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Způsob léta

Distribuce a úpravy Severníku

Vypadá to, že léto nebude letos rozmarné.
Žádný plovárník zatím neměl možnost pronést
dnes již okřídlenou větu: „Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným“. Ale jak už to
tak bývá, štěstí jednoho nemusí být štěstím
druhého. Na jedné straně výskají a mnou si
ruce provozovatelé koupališť, zmrzlináři, prodejci sandálů, klimatizace a především školní
mládež. Na druhé straně strádají zástupy těch,
kteří musejí odvádět pracovní výkony bez ohledu na teplotní rekordy, ani nemluvě o těch, kterým vzhledem ke kondici jejich organizmu nedělají vysoké teploty dobře.
Uvnitř budov bývá nesnesitelně, a pokud jsou někde pro zaměstnance
čas od času vyhlášeny „vedřiny“, jsou sice příjemnou, ale jen slabou
náplastí. Co naplat, přírodě neporučíme.
Na letošní způsob léta žehrají i drobní pěstitelé, kteří na jaře úspěšně
zaseli a teď jim před očima rostou spíše praskliny ve vyprahlé hlíně. Smutek houbařů nad prázdnými košíky je zbytečné připomínat. A ani letní
romantiku u táboráku si patrně neužijeme. Již před několika týdny vydal
hejtman Jihomoravského kraje zákaz rozdělávání ohně a podle předpovědi počasí se zdá, že platnost tohoto zákazu nebude jen tak odvolána.
Ale dost žehrání, léto je léto a budiž tedy pochváleno. Mimochodem,
pokud jde o houby, pranostika říká, že „když se hřiby v létě mnoho rodí,
ten rok málo chleba plodí“.
Co se týče nové koalice, tak bez ohledu na počasí je a musí být činorodá.
Neboť „kdo léto proleží, zimu prochodí s žebráckou mošnou“. Mimo jiné
připravujeme dotační projekty, revidujeme spádové obvody základních
škol, prověřujeme možnosti oprav, rekonstrukce a revitalizace vybraných
objektů, vyhodnocujeme eventuality vybudování vodních prvků. Jednáme
opodmínkách změn trasování 46, podmínkách nové zástavby v rozvojových
plochách, podmínkách městem Brnem připravovaných rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Připravujeme změny a aktualizace vnitřních směrnic
a organizačního řádu ÚMČ, zpracováváme připomínky k rozvoji cyklodopravy, chystáme realizace dráhy s terénními vlnami pro cyklisty. Od září
navážeme na pravidelná setkání s občany. Každý měsíc tak budete mít možnost se s námi potkat a osobně věci prodiskutovat, což je vždy nejlepší.
Přeji vám pěkný a co nejpovedenější zbytek léta, prázdnin a dovolených.
Martin Maleček, starosta

S příchodem nové koalice byla lehce obměněna i redakční rada Severníku.
S velkým elánem jsme se pustili do změn, kterými bychom rádi zvedli kvalitu
tohoto měsíčníku. Na úvod prošel Severník i lehkou grafickou úpravou,
kterou bychom rádi posunuli postupně ještě dál.
Nyní jsme se zaměřili především na problém s distribucí Severníku. Roznos je placen tak, aby byl tento měsíčník doručován do poštovní schránky
každé domácnosti naší městské části. V bytových domech se ale většinou
objeví jen hromádka výtisků, častokrát ani to ne. A je mnoho míst, kam
Severník nechodí vůbec.
Tímto bych se chtěl na Vás obrátit s žádostí, abyste nedoručení
Severníku reklamovali e-mailem na ingr.martin@sever.brno.cz nebo
telefonicky na 545 542 132. Nejen v tomto případě si jej můžete vyzvednout ze stojanů, které najdete na
• Potraviny, nám. SNP 32, Černá Pole
• Drogerie Jasmín, Merhautova 216, Černá Pole
• Potraviny, Jugoslávská 154, Černá Pole
• Potraviny, Černopolní 54, Černá Pole
• Dětská kavárna, Volejníkova 2, Černá Pole