tuto investici zrealizovat, je město připraveno parkovací
dům postavit a provozovat. 

Petr Hladík, 1. náměstek primátora
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V letošním roce probíhá druhý ročník festivalu, v červnu se uskutečnilo
promítání pohádky Kung fu Panda 3 a komedie Teorie tygra. Pohádka
slavila úspěch účastí zhruba 250 diváků a při promítání Teorie tygra jsme
měli možnost si zkusit promítání za mírného deště, který dokreslil roman-
tickou atmosféru.
Ve svém volném čase se týmu dobrovolníků ze spolku Majdalenky z. s.
a Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná povedlo zorganizovat příjemné
večery. Poděkování patří i Lanovému centru PROUD Brno, spolku Noční
motýl a v neposlední řadě městské části Brno-sever, která přispěla dotační
částkou. Bez jejich pomoci by se letní kino uskutečnilo jen stěží. Kdo by
měl zájem rozšířit tento tým dobrovolníků jakoukoliv formou a aktivitou,
neváhejte nás kontaktovat na FB, viz odkaz níže.
V letošním roce nás čekají ještě tři představení. V pátek 1. září od 20.30
hodin se mohou nejen děti těšit na film ŠPUNTI NA VODĚ a v pátek
8. září na pokračování komedie FAKJŮ PANE UČITELI 2.
Novinkou bude v sobotu 2. září POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY ve
spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno. Během promítání filmu
IKARIE XB1 a podle počasí bude přestávka, ve které si budou diváci
moci prohlédnout noční oblohu.

Amfiteátr Čertovy rokle žije
Tento přírodní amfiteátr vznikl spolu s budováním sídliště Lesná pod
ulicí Blažkova někdy kolem roku 1966. Předpokládalo se, že jeho hlavní
využití bude letní kino pro obyvatele nového sídliště. K realizaci tohoto
záměru však tehdy nedošlo.
V sedmdesátých letech zde proběhlo několik koncertů, před stovkami
lidí tady hráli například Spirituál kvintet nebo Brontosauři. Poslední
opravdu velké představení v přírodním amfiteátru na Lesné sehrálo před
40 lety tehdejší Divadlo Husa na provázku, když zde proběhlo poloilegální
představení slavného muzikálu Balada pro banditu s Miroslavem Donu-
tilem, Ivou Bittovou a Boleslavem Polívkou. Také tudy v té době vedla
trasa brněnského cyklokrosového závodu, který přenášela i televize. Od
té doby zůstal amfiteátr ležet ladem. Až do roku 2009, kdy jej znovuoživily
občanské inciativy na Lesné. Proběhlo zde několik divadelních předsta-
vení. Díky občanským iniciativám byl následně amfiteátr sanován (za
spoluúčasti dotačního titulu a podpory městské části Brno-sever). Ještě
v tomto roce zde o.s. Ruchadlo uspořádalo dvoudenní divadelní festival
Divadlo pod hvězdami, který však poznamenalo špatné počasí. Další
divadelní představení zažil amfiteátr až v roce 2014 jako součást sou-
sedských trhů.
Přelomem v historii amfiteátru se stal rok 2015, když majitel krámku
Nezválek Jan Kukučka uspořádal v září doslova a do písmene s holýma
rukama a „na zelené louce“ celodenní jazzový festival Roklefest, který
navštívilo v průběhu jeho konání takřka 1500 lidí. Letos se druhý zářijový
víkend uskuteční jeho třetí ročník.
Aktuální informace o dění v amfiteátru Čertovy rokle a program letního
kina můžete najít na https://www.facebook.com/AmfiteatrCertovaRokle
Plakát k zářijové části letního kina najdete také na straně 13 tohoto vydání
Severníku. 

Zuzana Roznosová, Martin Cibula

Vila Löw-Beer v Brně, pobočka Muzea Brněnska, připravila ve spolupráci
s městskou částí Brno-sever a Kulturním střediskem Omega sérii tří kon-
certů, které nabídnou to nejlepší z hudby třicátých až šedesátých let minu-
lého století. Retro léto úspěšně zahájil koncert Každý tančí swing. V sobotu
8. července zaplnily zahradu Löw-Beerovy vily na tři stovky lidí, kteří si
přišli vychutnat swingové melodie v podání orchestru Melody Gentlemen.

Tento devítičlenný hudební soubor vznikl v roce 2009 v Lednici. Základ
jejich repertoáru tvoří československé swingové evergreeny, slavné filmové
melodie amezinárodní taneční šlágry z třicátých ačtyřicátých let minulého
století. Hudebním projevem, nástrojovým obsazením i celkovým stylem
se snaží přiblížit menším prvorepublikovým tanečním orchestrům, jako
byli například slavní Melody Boys R. A. Dvorského.

Od 18 do 20 hodin se tak zahradou vily linuly tóny nestárnoucích swin-
gových skladeb. Zazněly například hity Slunečnice a Dívka k rytmu zro-
zená nejslavnější české zpěvačky čtyřicátých let Inky Zemánkové nebo
dojemná píseň Ty lesovské stráně z filmu Madla zpívá Evropě. Večer
moderovala Monika Brindzáková, návštěvníky přivítal i starosta městské
části Brno-sever Martin Maleček.

Retro léto ve vile Löw-Beer je v plném proudu
Melody Gentlemen si navíc pro posluchače přichystali milé překvapení –

během koncertu pokřtili své historicky první album nazvané Orchestr se
představuje. Kmotry desky se stali Aneta Nesvadbová a Štěpán Kaminský,
herci Národního divadla Brno, s nimiž se Melody Gentlemen potkávají v před-
stavení Saturnin. Oba kmotři si s lednickým orchestrem také zazpívali.

Koncert zpestřila ukázkami swingových tanců skupina Swingteam Dub-
ňany. Ve dvou vstupech tanečníci na terase vily předvedli, jak se tančí char-
leston, lindy hop, balboa, shag nebo boogie woogie. Nebáli se přitom do své
choreografie zařadit ani lehce akrobatické prvky, při nichž se dámám pořádně
rozevlály sukně. Publikum jejich vystoupení odměnilo velkým potleskem.

Pokud ve vás skupina Swingteam Dubňany vzbudila touhu také si
trochu zaswingovat, máte jedinečnou možnost tak učinit v sobotu 5. srpna
od 17 hodin na Tanečním čaji o páté. Zahrada Löw-Beerovy vily se totiž
přemění v tančírnu jako vystřiženou z filmů pro pamětníky. K tanci a posle-
chu opět zahrají skvělí Melody Gentlemen, kterým posluchači v závěru
minulého koncertu tleskali vestoje.

Retro léto zakončíme v sobotu 26. srpna v 19 hodin o Hradozámecké
noci koncertem Hvězdy, které nehasnou. Hudebně se přesuneme do
druhé poloviny 20. století. Zazní blues-rock 'n' roll a šansony v podání
brněnské kapely KR BANDA, hity nejslavnější kapely všech dob The
Beatles poté zahraje pražský revival The Bugles. Večer uzavře módní pře-
hlídka Salonu první republiky, která tematicky představí odívání v šede-
sátých až 80. letech minulého století. Srpnovou kulturní nabídku
Löw-Beerovy vily najdete na straně 15.

Lenka Buchtová, Vila Löw-Beer v Brně

Orchestr Melody Gentlemen během koncertu pokřtil své historicky první album

Vážení návštěvníci polikliniky na Halasově náměstí, upozorňujeme,
že po celý měsíc srpen bude z důvodu výměny mimo provoz zdejší
výtah. Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za pocho-
pení. ÚMČ Brno-sever

Výtah na poliklinice v srpnu
mimo provoz
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Článek zabývající se architekturou v Černých Polích v dubnovém čísle
představil významného stavitele a architekta Josefa Arnolda i jeho vilu,
kterou si postavil v roce 1862 jako druhou v tehdy vznikající vilové kolo-
nii.

Následující příspěvek se zaměří na podobu tohoto významného domu,
kterou mu vtiskla na přelomu století rodina Hožových. Cecílie Hože,
rozená Löw-Beerová, byla sestrou Alfréda Löw-Beera, otce Grety Tugend-
hatové a tedy její teta. Příslušníci jedné, rozvětvené rodiny Löw-Beero-
vých, Tugendhatových a Hožových tak vlastnili a obývali v nejbližším
okolí od počátku 20. století více nemovitostí a podíleli se tak do jisté míry
na „kultivaci“ této části města.

První plány na přestavbu Arnoldovy vily jsou již z roku 1883. Návrh
počítal s ponecháním původní dispozice a zamýšlel pouze rozšíření domu
o toaletu a pokoj pro hosty v přízemí. Zásadních změn měla doznat
fasáda, původní neorenesanční podoba se měla proměnit na romantizující
gotiku. K přestavbě pravděpodobně nedošlo a roku 1909 dům koupili
Cecílie a Kornelius Hože.

Nemovitost byla koupena, včetně veškerého příslušenství, za sjednanou
kupní cenu 120 000 korun. Pro zajímavost v roce 1900 se průměrná roční
výše platu vyššího úředníka pohybovala kolem 12 000 korun, kvalifiko-

Od listopadu 2014 ukazuje projekt Brno poetické, jak velký básnický potenciál
se nachází v našem městě, kolik básníků různých časů apoetik věnovalo Brnu
ajeho místům své verše. Na webu www.brnopoeticke.czje interaktivní mapa
Brna s vyznačenými místy, která odkazují na báseň, která díky nim vznikla.
Ubásně je vždy uvedeno jméno autora ato zase odkazuje na jeho krátký portrét.
V současnosti se na mapě nachází 109 míst, která inspirovala některého ze 73
básníků. Sedm z těchto míst je v naší městské části avážou se k nim verše Ivana
Blatného, Paula Harlachera, Milana Ohniska, Zdeňka Rotrekla aJiřího Taufera.  

Na webovou fázi tohoto projektu, jehož partnery jsou Ústav pro českou
literaturu Akademie věd, Moravské zemské muzeum a Knihovna Jiřího
Mahena, navázalo v roce 2016 postupné umísťování panelů s verši přímo
na konkrétních místech Brna. První z nynějších sedmi panelů byl instalován
23. června 2016 v pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Maloměřicích. Rok
nato, letos 27. června byly prozatím poslední dva panely umístěny v Huso-
vicích. Nepojmenované verše Ivana Blatného najdete ve Svitavské ulici 19,
úryvek z básně Paula Harlachera Pěkná chvála na vesnici Husovice na
náměstí Republiky 13. „Znalci říkají, že se na zdi příliš dlouho neudrží, ale
uvidíme,“ trefně poznamenává spolutvůrce projektu Jiří Trávníček z Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd. Tak uvidíme. Martin Ingr

vaný dělník měl kolem 6000 korun, inženýři nebo technici brali okolo
2000 korun. Manželé Cecílie a Kornelius Hože původní plány na pře-
stavbu nerespektovali a provedli úpravu vily ve stylu art deco s prvky
secese. Tyto stavební činnosti lze časově zařadit do období těsně před
první světovou válkou.

Ačkoliv dispozice domu zůstala prakticky nezměněna, v rámci sta-
vebních úprav vznikly pro dům důležité charakteristické prvky. Jde napří-
klad o nový vstup do domu s dřevěnou uzavřenou verandou, fasádu
s kombinací hladké a hrubě strukturované omítky s omítkovou bosáží
apod. Došlo také na rozšíření místností v přízemí i v patře, včetně kuchyně
a ložnice. Celá stavba byla opatřena novými výplněmi dveří a oken a nově
byla upravena všechna průčelí.

Konkrétní prvky těchto zásahů můžeme i dnes vidět přímo v interiérech.
Dochovala se zde řada původních kvalitních prvků, které dokládají vyso-
kou řemeslnou úroveň té doby. Jde například o funkční litinové radiátory
se secesním zdobením, štukové dekory na stropech, krásné vyřezávané
schodišťové zábradlí či dlažba firmy RAKO s art decovými a secesními
motivy. Lahůdkou jsou také mosazné zdobené dveřní kliky a okenní olivy,
které jsou totožné s klikami v Jurkovičově vile z roku 1906 v Brně-Žabo-
vřeskách. Rozsáhlá zahrada charakteru anglického parku byla v průběhu
let kultivována a obohacena o zahradní altánky, besídky, zahradní nábytek
apod.

Cecílie a Kornelius Hože užívali vilu téměř třicet let. Vila byla rodině
uzmuta a zabrána gestapem po vypuknutí války již v říjnu 1939. Po druhé
světové válce se dostala pod národní správu a později pod správu Bytových
podniků města Brna. V roce 1951 bylo rozhodnuto o úpravě vily pro
potřeby mateřské školy, která zde sídlila až do roku 2010. O tom však až
v příštím vydání. 

Marcela Šurláková

Zdroje: 
1) ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar. Arnoldova vila nad Lužánkami. Mateřská

škola na Drobného ulici č. 26 (č. p. 299) v Brně. Brno, 2009, s. 15–17.
Dostupné z: http://www.tugendhat.eu/data/arnoldova_vila_LR_SDC.pdf 

2) ŠURLÁKOVÁ, Marcela. Brněnské vilové kvarteto. Brno: Masarykova
univerzita, Filozofická fakulta, 2016. Magisterská diplomová práce.
Vedoucí práce Mgr. Rostislav Koryčánek, s. 54. Dostupné z:
https://is.muni.cz/th/398816/ff_m_b1/Brnenske_vilove_kvarteto.pdf

Podoby Arnoldovy vily (1883–1939)

Verše o Husovicích si přečtete na místech, která je inspirovala

Dění v městské části můžete sledovat také na facebookové stránce Radnice Brno-sever.
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V brněnské Zbrojovce se vyráběly i vynikající automobily,
prvním byla OMEGA

Mezi produkty brněnské Zbrojovky patřily za dobu od vzniku v roce
1918 do zastavení výroby v roce 2006 nejen zbraně. Jeden z výrobních
programů se nedlouho po přeměně podniku z rakousko-uherských
dělostřeleckých dílen na Československou státní zbrojovku zaměřil
na automobily. Významnou měrou se o to zasloužil zakládající člen
Zbrojovky Karel Jaroš, děd brněnského konstruktéra Ing. Karla Jaroše.
„Byl to velký automobilový nadšenec a s leteckým konstruktérem Bře-
tislavem Novotným tvořili od roku 1923 tým, který Brnu dal první
automobil,“ vykládá Karel Jaroš s tím, že se možná potkali na silnici,
kde se tehdy motoristé při míjení rádi dávali do řečí. Novotný toužil
po realizaci svého projektu automobilu a ve Zbrojovce, která kvůli
nižší poptávce po zbraních rozšiřovala své zaměření, k tomu dostal
příležitost. Tak vznikl v roce 1923 vůbec první brněnský automobil,
nazvaný Omega. 

Vytvořen měl být široce dostupný jednoduchý a levný vůz, což se
projevilo na některých inovativních prvcích Omegy. Především chyběla
převodovka i spojka, jež nahrazoval třecí převod tvořený dvěma na
sobě kolmými kotouči. Převody se měnily pomocí páky na přístrojové
desce, která posouvala třecí kotouč po kotouči umístěném na ose moto-
ru. Plynulý chod nutný ke správné funkci třecího převodu nedokázaly
zajistit tehdy běžné jedno či dvouválcové motory, proto dostal vůz pře-
lomový čtyřválcový dvoutakt. Na svou dobu neobvyklá byla také samo-
nosná karoserie, snižující hmotnost automobilu. Abychom ale nemluvili
jen v superlativech, Omega měla také řadu problémů, způsobených
i tím, že Novotný byl původně letecký konstruktér. To se projevilo třeba
na koncepci zahnutého trubkového chladiče, která byla pro automobily
nevhodná. 

Při zkušební okružní jízdě v závěru roku 1923 prototyp Omegy v zása-
dě uspěl, bylo ale rozhodnuto o dalších úpravách. V následujícím roce
byl proto vyměněn chladič a původně dvoumístný vůz dostal další dvě
sedadla. Postupně byl také nahrazen nespolehlivý řetězový pohon
zadních kol kardanovým hřídelem. Vzhledem k tomu, že značku Omega
měla patentovanou švýcarská hodinářská společnost, bylo jméno auto-
mobilu změněno na DISK, vycházející z koncepce třecího převodu.
Nakonec se ho vyrobilo přibližně 60 kusů, než připraven další zdoko-
nalený vůz Z18. Vstup na trh nebyl snadný, ukázal ale cestu k vývoji
ostatních, už podstatně kvalitnějších zbrojováckých automobilů, které
byly navíc po vzoru Omegy-DISKu v určitých ohledech vždy techno-
logicky napřed. 

Díky Karlu Jarošovi můžeme přesné repliky Omegy i DISKu dodnes
obdivovat v akci. Rozhodl se je postavit jako poctu svému předkovi,
průmyslové tradici Brna a především Zbrojovky, v níž pracoval i jeho
otec. Rozhodujícím pro vznik bylo seznámení se sběratelem a velkým
znalcem automobilů Z Janem Popelkou, kterému se šťastnou náhodou
podařilo uchovat kompletní technickou dokumentaci k oběma vozid-
lům. „Když se likvidoval nesmírně cenný technický archiv Zbrojovky,
získal část dokumentů, mezi nimiž shodou okolností byly i plány k těmto
vozům,“ vypráví Karel Jaroš, který měl ve svém úsilí štěstí i v tom, že
se dostal k oběma původním motorům. Práce na replikách byly přesto
nesmírně náročné; přes současné možnosti se ukázalo, že mnoho dílů,
které před téměř stoletím ve Zbrojovce vyráběli, je dnes problematické
realizovat. Přes všechny překážky ale mohly Omega v roce 2015 a loni
i DISK vyrazit na silnici a zkrášlují sbírku, v níž zaujme třeba závodní
speciál z roku 1934, postavený na upraveném podvozku sériového
automobilu Z4 a vybavený aerodynamickou celohliníkovou karosérií.
Ve druhém ročníku závodu 1000 mil československých, při kterém
účastníci bez přestávky absolvovali dvakrát trasu Praha – Bratislava
a zpět, získaly tři tyto vozy cenu pro nejúspěšnější tovární tým i cenné
vítězství v jednotlivcích. 

Od Omegy a DISKu udělala Zbrojovka ve výrobě automobilů za
krátkou dobu obrovský pokrok. „Bylo to způsobeno i tím, že firma
měla díky výrobě zbraní peníze, ale především mimořádně schopné
konstruktéry. Mohli ztvárnit své představy ve výrobě četných závodních
motorů, z nichž některé prvky později použili v sériových vozech,“ říká
Karel Jaroš. Zbraně ale byly nejen na počátku výroby zbrojováckých

Memoáry, vyprávění a hold osob-
nostem, které přispěly k jedineč-
nosti našeho města. Publikace Evy
Hanykové s portrétními Moniky
Tobischové a Jiřího Elišky nyní na
pultech knihkupectví. 

Bezpochyby stojí za připomenutí
jména, zásluhy, díla, na která jsme
stále hrdi, a jež by se neměly zapo-
mínat. Rádi vyprávíme, co jsme
s nimi sami prožili, co nám o nich
prozradili přátelé, kčemu nás inspi-
rovali. A přitom jim alespoň
vduchu děkujeme. Mladí lidé se při
procházkách Brnem setkávají se
jmény, které jim leckdy nic neříkají
a nedovedou si je ani zařadit. Lis-
tujte touto knihou, mnohé se dozví-
te. Kniha obsahuje 143 medailonků
jednotlivých osobností.

Výčet jmen bychom mohli začít
speleologem a archeologem Kar-
lem Absolonem, nechybí Petr Bez-
ruč, Ivan Blatný, Gustav Brom,
Karel Čapek, Josef Dobrovský,
Bohuslav Fuchs, Hugo Haas,
František Halas, Karel Höger,

Bohumil Hrabal, Ernest Mach,  Leoš Janáček, Jošt Lucemburský, Eliška
Junková, Dušan Jurkovič, Viktor Kaplan, František Matouš Klácel, Franta
Kocourek, Rafael Kubelík, Adolf Loos, T. G. Masaryk, Gregor Johann Men-
del, Oldřich Mikulášek, Vítězslav Nezval, Ladislav Pešek, Zdeněk Rotrekl,
Ondřej Sekora, Jan Skácel, Rudolf Těsnohlídek nebo baronka Bertha von
Suttnerová Kinská, která se v roce 1905 jako první žena stala nositelkou
Nobelovy ceny míru. Karel Kovařík, nakladatelství Littera.cz

Dotkli se Brna

automobilů a za jejím rozmachem, ale i za jejím ukončením v roce
1936, kdy musel podnik vrhnout všechny kapacity do zbrojní výroby.
„Je neuvěřitelné, co se jim za pouhých 13 let podařilo,“ říká Karel Jaroš
s tím, že automobily s písmenem Z na kapotě patřily se svými progre-
sivními technickými řešeními k nejlepším své doby. Rád o tom s vozy
ze své sbírky přesvědčuje i veřejnost; vidět je můžete třeba každoročně
koncem září při závodě a výstavě historických vozidel Brno – Soběšice,
kam loni přivezl právě DISK. Martin Ingr

To jsou ony, první brněnské automobily DISK a v pozadí Omega
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dalších atraktivních exkur-
zí a programů a jsme vděčni
všem, kdo nám takové
exkurze umožnili. 

Věnujeme se také tvorbě
speciálních vzdělávacích
materiálů pro neslyšící děti.
Vydali jsme tři DVD
s pohádkami v českém zna-
kovém jazyce pro nejmenší
neslyšící děti a s podporou
EU-fondů jsme natočili několik krátkých hraných filmů s neslyšícími dětmi
v hlavních rolích. S filmem Holoubci jsme se dokonce v roce 2012 zúčastnili
Mezinárodního filmového festivalu v Reykjavíku a tři krátké filmy vytvořené
v rámci projektu Výchovné filmy pro neslyšící děti a žáky se 1. června 2015
promítaly na 55. Mezinárodním festivalu filmů pro děti amládež ve Zlíně. 

www.labyrintbrno.cz, www.filmyproneslysicideti.cz
Labyrint Brno, z. s.

Představujeme organizace sídlící na Brně-severu

Labyrint Brno
Už patnáct let působí v naší městské části nezis-
ková organizace Labyrint Brno. Od roku 2002
pořádá mimoškolní aktivity pro sluchově posti-
žené děti, které chodí do speciální školy na Šrám-
kově ulici na Lesné. 

Největší úspěch má od začátku až dodnes
mimoškolní kroužek s programem tematických
workshopů a  poznávacích exkurzí. V  rámci
kroužku navštěvujeme s dětmi různá zajímavá

místa ve městě i okolí a umožňujeme jim tak bezprostřední poznání nových
prostředí a situací, pochopení nových pojmů a obohacení slovní zásoby
v českém i ve znakovém jazyce. 

Co slyšícímu dítěti můžete vysvětlit slovy, to je lepší neslyšícímu dítěti
ukázat. Stále vzpomínáme  na exkurzi do hasičského sboru, kde jsme zažili
nástup hasičů do akce, na návštěvy knihařství, pekařství, kovářství, tiskárny
a továrny na balony, na exkurzi do zákulisí Janáčkova divadla, na letiště,
do studia České televize a do trolejbusové vozovny, na ukázku výcviku vodi-
cích psů, návštěvu zvířecí farmy nebo lamacentra, na kurz vaření amnoho

Máte možnost se dozvědět více o svém okolí, navazovat nové přátelství
a vztahy a od září pro vás zde chystáme také pravidelné zájmové aktivity.
Mezi nápady, kterými nás zahrnujete, patří také touha po vzniku co-
workingového místa pro maminky. Na tom usilovně pracujeme a věříme,
že se na stránkách Severníku brzy dozvíte, kdy zahájíme zkušební provoz.
Slýcháme také prosby o akci „čtení pohádek malým dětem babičkami /
dědečky“. Diskutujeme s našimi kluby seniorů a jsem ráda, že i tento plán
vypadá na dobré cestě k realizaci. Aktivity ve Společenském centru na
Okružní jsou bohužel ztíženy druhou etapou rekonstrukce budovy. Nezou-
fáme si, protože víme, že tyto menší komplikace stojí za to přetrvat a počkat
si na kompletně připravenou budovu i s novými okny a výtahem do prvního
patra. Mezi další věci, na které se můžeme společně těšit, bude patřit mobilní
knihovnička. Ve společenském centru bude připraveno křeslo s lampičkou
a box s knihami, které si můžete buď na místě číst, nebo i klidně odnést
domů a třeba na oplátku přinést nějakou vlastní knihu, kterou už máte pře-
čtenou a rádi byste ji poskytli na výměnu někomu dalšímu. Tímto způsobem
mohou mezi námi kolovat zajímavé knížky, ze kterých se můžeme potěšit,
odpočinout si a načerpat inspiraci.

Zapojení do auditu familyfriendlycommunity nám přineslo také podnět
ke vzniku nových rubrik vSeverníku, tedy včasopise, který držíte. Umožníme
spolkům, které působí na území naší městské části, aby zde představily
svou činnost a pokud budou mít zájem, tak i pravidelně přispívaly zprávami
o svých aktivitách. Díky tomu budeme všichni vědět, co se u nás děje. Přeji
vám krásné léto a zastavte se do Společenského centra, jistě zde naleznete
nejen osvěžení v horkých dnech, ale také spoustu podnětů a inspirace.

Miriam Kolářová, místostarostka

Milí čtenáři Severníku,
Jistě víte, že městská část Brno-sever se v rámci aktivit prorodinné politiky

účastní auditu familyfriendlycommunity. Slovo „audit“ pochází z latinského
slovesa „audire“, jehož význam je „slyšet“ a „naslouchat“. Díky tomuto
prostředku jsme mohli udělat terénní průzkum v naší městské části a zjistit,
jaké potřeby lidé mají ve všech životních obdobích a sčím se potýkají rodiny
žijící v naší městské části – naslouchali jsme vám. Audit nás přivedl na myš-
lenku přebudovat klubovnu na Okružní (známou jako Drutis) ve skutečné
společenské centrum, tedy vmísto, kde se lidé setkávají a nalézají podporu.
Včervnu jsme ve Společenském centru otevřeli Family Point a Senior Point.

gram. Pod záštitou Kolpin-
gova díla je tábor realizován
12 let, vytvořila se tak větší
skupina pravidelných účast-
níků. Aktivity se zaměřují na
rozvoj vědomostí, doved-
ností, mezilidských vztahů
a fyzické zdatnosti. Tábor
má křesťanskou tématiku
a bývá zde přítomen kněz. Vedle sportovního a společenského rozvoje dětí
je zde tedy možnost pro formaci k základním křesťanským hodnotám. Na
realizaci projektu se podílí asi 20 dobrovolníků, kteří mají dlouholeté zkuše-
nosti v oblasti práce s dětmi amládeží a pracují bez nároku na odměnu.

Kolpingova rodina Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno

tel.: 541 238 607, mob.: 603 423 620, e-mail: KRSobesice@seznam.cz

Kolpingova rodina Soběšice
Kolpingova rodina Soběšice vznikla v roce 2004. Zastře-
šující organizací je Kolpingovo dílo ČR, působící již od

roku 1992.  Po celou dobu svého působení KR Soběšice pořádá akce přede-
vším pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

Do celoroční činnosti patří zapojení do akce Charity Tříkrálová sbírka
na počátku roku, kroužek náboženství, jarní víkendový pobyt pro děti amlá-
dež, návštěvy kulturních akcí, táborové ohně na zahájení a ukončení školního
roku, postní a adventní duchovní obnova, v neposlední řadě společenský
večer, který pořádáme po Velikonocích. 

Pro naši činnost využíváme klubovnu v klášteře sester klarisek v Sobě-
šicích. Využíváme rovněž suterén kláštera k uschování sportovního a výtvar-
ného materiálu. Dále si příležitostně pronajímáme sál v kulturním domě.

Vyvrcholením našich aktivit jsou letní dětské tábory. Tábory byly pořádány
již před vznikem KR Soběšice. V roce 2017 se uskuteční 27. ročník našich
táborů. Máme zkušené vedoucí (někteří jsou absolventi školení Kolpingova
díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní vedoucí, kurzu první pomoci ČČK
ainstruktorského kurzu pro lanové aktivity), kteří zajišťují dětem bohatý pro-

Děti z kroužku pozorují, jak ve vodě rozkvétají
květy z papíru
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Univerzitní mateřská škola Hrášek
Již bezmála čtyři a půl roku úspěšně pracuje Univerzitní
mateřská škola Hrášek Mendelovy univerzity v Brně,
kterou tato univerzita vybudovala v letech 2012 až 2013.

Provoz mateřské školy byl zahájen dne 4. února 2013. 
Univerzitní mateřská škola Hrášek (UMŠ) je příkladem nestátní, tzv.

firemní mateřské školy, vybudované jako jedné z prvních s využitím pod-
pory Evropské unie. Tvoří jeden z hlavních výstupů projektu Rodina a prá-
ce: PROČ NE?, řešeného Mendelovou univerzitou v Brně ((MENDELU)
v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti
podpory 4.3.4 Rovné příležitosti žen amužů na trhu práce a sladění pra-
covního a rodinného života. Hlavním cílem projektu bylo předcházet dis-
kriminaci na základě pohlaví a uskutečňování politiky přátelské k rodině
na MENDELU. Tento cíl byl naplňován v rámci klíčových aktivit, z nichž
nejvýznamnější byla právě ta, jejímž výstupem byl vznik UMŠ Hrášek.
Vedle zdrojů EU další významnou podporu pro vznik UMŠ poskytl Jiho-
moravský kraj, jakož i samotná MENDELU.

UMŠ je organizačně uspořádána jako samostatná školská právnická
osoba, zřízená MENDELU, a je řádně registrována v rejstříku škol a škol-
ských zařízení. Z toho mimo jiné vyplývá, že musí splňovat veškerá přísná
kritéria kladená na vzdělávací proces, hygienické podmínky, stravování
dětí apod., jež jsou v českém prostředí na zařízení tohoto typu kladena.
Škola mj. v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. podléhá kon-
trolám České školní inspekce. To je zárukou dosažení vysoké kvality vzdě-
lávacího procesu a dalších aktivit dětí v UMŠ. 

Jako školská právnická osoba je UMŠ ekonomicky nezávislá na svém
zřizovateli, tj. MENDELU. Její provoz je financován ze dvou zdrojů: z pří-
spěvků rodičů na vzdělávání dětí (aktuálně 2850 Kč na dítě a měsíc)
a z dotace poskytované Jihomoravským krajem. 

Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách v areá-
lu kolejí J. A. Komenského na ulici Kohoutova č. 11, v pěkném a zdravém
přírodním prostředí, v severovýchodní části města Brna, vměstské části
Husovice. 

Škola je umístěna v přízemí dvoupodlažní budovy. Má dvě prostorné
třídy a ostatní místnosti, potřebné k zajištění celodenního provozu. Děti
se stravují ve škole, kde je zřízena výdejna stravy, jež je zajišťována dová-
žením ze ŠJ Horní 16 v Brně.

Kolem budovy školy jsou prostranství s parkem s dostatkem prvků
zeleně a hřiště pro sportovní amíčové hry. Vyčleněná část parkového pro-
stranství slouží výhradně pro účely UMŠ, k pobytu dětí venku. Venkovní
úsek je vybaven pískovištěm, bezpečným typem laviček, různým náčiním,
pomůckami a doplňky a poskytuje dostatek možností pro pohybové čin-
nosti a herní aktivity. K vycházkám slouží i nejbližší okolí školy, upravená
i přírodní krajina se stráněmi, řekou Svitavou a okolními zahradami
vměstské části Husovice. Blízký kontakt s okolní přírodou, se jistě příznivě
odráží na zdravotním stavu dětí.

Mateřská škola je členěna na dvě třídy po 20 dětech – celková kapacita
je stanovena na 40 dětí. Pedagogickou činnost zajišťují 3 učitelky a ředi-
telka UMŠ. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, hračkami a didaktic-
kými pomůckami. Věkové složení tříd je heterogenní od 3 let do
předškolního věku. 

Provoz školy je od pondělí do pátku v době od 6.45 do 16.30 hodin.
Režim dne je uspořádán tak, aby umožňoval pružnost a přizpůsobení

činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Dětem zajišťu-
jeme prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a v rámci
možností i dostatečné soukromí. V UMŠ probíhají zájmové kroužky. 

Vzdělávací proces v UMŠ v současnosti probíhá podle Školního vzdě-
lávacího programu „Hrášek objevuje svět“. Vzdělávací program je zpra-
cován na tři roky jako otevřený dokument, umožňující kdykoliv jej
rozšiřovat a doplňovat podle konkrétní situace a potřeb dětí. Pedagogové
se při jeho realizaci zaměřují na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů
předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých
pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince. Při vzdělávání jsou
využívány progresivní formy ametody, které jsou pro děti přijatelné, zají-
mavé a nenásilnou formou je připravují na školu i pro život. Škola úzce
spolupracuje s rodiči dětí. 

Univerzitní mateřská škola je určena primárně ke vzdělávání dětí
zaměstnanců a studentů MENDELU, volná místa jsou však poskytována

dětem rodičů z řad široké veřej-
nosti. I v současnosti mohou
proto zájemci o umístění dětí
v UMŠ Hrášek v nadcházejícím
školním roce 2017/2018 kon-
taktovat ředitelku školy Věru
Šohajovou (telefon: 545 128
355, e-mail: hrasekms@men-
delu.cz). Podrobnější informa-
ce o UMŠ jsou uvedeny na
webové stránce www.hrasekms.cz.

Uplynulé období činnosti UMŠ Hrášek lze hodnotit jednoznačně pozi-
tivně. Svědčí o tom nejen kladné výsledky různých kontrol, spokojenost
rodičů, ale především cca 150 dětí, které školu za dobu její dosavadní
existence navštěvovaly či navštěvují. Zajisté i díky zřízení UMŠ Hrášek
a její vysoce kvalitní činnosti získala Mendelova univerzita v Brně v roce
2013 certifikát „Společnost přátelská rodině“. MENDELU

V Brně vznikly nové služby,
které poskytují odbornou
pomoc při nadměrném pití
alkoholu, ale také i při nad-
užívání návykových léků,
nebo hazardním hráčům.
Pomoc je směřována jak
pro jednotlivce, tak pro

rodiny a blízké. Často je to rodina, která si všímá, že jejich nejbližší
se dostal do problémů. 
Služby poskytuje obecně prospěšná společnost Renadi. Ta nabízí terapii
a také pomoc s řešením celkové životní a sociální situace. Lidé mohou
využít některou ze tří služeb. „V Kontaktním centru se můžete přijít
nezávazně a anonymně poradit, jednotlivě nebo s rodinou. Ve službě
Ambulantní léčba pomáháme lidem k postupnému získání a udržení
abstinence a služba Následná péče je pro lidi, kteří mají léčbu za sebou
a potřebují abstinenci udržet při návratu do běžného života,“ říká odbor-
ný ředitel organizace Roman Hloušek. „Můžou k nám přijít také lidé,
kteří pijí spíše excesivně, mají takzvané ‚tahy‘, nebo potřebují hlavně
snížit svoji konzumaci. Pro ty nabízíme terapii zaměřenou na takzvané
‚moderované pití‘ neboli ‚drinking management‘ v rámci Kontaktního
centra,“ doplňuje Hloušek. Služby jsou pro lidi z Jihomoravského kraje
bezplatné, konzultace probíhají i v podvečerních hodinách. Kontaktovat
organizaci můžete na tel.: 605 329 892, e-mail: renadi@renadi.cz,
www.renadi.cz RENADI, o. p. s.

Lidé, kteří příliš pijí alkohol, a jejich
rodiny mají novou naději na péči

Sbírka školních potřeb
Vážení a milí spoluobčané, děkujeme vám za přízeň
a podporu našich sbírek. Všechny věci, které jsme
obdrželi, našly své majitele v podobě rozzářených dět-
ských tváří. 

Blíží se opět začátek nového školního roku, který před-
stavuje pro některé rodiče velké finanční vypětí s pořizo-
váním nového školního vybavení pro svoje děti. Pokud vám

doma přebývají nepotřebné školní pomůcky (aktovky, penály, pastelky, vos-
kovky, pravítka, kružítka, dětské knihy atd.) nebo oblečení po vašich odrostlých
školácích, moc rádi bychom je od vás převzali a poskytli těm, co je aktuálně
potřebují. Všechny darované věci najdou své uplatnění v rodinách, jež se
momentálně nachází v tíživé sociální situaci, kterou se však snaží aktivně řešit.

Dary můžete přinést kdykoliv během běžné pracovní doby na oddělení
sociálně právní ochrany dětí v přízemí úřadu městské části Brno-sever
(Bratislavská 70), případně je můžete zanechat i na podatelně úřadu. 

OSPOD ÚMČ Brno-sever
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Jak již mnozí víte, městská část Brno-sever 6. června po kompletní rekon-
strukci interiérů slavnostně otevřela Společenské centrum na Lesné.
Ačkoliv rekonstrukce vnějšího pláště a blízkého okolního prostředí pro-
běhne až v následujících měsících, již nyní můžete pravidelně navštěvovat
nový Family Point a Senior Point, který byl v této budově zřízen.

Point na Lesné je bezbariérovým zázemím určeným zejména dětem,
jejich rodičům a seniorům. Toto přirozené útočiště slouží nejen k volnému
nebo plánovanému setkávání, ale nabízí také poradenství a pomoc při
řešení nejrůznějších otázek. Rodiče a prarodiče mohou využít hrací zázemí
pro své potomky, přebalovací pult, kojenecký kout, posezení, počítač
s přístupem na internet, drobné občerstvení a samozřejmě sociální zázemí.
Nedílnou součástí je i různorodá programová skladba zahrnující nej-
různější přednášky, dílny, workshopy, cvičení a jiné volnočasové aktivity.
Místní referentky se na vás těší každý všední den od 9 do 17 hodin a jsou
plně připraveny naslouchat vašim přáním, námětům a požadavkům. Pro-
gram a bližší informace o Family Pointu a Senior Pointu naleznete na
www.ksomega.cz.

Aby point na Lesné fungoval v souladu s vašimi představami a potře-
bami, prosíme všechny zájemce o vyplnění následující ankety. Anketu
nám můžete poslat, přinést či ji vyplnit přímo v našem Family a Senior
Pointu na Okružní 21 na Lesné nebo si ji můžete stáhnout v elektronické
podobě na našich webových stránkách a poslat e-mailem.

Jarmila Kučerová, ředitelka Kulturního střediska Omega 

Den s policií v mateřské škole

Program Family Pointu a Senior Pointu závisí na vás

V úterý 20. června mateřskou školu v Nejedlého ulici navštívili příslušníci
Policie ČR nadpraporčík Alena Peterková z kanceláře ředitele oddělení
tisku a prevence Policie ČR ÚŘ JmK a praporčík Jaroslav Dlapa z Policie
ČR  obvodního oddělení Brno-sever za účelem prevence bezpečnosti a ochra-
ny zdraví  dětí předškolního věku.

Alena Peterková informovala děti o nutnosti zvýšené opatrnosti při styku
s cizími lidmi, aby se např. nenechaly zlákat cukrovinkami nebo líbivými
slůvky. Dále se ptala dětí, když jezdí na kole, jestli používají ochrannou
přilbu, ukázala jim různá dopravní značení a vysvětlila situace, např. po
které straně vozovky mají na kole jezdit, kdo má ve které pozici přednost
v jízdě, jestli mohou jezdit samy nebo pouze s rodiči. Následně dětem
vyložila, jak mají správně chodit po přechodu a provedla s dětmi nácvik
situací na přechodu při projíždění motorových vozidel. Na závěr své instruk-
táže rozdala dětem puzzle s náměty dopravních značek, které děti velice
zaujalo.

Poté Jaroslav Dlapa předvedl dětem ukázky policejní výstroje a vybavení
policejního vozidla, např. spuštění policejního majáčku a výstražných světel.
Děti si mohly prohlédnout nejen interiér vozidla, ale i vyzkoušet některé
pomůcky policejního vybavení. Zároveň dětem poskytnul základní infor-
mace, jak mají konkrétně postupovat v případě ohrožení zdraví kamarádů
a na koho se v takových situacích obrátit o pomoc (volací telefonní čísla
policie, hasičů a záchranné služby).

Na závěr se děti mohly vyfotografovat u policejního auta. Akce byla velice
zdařilá, dětem se moc líbila. Zároveň bych jménem celého učitelského
kolektivu chtěla poděkovat příslušníkům policie za ochotu, vstřícný přístup
a podání důležitých informací včetně upomínkových dárků, které si děti ze
setkání odnesly. Klára Rybářová, učitelka

PROGRAM SENIOR POINTU NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
NALEZNETE NA STRANĚ 14.

Dotazník:
O JAKÉ AKTIVITY VE FAMILY A SENIOR POINTU BYSTE

MĚLI ZÁJEM? (Zaškrtni, zakroužkuj nebo doplň)

PŘEDNÁŠKY
• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVÁ STRAVA
• TĚHOTENSTVÍ, RODIČOVSTVÍ
• ZDRAVÍ A NEMOCI
• HISTORIE
• FILOZOFIE, NÁBOŽENSTVÍ
• PRÁVO
• CESTOVÁNÍ
• HOBBY/KONÍČKY
• JINÉ: ..........................................................................................

WORKSHOPY A DÍLNY
• VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI / SENIORY
• RUČNÍ PRÁCE: PLETENÍ, HÁČKOVÁNÍ, PALIČKOVÁNÍ…
• JINÉ: ..........................................................................................

POHYBOVÉ AKTIVITY
• CVIČENÍ PRO DĚTI/DOSPĚLÉ/SENIORY/S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
• TANEC
• DRUHY: .....................................................................................

KULTURNÍ PROGRAM
• KONCERTY
• DIVADLA
• ZÁBAVNÉ PROGRAMY (TALK SHOW)
• PLESY / TANEČNÍ
• VÝSTAVY
• DĚTSKÉ DISKOTÉKY/KARNEVALY
• JINÉ:  ..........................................................................................
• ŽÁNRY:  .....................................................................................

VZDĚLÁVÁNÍ
• DOUČOVÁNÍ pro děti (vypište)  ................................................
• JAZYKOVÉ KURZY PRO SENIORY
• TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
• JINÉ: ..........................................................................................

CO-WORKING
pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené (v případě zájmu připište
kontakt)

…………………………………………………………………………………
.......................................................................................................

PRÁVNÍ PORADNA PRO SENIORY

JINÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
• KONVERZACE
• DESKOVÉ A SPOLEČENSKÉ HRY / KVÍZY
• PROMÍTÁNÍ
• „TANEČNÍ ČAJ O PÁTÉ“
• JINÉ  ...........................................................................................

JINÉ PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY:
.......................................................................................................
..............………………………………………………………………………

Hledají se dobrovolníci do projektu „Čteme dětem“ v době, kdy mají
rodiče jiný program v pointu. V případě zájmu / více informací se na nás
neváhejte obrátit nebo nám zanechte kontakt.

✂
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Vážení sportovní přátelé! Chtěli jsme vám oznámit dobrou zprávu. Družstvo
Slovanu Černá Pole Brno postoupilo do II. ligy mužů v basketbalu. Poprvé
v novodobé  historii naší jednoty se podařilo družstvu v kolektivním sportu
probojovat do třetí nejvyšší soutěže v České republice.  Jak k tomu vlastně došlo? 

Cesta byla dlouhá a to až z městského přeboru přes oblastní přebor II.
třídy až do nejvyšší krajské soutěže, ve kterém čtyři roky mužstvo bojovalo
o nejvyšší příčky a umístilo se vždy mezi prvními čtyřmi mužstvy. Nejinak
tomu bylo i v sezoně 2016/17.

Premiérové finále však mužstvo nedokázalo přetavit v kov nejcennější
a bohužel skončilo na pěkném druhém nepostupovém místě, poté co si

neporadilo s družstvem SAM BŠM v jehož řadách jsou mladí hráči a někteří
hrají dokonce I. ligu ve Šlapanicích. S družstvem, které bylo do soutěže
doplněno na divokou kartu, jsme prohráli finále o 6 a 11 bodů.  

Ale jak se říká: boží mlýny melou a tentokrát mlely rychle. Čtrnáct dnů
po skončení soutěže přišla z basketbalového svazu nabídka k účasti v doda-
tečné kvalifikaci o II. ligu, do které se přihlásila družstva Slovanu Černá
Pole Brno a BK Beroun. 

Takováto nabídka se neodmítá a tak se stalo, že mužstvo odjelo do Berouna
zkusit štěstí a ono se podařilo. Slovan vyhrál v Berouně 81:68 a udělal první
krok k postupu. O to větší bylo naše překvapení, když soupeř po utkání
oznámil, že na odvetu již nepřijede. Trochu nám tím pokazil radost, protože
jsme si postup chtěli užít v Brně sportovní cestou, ale historie se neptá, jak
to bylo, takže II. liga je na Slovanu. 

Tímto bychom chtěli poděkovat těm, kteří se podíleli na našem úspěchu
a současně pozvat všechny, co mají rádi basket, ať se přijdou podívat na
naše utkání v příští sezoně, která budou sehrána v hale na Dobrovského
27 v areálu Univerzity obrany. Začínáme 7. října v 18 hodin proti Renocaru
Podolí a o den později v 11 hodin proti BK Žďár nad Sázavou. Rozpis domá-
cích zápasů na daný měsíc najdete od podzimu v Severníku.

Podrobnější informace naleznete po prázdninách také  na našich webo-
vých stránkách www.tjslovancp.cz , kde vás, naše fanoušky, budeme infor-
movat o dění  nejen v oddíle basketbalu, ale i v ostatních odděleních TJ
SLOVAN Černá Pole Brno. Ahoj v příští sezoně!

Hráči oddílu basketbalu

Díky stále se rozšiřující starťácké mládeži byla u obou kategorií přípravek
založena také jejich béčka. Od nové sezony budou mistrovská utkání sehrávat
také naše nejmladší naděje zmini přípravky.

Více informací o fotbalovém oddílu najdete na webových stránkách
www.startbrno.cz Richard Těšík, TJ Start Brno

Basketbalisté Slovanu postoupili do II. ligy

V úterý 11. července zahájilo áčko mužů na hřišti v Řícmanicích letní pří-
pravu na novou sezonu. Trenérovi Robertu Křivánkovi se na prvním tréninku
hlásilo 17 hráčů včetně nových posil. Od nové sezony bude oblékat dres
Startu záložník nebo útočník Tomáš Mica se zkušenostmi z první české
a bulharské ligy. Dále přichází obránce Tomáš Jankulár z Kohoutovic,
záložník Jiří Hepp z Rájce, útočník Vojtěch Cupák ze Soběšic a odchovanci
Sparty Brno naposledy působící v Rakousku – obránce Daniel Boháč a útoč-
ník Vlastimil Ryšavý. Novým asistentem trenéra se stal Bohdan Ryšavý,
který trénoval sedm let Novosedly v krajském přeboru. Fotbal hrával ve
Zbrojovce a Dostě Bystrc. První mužstvo sehraje v rámci přípravy 4 přátelská
utkání a formu bude ladit na soustředění v Mikulově. Do soutěže vstoupí
v sobotu 12. srpna na domácím hřišti proti Slatině. Toto utkání bude zároveň
vyvrcholením letošního Memoriálu Milana Sládka, jehož kompletní pro-
gram naleznete na straně 13.

Béčko mužů zahájí přípravu začátkem srpna a v plánu jsou 2 přátelská
utkání. První mistrovské utkání sehraje v neděli 20. srpna na hřišti rezervy
Svratky Brno.

Po dlouhé době se objeví v krajské soutěži také naše mládežnická mužstva.
Po sloučení s Nordicem Brno budou starší amladší žáci hrát 1. třídu Jiho-
moravského kraje pod názvem Start/Nordic. Dokonce se podařilo založit
i béčko mladších žáků, které bude působit vměstské soutěži. Kluci absolvují
od 7. do 11. srpna letní fotbalový kemp v areálu TJ Start Brno.

Fotbalisté Startu Brno zahájili přípravu na novou sezonu

Rozpis podzimních domácích utkání týmů hrajících krajské soutěže

mužstvo kolo den datum čas soupeř

Muži A 2. sobota 12. srpna 16.30 Slatina

Muži A 4. sobota 26. srpna 16.30 Miroslav

Mladší + Starší žáci 3. sobota 2. září 9.00 Kahan

Mladší + Starší žáci 5. sobota 16. září 9.00 Pohořelice

Muži A 7. sobota 16. září 15.30 Líšeň

Mladší + Starší žáci 1. čtvrtek 28. září 9.00 Svratka

Muži A 9. sobota 30. září 15.00 Novosedly

Mladší + Starší žáci 8. sobota 7. října 9.00 Sparta

Muži A 11. sobota 14. října 15.00 Žebětín

Mladší + Starší žáci 10. sobota 21. října 9.00 Znojmo

Muži A 13. sobota 28. října 14.00 Kunštát
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Hledáme nové hráče ve věku od 7 do 12 let, kteří se chtějí
věnovat tomuto sportu.

Přijďte se podívat na některý z tréninků, které probíhají
od září do poloviny června každé pondělí od 16.00 hod. do
17.00 hod, úterý od 16.00 do 17.15 hod., středu od 16.00
hod. do 17.15 hod., ve čtvrtek od 15.00 hod. do 16.30 hod.
a v pátek od 14.30 hod. do 15.45 hod. v tělocvičně ZŠ nám.
Svornosti 7, v Brně-Žabovřeskách (s sebou sportovní oděv,
obuv do tělocvičny).

Sportovní akademie mládeže Brno, z. s. je basketbalovým
klubem, který má za sebou 11 let aktivního působení v rámci ČBF. Hlavní
činností je tedy rozvoj basketbalu u dětí amládeže na zájmové a výkonnostní
úrovni. Našim cílem je přivádět děti k tomuto sportu, naučit je dobře základ-
ním herním činnostem a vzájemné týmové spolupráci. Umožnit dětem,
aby se u nás mohly na kvalitní úrovni sportovně rozvíjet od nástupu do
základních škol až do svých 20 let. 

Děti jsou podle úrovně svých basketbalových dovedností zařazovány do jed-
notlivých družstev tak, aby všechny hrály soutěžní utkání. Výše členských pří-
spěvků se odvíjí od věku dítěte, počtu tréninků a úrovně soutěže, kterou hraje.

Na základě výsledků naší dlouholeté a úspěšné práce s dětmi amládeží
jsme získali statut sportovního střediska SpS a základního sportovního
centra mládeže ZSCM. 

Bližší informace naleznete na stránkách klubu: www.sambsmbrno.cz
Kontaktní údaje: Sportovní akademie mládeže Brno, z.s., Merhautova

836/64, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: Bc. Eva Vyroubalová, hlavní trenérka a ředitelka BŠM,

tel.: 775 995 220, e-mail: eva.vyroubalova@tiscali.cz

Nábor do basketbalu – přijďte mezi nás!

TJ Sokol Brno-Husovice pořádá
v období  od 14. 8. do 19. 8

pro děti ve věku 6–12 let     

TÝDEN SE SPORTEM.
Co bude náplní? Pro děti budou nachystané

volejbalové a tenisové kurty, venkovní hřiště,
budou mít přístup do tělocvičen,

kde budou moci odzkoušet různá nářadí,
zahrát si košíkovou.

Každý den bude začátek v 9 hodin a konec
bude v 17 hodin. Během dne bude zajištěn

oběd, dopolední a odpolední svačina.
Počet dětí je omezen.

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: 
sokolhusovice@volny.cz

Prázdninový týden
se sportem

TJ TESLA BRNO z. s., Halasovo nám. 7, 638 00 Brno-Lesná
POŘÁDÁ NÁBORY DO TĚCHTO SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
ODDÍL SYNCHRONIZOVANÉHO
PLAVÁNÍ
NÁBOR OD: 4. 9. 2017 PRO DÍVKY
A CHLAPCE VE VĚKU 5–8 LET
Každé pondělí od 18 hod. a v pátek od 16 hod.,
www.synchrotesla.cz
Kontakt: M. Lungová – 731 172 343, E. Sládková
– 774 884 362

ODDÍL PLAVÁNÍ
NÁBOR OD: 4.–7. 9. 2017 PRO DÍVKY
I CHLAPCE VE VĚKU od 4 LET
od 16–18 hod. – MOŽNOST ON-LINE REZERVACE
www.plavani-v-brne.cz 
Kontakt: Pavlína Červinková – tel.: 733 383 831,
e-mail: cervinkova@plavani-v-brne.cz

ODDÍL MODERNÍ GYMNASTIKY
NÁBOR OD: 4. 9. 2017 PRO DÍVKY VE VĚKU
do 6 LET
Každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod. 
Kontakt: Jaroslava Červinková
– tel.: 737 212 677, www.teslabrno.webz.cz 

ODDÍL  KARATE
NÁBOR OD: 5. 9. 2017 PRO DÍVKY
I CHLAPCE VE VĚKU 6–15 LET
Každé úterý od 15.30 do 17.00 hod. a čtvrtek od
15.30 do 18.00 hod.
Kontakt: Filip Popelka – tel.: 774 447 944,
www.karateteslabrno.cz
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Blokové čištění v srpnu
a na počátku září

28. srpna: Z1 – Valchařská, Tomkovo nám., Dukelská, Hálkova (Du-
kelská – Nováčkova), Nováčkova, Dačického, Svitavská (Nováčkova
– Vranovská), Husovická (Mostecká – Svitavská), Mostecká

29. srpna: Z2 – Cejl (Soudní – Zábrdovický most), Vranovská (Jilem-
nického – Cejl), Jugoslávská (Lesnická – Vranovská), Lesnická (Ju-
goslávská – Provazníkova)

30. srpna: Z3 – Merhautova, Provazníkova, Milady Horákové
31. srpna: B2 – Traubova, Antonína Slavíka, Kunzova, Helfertova,

Slepá, Kladivova, Hoblíkova, Ryšánkova, Žampachova, Tomanova,
Muchova

4. září: B3 – Erbenova, Schodová, Fišova, Martinkova, Zemědělská
(Černopolní – Lesnická), Trávníky, Lužova, Durďákova, Černopolní
(Zemědělská – Merhautova)

5. září: B1 – Francouzská, Černopolní (Francouzská – Merhautova),
Přadlácká, Spolková, Hvězdová, Bratislavská, Soudní, Tkalcovská

6. září: B4 – Jugoslávská (Provazníkova – Lesnická), Volejníkova, Zdrá-
halova (Lesnická – Jugoslávská), Trávníky (Lesnická – Jugoslávská),
Zemědělská (Lesnická – Jugoslávská), Demlova

7. září: B5 – Antala Staška, Babičkova, Břenkova, Zemědělská (Jugo-
slávská–Mathonova) a kolem parku u pošty, Mathonova (Merhau-
tova – Provazníkova), Maškova, Venhudova, Trávníky (Jugoslávská
– Tišnovská), Zdráhalova (Jugoslávská – Tišnovská), Těsnohlíd-
kova, Tišnovská

8. září: B6 – Sýpka, Zubatého, Trávníčkova, Auerswaldova, Jana Svo-
body, Sekaninova, Husovická (Svitavské nábř. – Mostecká), Svitav-
ské nábřeží
Nezapomenout na blokové čištění ve vámi vybraných ulicích vám

pomůže také aplikace Brněnských komunikací, která je dostupná
na webové stránce http://cisteni.bkom.cz.

Brno začíná s tříděním bioodpadu přímo u domu,
ve městě v červnu přibylo přes 150 hnědých popelnic

Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spouští
pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech a v předzahrádkách.
Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu
ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen na městskou
kompostárnu, kde je zpracován na kompost, který je následně vracen zpět
do půdy.

Třídění a následné kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ať
už doma na vlastních zahrádkách, nebo do hnědých popelnic má smysl
právě v hospodaření a koloběhu organické půdní hmoty, která má zásadní
dopad na úrodnost půdy a její schopnost udržet vláhu. 

K ověření zájmu o třídění bioodpadu byla vybrána oblast Stránice a okolí.
„Lidé měli možnost do poloviny dubna směřovat na úřad městské části Brno-
střed žádost opřistavení popelnice, ve které uvedli, jak velkou nádobu potřebují
akam má být přistavena. Celkem požádalo ohnědou nádobu 162 domů, z toho

Městská policie se zaměří na kontrolu evidenčních známek a dalších povinností pejskařů
Máte přihlášeného pejska podle místa trvalého pobytu? Je opatřen evidenční
známkou? Máte za něj zaplacený místní poplatek? Uklízíte po něm exkre-
menty?

Vzhledem ke stížnostem, které se na pejskaře stále častěji objevují, jdou
strážníci městské policie do akce a chystají v nejbližší době intenzivnější
kontroly zaměřené na dodržování povinností, které pro pejskaře vyplývají
z obecně závazných vyhlášek města Brna. 

Aby pejskaři mohli předejít případným pokutám plynoucím z neplnění
stanovených povinností (až do výše 10 000 Kč), uvádíme přehled těch
základních:

Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostran-
ství byl vybaven evidenční známkou, která mu byla vydána městskou částí
příslušnou podle místa jeho trvalého pobytu nebo sídla při zaevidování. Evi-
denční známka je nepřenosná na jiného psa aje vratná při odhlášení. V případě

zjištění ztráty evidenční známky obdrží držitel psa na úřadě bez-
platně známku s novým číslem a původní se stane neplatná.

Vedle všem známé povinnosti opatřit psa vodítkem nebo
náhubkem je i povinnost mít psa pod neustálým dohledem a přímým
vlivem tak, aby nikomu nemohl ublížit. 

Osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna nepro-
dleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími
exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem bez ohledu na to,
zda se sáčky k tomu určené v zásobnících nachází či nikoliv.

Upozorňujeme, že v případě porušení výše uvedených povinností městská
policie postoupí přestupek k projednání přestupkové komisi ÚMČ Brno-
sever a oznámí neplnění povinnosti evidovat psa na právní oddělení ÚMČ
Brno-sever.

Petra Vesková, ÚMČ Brno-sever

109 chtělo popelnici o objemu 240 l a 53 zájemců o objemu 120 l,“ přibližuje
Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.  

Rozvoz hnědých nádob proběhl od pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 2017.
Celkem tak bylo rozmístěno více než 150 hnědých popelnic. Zájemcům
o třídění odpadu byl předem rozeslán harmonogram rozvozu spolu s kon-
takty na dispečink amistra svozu. Při distribuci hnědých odpadových nádob
zároveň lidé dostali do schránek leták s informací, co do nich mohou odkládat
a co do nich naopak nepatří. 

„Průběžně budeme vyhodnocovat zaplněnost černých popelnic na směsný
odpad v lokalitě. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst, že díky
pohodlnějšímu třídění papíru, plastu a bioodpadu, se sníží množství zbyt-
kového odpadu natolik, že bude možné dojít k úpravě frekvence jeho svozu
a tím k výraznému snížení nákladů města. Pokud se na základě dat prokáže
tento trend, budeme hnědé nádoby distribuovat i do dalších částí města,“
uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

V současnosti mají Brňané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad
na všech 37 sběrných střediscích. Nad rámec systému sběru odpadu město
nabízí občanům pořízení kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční
pořizovací cenu v rámci projektu Miniwaste. Této možnosti dosud využilo
více než 1000 občanů. SAKO Brno

Výměna povrchu vozovky v oblasti kruhového objezdu Seifertova
posunuta

Oproti původně stanovenému termínu od 24. července bude opra-
va vozovky v oblasti kruhového objezdu Seifertova x Okružní na Les-
né probíhat od 2. do 16. srpna.

Práce budou probíhat po etapách:
• ETAPA I od 2. do 7. 8. – bude uzavřen pravý jízdní pruh ze Seifertovy

na Okružní
• ETAPA II od 8. do 16. 8. – bude uzavřen celý kruhový objezd a nebude
možné projet ze směru od Merhautovy ulice na ulici Okružní. Objízd-
ná trasa bude vedena ulicemi Porgesova a třída Generála Píky.

Ve směru na Lesnou po dobu ETAPY II nebude obsluhována auto-
busová zastávka Poliklinika Lesná a zastávka Lesná, nádraží bude posu-
nuta vzad pod ulici Lozíbky.

Stavbu realizuje společnost Brněnské komunikace a. s., Renneská
třída 1a, Brno. Kontaktní osoba: Luboš Skácel, tel.: 603 442 381.  

Schéma přechodného dopravního značení a objízdné trasy si můžete
stáhnout v sekci Výkopové práce na www.sever.brno.cz.

Výměna povrchu vozovky v ulici Třískalova (tunýlek – Okružní)
Cca od 23. 8. 2017 do 26. 8. 2017 bude probíhat výměna povrchu

vozovky v ulici Třískalova v úseku tunýlek – Okružní. Z důvodu sta-
vebních prací bude komunikace v sobotu 26. 8. 2017 uzavřena. 

Stavbu realizuje společnost Brněnské komunikace a. s., Renneská
třída 1a, Brno. Kontaktní osoba: Luboš Skácel, tel.: 603 442 381.  

Dopravní omezení
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Ze zásahů městské policie
Mladík se pokusil ujet hlídce autem, po nehodě jí marně utíkal

Přibližně sedm kilometrů ujížděl v noci na pátek 30. června mladý řidič
před hlídkou městské policie. Stíhací jízdu spustila rutinní kontrola v Jilem-
nického ulici, kde šestadvacetiletý muž zaparkoval v zákazu zastavení, právě
když kolem projíždělo služební vozidlo. Strážníci přibrzdili před jeho autem
a chtěli ho vyzvat k předložení dokladů. Muž ale začal ujíždět ještě předtím,
než mohli stihnout k jeho fiatu dojít. Se zapnutými majáky ho proto proná-
sledovali a z Husovic se postupně přes Dukelskou třídu a Tomkovo náměstí,
kde projel křižovatkou na červenou, dostali postupně až do židenické Sva-
toplukovy ulice, odkud řidič pokračoval směrem do Komárova. Tam však
nezvládl odbočovací manévr do Hodonínské ulice, kam chtěl vjet zákazem
vjezdu, a naboural do výměníkové stanice. Po havárii vyběhl z auta a strážníci
utíkali za ním. Opět nereagoval na jejich výzvy k zastavení, běžeckému tempu
hlídky ale nestačil. Strážníci ho tak zastavili s použitím síly, zaklekli ho k zemi
a spoutali. Důvod ujíždění zjistili za okamžik při ověřování osobních údajů.
Mladý muž měl zakázáno řízení a navíc byl celostátně hledaný Policií České
republiky. Její hlídce ho tedy předali pro podezření z trestného činu.

Zloděj prý utekl s bublifuky, v prodejně nechal mobil i klíče  
Neobvyklou kombinací vybraného zboží, ale i vlastní nešikovností se

prezentoval muž, kvůli kterému pracovník ostrahy ve středu 5. července
večer přivolal strážníky do prodejny na Halasově náměstí. Těm, řekl, že muž

ve středním věku prý z regálů odcizil zboží za 1350 korun, mezi nímž byly
tři balení hovězího masa, oleje i čtyři bublifuky. U pokladny ale zaplatil
pouze za pečivo, a tak k němu zamířil zaměstnanec hlídací agentury. Ačkoliv
údajný zloděj se kolem něj prosmýkl a z prodejny utekl, příliš neuspěl.
Z batohu, kam zboží ukryl, mu totiž při tomto manévru ještě v prodejně
vypadly nejen balíčky masa, ale také jeho mobilní telefon a klíče. Své osobní
věci uvidí znovu až ve správním řízení, kam strážníci případ postoupili.

Vulgární ženě hrozí u přestupkové komise vysoká pokuta
Z několika přestupků je podezřelá sedmačtyřicetiletá žena, k níž přivolali

hlídku městské policie rodiče dětí hrajících si v parku. Na jejich potomky totiž
v neděli 16. července odpoledne údajně nevybíravě křičela. V okamžiku, kdy
hlídka dorazila do Schreberových zahrádek, byl však na místě klid. Strážníci
podezřelou ženu našli a oslovili. Seděla právě na lavičce s jednašedesátiletým
mužem a pila pivo. Upozornili ji proto, že alkohol se v parku konzumovat
nesmí, a požádali ji o doklady. Dočkali se ale jen velmi sprostých nadávek.
Zatímco žena klela, pokoušela se navzdory výzvám hlídky odejít pryč. Strážníci
ji proto museli chytit za ruce a k ověření totožnosti přivolali státní policisty.
Během čekání byla žena i dál agresivní. Na zem také odhodila nedopalek, který
odmítla uklidit. Ve správním řízení jí hrozí pokuta s horní hranicí sto tisíc
korun. Z porušení městské vyhlášky o pití alkoholu je podezřelý i její jedna-
šedesátiletý známý. Jakub Ghanem, Pavel Šoba, Městská policie Brno

Jedinečná možnost zapsat se do bezplatného kurzu a být díky němu o krok
napřed, se otevírá všem vlastníkům a správcům nemovitostí i domovníkům.
Účastníci se v něm mimo jiné dozvědí, jak předejít možným nepříjemnostem
sousedského soužití a také to, jak důležitá jsou včas a jasně stanovená pra-
vidla. Právě i díky nim lze úspěšně předcházet situacím, které by si jinak
žádaly složitá řešení.

Praxe ukazuje, že předvídavost majitelů nemovitostí, jejich správců
i domovníků je namístě. A povědomí o tom, co dělat, aby se nesrovnalosti
v domech nestaly jen opakovaným balancováním na tenké hraně mezi pre-
vencí a represí, s ní jde ruku v ruce. 

Tříměsíční kurz Domovnického preventivního minima organizuje Městská
policie Brno, která se při jeho přípravě zabývala všemi důležitými aspekty.
Řada konzultací s odborníky z mnoha oborů se odrazila v koncepci celého
vzdělávacího programu zaměřeného na základní znalosti a dovednosti
v oblasti komunikace i na zvládání konfliktních situací. Podstatná část před-
nášek se věnuje třeba smírnému řešení sporů a komunikaci se složkami inte-
grovaného záchranného systému. Zkušenosti ukázaly, že smysluplné a účinné
fungování domovníků vyžaduje i jejich kvalifikovanou přípravu, která jim
umožní být pro nájemníky bytových domů užitečným partnerem. 

Mezi lektory programu čerpajícího i z poznatků Domovnické akademie,
která se již dočkala ocenění, budou experti z Policejního prezidia PČR,
Hasičského záchranného sboru JmK, z Cechu mechanických zámkových
systémů ČR, z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy i z Asociace
technických bezpečnostních služeb ČR či z Psychiatrické nemocnice Brno.

Vítané poznatky z kurzu pro správce domů, který měl loni premiéru a je
vhodný jak pro muže, tak pro ženy, shrnula paní Zdeňka, jedna z účastnic:
„Díky tomuto kurzu se nám zrovna tento týden podařilo schválit stanovy
SVJ včetně jinak problematických pasáží. Svým povědomím jsem zaskočila
i zaměstnance z bytového družstva.“ 

„Účastníci načerpají užitečné informace o možnostech sociálních služeb
a prevence kriminality či požárů, které se k bezpečnému bydlení také vážou.
Přednášky se zabývají i optimálním nastavením mechanických i elektro-
nických systémů pro zabezpečení bytových domů. Část výuky se zaměřuje
na informace o některých poruchách osobnosti, s nimiž se lze v rámci sou-
sedských vztahů setkat,“ říká autor a vedoucí projektu Luboslav Fiala. Chy-
bět nebude ani orientace v normách v oblasti přestupkového, trestního
a občanského práva.

Cyklus přednášek domovnického preventivního minima se uskuteční
od září do prosince, a to vždy ve středečních odpoledních čtyřhodinových

Domovnické minimum bezplatně proškolí další zájemce,
nejvyšší čas se přihlásit

blocích. K účasti na něm je potřeba se předem přihlásit. Díky dotacím
statutárního města Brna je celý vzdělávací program pro všechny
účastníky ZDARMA. Pro ročník 2017 je limit 30 přihlášených. Výuka
proběhne v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno
na Bauerově 7. 

Více informací a přihlášku najdete na http://bit.ly/2tfc3g9              
Pavel Šoba

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo
stát zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespra-
vedlnosti? Nevíte, kam přesně se obrátit o radu anebo o pomoc? Právě
pro vás je tu poradna pro oběti Probační a mediační služby.

Každému, kdo se cítí být obětí trestného činu, nabízí poradna bez-
platně široké služby. „Obětem vysvětlujeme, jaká jsou jejich práva, jak
podat trestní oznámení, co obnáší trestní řízení, či jakým způsobem se
mohou domoci náhrady škody,“ uvádí brněnská poradkyně Milada
Lázničková. Pomoc se však nezaměřuje jen právní oblast, neboť trestný
čin poznamená často i psychiku. „Oběti citlivě vyslechneme, neptáme
se po detailech činu, snažíme se vytvořit prostředí důvěry,“ doplňuje
Lázničková.

Poradnu vyhledala také paní Marie, seniorka a oběť loupežného pře-
padení. „Zprvu jsem se obávala do poradny vůbec přijít. Nevěděla jsem,
co můžu očekávat, ale zpětně to rozhodně považuji za správné rozhod-
nutí. Paní poradkyně byla milá, vstřícná a ochotná. Vysvětlila mně, co
mě u výslechu a u soudu čeká. Také mě informovala, jak se můžu domoci
náhrady škody a celkově mě pomohla celou věc zvládnout. Dokonce
mě k soudu i doprovodila. Jsem moc ráda, že jsem poradnu navštívila.
Je dobře, že někdo se o oběti zajímá a taková služba tu je.“

Brněnskou poradnu najdete na adrese Kozí 684/8. Obrátit se na
poradkyni můžete telefonicky (727  939 941) či přes e-mail
(laznickova.pms@gmail.com). Poradna pro oběti je zřízena v rámci
projektu „Proč zrovna já? II“, který je financován z Evropského sociál-
ního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Tomáš Kellner, Probační a mediační služba

Probační a mediační služba pomáhá
obětem trestných činů
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Zveme všechny fanoušky a bývalé hráče Startu
na 5. ročník Memoriálu Milana Sládka 2017.

Celodenní program začne zápasem hráčů Old Boys
START Brno, pokračovat bude turnajem mladších

žáků v rámci Memoriálu a zakončíme ho historicky
prvním mistrovským utkáním „A“ – mužů v 1.A třídě.

Program
10.30–11.30 zápas Old Boys START Brno

Memoriál Milana Sládka 2017 (mladší žáci)
TJ Start Brno, FC Soběšice, FC Zbrojovka Brno dívky,

FC Hustopeče
12.30–13.15 semifinále 1
12.30–13.15 semifinále 2

13.30–14.15 zápas o 3. místo
14.30–15.15 finále

Premiérový zápas TJ START Brno v 1.A třídě
16.30 hod. TJ START BRNO – SK Slatina

MEMORIÁL
MILANA SLÁDKA 2017
sobota 12. srpna 2017
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Jaroslava Danešová 95
Marie Koláčková 94
Štěpánka Pospíšilová 93
Drahoslava Antonová 92
Václava Bartlíková 91
Božena Hanáková 91
Zdenek Chytil 91
Aloisie Pelcová 91

Václav Benda 85
Emil Hoffmann 85
Vladislav Huška 90
Jiřina Jelínková 85
Alžběta Kanická 85
Marie Schmidová 85
Stanislav Trávníček 85

Program Duchovního centra, Nezvalova 13
Pořad bohoslužeb v DCBL po dobu prázdnin:   
Každé pondělí, středa a pátek v 18.00 hodin
Každé úterý, čtvrtek a sobotu v 7.00 hodin
Každou neděli v 7.30 a 9.00 hodin 
Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle
3. září.
Opět rádi vzpomínáme na vydařený letošní Farní den (18.  6. 2017) ten-
tokrát vzhledem k přípravě stavby kostela sice programově poněkud
skromnější, ale přesto hojně navštívený. Zúčastnilo ho nejen mnoho
spokojených farníků, jejich přátel a známých, ale také řada vzácných
hostů. Jsme rádi, že se mezi sebou dobře pobavili za doprovodu příjemné
prvorepublikové i moderní hudby a dobových písniček v podání mul-
tiinstrumentálního hudebníka, se kterým si zazpívala i pastorační sestra
Margita a pobrukovala řada návštěvníků FD. 
Všem zúčastněným, organizátorům adesítkám dobrovolníků velice děku-
jeme za hladký průběh Farního dne za krásného počasí, výbornou přípravu,
chutné občerstvení a celkově pěknou pohodu tohoto přátelského setkání.
Také máme hezké vzpomínky na letošní slavnostní první svaté přijímání
dětí z farnosti Brno-Lesná, zejména samotné děti, jejich rodiče, příbuzní
a přátelé, kteří této významné události v životě dětí aktivně přihlíželi.
Rádi bychom ještě upozornili na přenosy bohoslužeb Rádia Proglas
z Duchovního centra v měsíci srpnu 2017 – pátky 11. srpna, 18. srpna,
25. srpna v 18.00 hodin a k tomu ještě v neděli 27. srpna v 9.00 hodin.  
Na měsíc září pak připravujeme tradiční burčákové odpolední posezení.
Termín bude ještě upřesněn.  
Děkujeme vám za vaši podporu a přízeň a přejeme krásné prožití zbytku
prázdnin a dovolených a zejména šťastné návraty. Osvěžte se a načerpejte
hodně sil i pěkných zážitků.
Poněvadž jednáme i o dalších aktivitách, které bychom chtěli v DC rea-
lizovat, budou informace a podrobnosti o všech akcích uveřejněny přímo
v DC nebo na webové stránce www.volny.cz/dcbl. 

Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Blahopřejeme jubilantům
V srpnu se dožívají významných životních jubileí tito naši spoluobčané:

Srdečně blahopřejeme!

Vybrané srpnové vycházky
odboru Klubu českých turistů 1. brněnská

Sobota 5. 8. Kaple v Jivině – odjezd v 8.11 vlakem z nádraží Brno-Žide-
nice do Rožné. Trasa: Rožná – Dolní Rožínka – les Jivina – Dolní Rozsíčka
– Dolní Rožínka – Rožná. Návrat v 15.40 vlakem z Rožné. Vede František
Pelikán, chůze 12 km mírně kopcovitý terén.

Sobota 12. 8. Na blanenskou Palavu – odjezd v 8.05 vlakem z nádraží
Brno-Židenice do Blanska. Trasa: Blansko – Těchov – Palava (občer-
stvení a případně koupání – plavky s sebou) – Blansko. Návrat podle
dohody z Blanska. Vede Jiřina Juránková, chůze 12 km mírný terén.

Neděle 27. 8. Do Rudíkova – odjezd v 7.39 vlakem z hlavního nádraží
ČD do Studence. Trasa: Studenec – Pozďatín – Kojatín – Rudíkov. Návrat
v 14.38 z Rudíkova, přestup ve Studenci. Vede Stanislava Lexová, chůze
14 km. 

Family Point a Senior Point
Okružní 21, 638 00, Brno-Lesná

E-mail: point.lesna@ksomega.cz
Tel.: 797 726 225

Otevírací doba:
Po–Pá 9.00–17.00 hodin

Středeční dopoledne je vyhrazeno seniorům.
(Ve státní svátky a o víkendech zavřeno.)

PROGRAM PRO SENIORY:
• každá 1. středa v měsíci v 10 hodin „Zpíváme si pro radost“

• každá 2. středa v měsíci v 10 hodin „Trénink paměti“
• každá 3. středa v měsíci v 10 hodin „Protahovací cvičení“

• každá 4. středa v měsíci v 10 hodin „Společenské hry“

PŘEDNÁŠKY:
• 5. září v 17 hodin „Vegetariánství“

• 6. září v 10 hodin „Akademie 3. věku“
• 20. září v 13 hodin „Job klub Agapo“

UKÁZKOVÉ HODINY:
• 18. října „Muzikoterapie“ (čas bude upřesněn)

DÍLNY:
• 27. října v 9 hodin „Výroba šperků“

Kőrnerova 1, 602 00 Brno, vás zve na pravidelné aktivity

KLUB DĚTÍ – od 6 do 10 let 
• pondělí, úterý a středa od 12.00–14.00

• čtvrtek od 13.00–15.00
• pátek od 12.00–15.00

KLUB MLÁDEŽE – od 11 do 14 let
• pondělí a úterý od 15.30–17.00

• středa od 15.30–16.30

POMOC S PŘÍPRAVOU DO ŠKOLY
• pondělí, úterý a středa od 14.00–15.00

• čtvrtek od 12.00–13.00

PROGRAM NA SRPEN:
PONDĚLÍ – SPORTOVNÍ PROGRAM

Klub mladších dětí:
7. 8., 14. 8., 21. 8., 28. 8. – sportovní hry v sále, nebo na hřišti 

Klub starších dětí: 7. 8. – turnaj ve fotbalu, 14. 8. – turnaj ve floorbalu,
21. 8. – turnaj v pingpongu, 28. 8. – turnaj ve stolním fotbálku

ÚTERÝ – SPECIFICKÁ PREVENCE A KVÍZY
Klub mladších i starších dětí: 1. 8. – péče o zdravý chrup,

8. 8. – lidské tělo, 15. 8. – žloutenka, 22. 8. – vši a štěnice

STŘEDA – VAŘENÍ
Klub mladších i starších dětí:

2. 8. – jablečný závin, 9. 8. – zapečené kuřecí maso s bramborami na
smetaně, 16. 8. – banánový triffle, 23. 8. – pizza, 30. 8. – řezy Raffaelo

ČTVRTEK – VÝTVARNÝ PROGRAM
Klub mladších dětí: 3. 8. – výroba plakátu, 10. 8. – SPECIÁLNÍ

AKCE – VÝLET DO PUNKEVNÍCH JESKYNÍ, 17. 8. – kreslení na
obličej, 24. 8. – tvorba s keramickou hlínou, 31. 8. – výroba vázy

PÁTEK – VOLNÝ PROGRAM/HUDEBNÍ PROGRAM
Klub mladších dětí: 4. 8. – volný program, 11. 8. – hudební
program, 18. 8. – volný program, 25. 8. – hudební program

Budeme se na vás těšit! Změna programu vyhrazena.

Centrum Dživipen
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Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou
Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat.

Drobného 22, 602 00 Brno
www.vilalowbeer.cz http://vilalowbeer.pano3d.cz

Otevřeno: Vila Löw-Beer v Brně a galerie a kavárna Celnice úterý–neděle:
10.00–18.00, zahrada denně 10.00–20.00. Galerie Celnice a zahrada vily

jsou volně přístupné a bez bariér. Rezervace na tel.: 545 211 352
nebo na e-mailu: pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz

STÁLÁ EXPOZICE:
SVĚT BRNĚNSKÉ BURŽOAZIE MEZI LÖW-BEER

A TUGENDHAT
Expozice zasazená do interiéru představuje kapitoly z dějin architektury

a životního stylu měšťanstva v Brně od druhé poloviny 19. až do počátku
20. století.

VÝSTAVY:
TUNISKÉ DĚDICTVÍ UNESCO od 1. 8. do 27. 8. 2017

Vydejte se v srpnu za poznáním a inspirací do galerie Celnice, kde se
tentokrát představí tuniské památky UNESCO. Oblíbená turistická des-
tinace nabízí kromě moře a písečných pláží také řadu památek. Na Sezna-
mu světového kulturního a přírodního dědictví má Tunisko zapsáno
sedm kulturních a jednu přírodní památku. Najdeme mezi nimi například
největší severoafrický amfiteátr u města El Jem, který pojal až 35 000
diváků, nebo starobylé město Kartágo, kde se mísí vlivy punské, římské
i arabské kultury. Výstava fotografií je opět připravena s dílnou nezávislé
publicistiky a dokumentaristiky MEDIA IN a autorkou projektu Poznej
světové dědictví UNESCO RNDr. Milenou Blažkovou.

AKCE:
Taneční čaj o páté – 5. 8. v 17 hodin 

Druhý ze série tří koncertů „Retro léta“ a zároveň vůbec první taneční
podvečer na zahradě Vily Löw-Beer v Brně. K tanci iposlechu zahraje lednický

orchestr Melody Gentlemen. Zaznějí československé swingové evergreeny
imezinárodní taneční šlágry z 30. a 40. let minulého století. Nenechte si ujít
jedinečnou příležitost a přijďte si zatančit na zahradu Löw-Beerovy vily!

Jednotné vstupné 160 Kč

Hradozámecká noc: Hvězdy, které nehasnou – 26. 8. 2017 od 18 hodin
Vila Löw-Beer v Brně se už potřetí zapojuje do projektu Národního

památkového ústavu Hradozámecká noc. Můžete se těšit na komentované
prohlídky vily, během kterých se podíváte i na půdu a poznáte tajemství
zlatého pokoje. Od 19 do 22 hodin probíhá program na zahradě vily –
koncert Hvězdy, které nehasnou amódní přehlídka. Koncert začíná v 19.00
hodin, uslyšíte blues-rock 'n' roll a šansony v podání brněnské kapely KR
BANDA a také nestárnoucí melodie The Beatles, které zahraje pražský
revival The Bugles. Po skončení koncertu následuje módní přehlídka šatů
z 60. až 80. let minulého století, připravená Salonem první republiky.

Časy prohlídek: 18.00, 18.30, 22.00, 22.20, 22.40, 23.00 a 23.30 hodin
Jednotné vstupné: 290 Kč koncert + módní přehlídka, 75 Kč prohlídka

vily.

Vila Löw-Beer v Brně
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ZDARMA
odhad tržní ceny

nemovitosti
i odhad pro

dědické řízení

Brno, Haškova 17
mobil: 777 552 545
slunce@rkslunce.cz

www.rkslunce.cz

• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, fasád,
nábytku, rýn, plotů, zábradlí, TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE aj.
Na přání úklid. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz.
Brno-sever a okolí. Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

• ÚČETNICTVÍ DANĚ – MY VÍME JAK NA NĚ. Komplexní zpracování
účetnictví, mzdová agenda, zastupování na úřadech a to vše za rozumné
ceny. Miroslav Pospíšil , tel.: 732 439 660

• Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky na
míru, zásuvky pod kuchyňskou linku. Vrba 603 438 707

• Váš hodinový manžel je vždy k dispozici na tel.: 739 002 151

• Účetní – nabízím externí vedení účetnictví a daňové evidence pro
živnostníky, menší i větší firmy. Zajistím zpracování mezd, DPH, daňových
přiznání i kontakt s úřady. Telefon 777 708 685 

• ELEKTRIKÁŘ: opravy, instalace, revize, tel.: 777 019 667

• VODOINSTALO-SELINGER – (Zemědělská 4) kompletní instalatér-
ské a topenářské práce – OD KAPAJÍCÍHO KOHOUTKU PŘES HAVÁ-
RIE až po rekonstrukce – PLYN – ELEKTRO – ZEDNICKÉ PRÁCE –
NONSTOP – SO, NE, SV. bez PŘÍPLATKU– TEL.: 605 541 716,
604 123 104 SENIOŘI – 10% sleva, e-mail: selingerlubos@seznam.cz

• DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. P. Zou-
har, tel.: 736 701 319,www.dopravaproseniory.cz

• Hledám byt na Lesné (nebo v blízkosti) s lodžií. Stav stačí dobrý. Děkuji.
Tel.: 607 127 906

• Sháníme RD, zahrada, dobré parkování... počátek severu Brna až Útě-
chov. Tel.: 739 826 409

• Hledám pronájem bytu 2+1, 2+kk v Brně.Děkuji. Tel.: 739 854 956
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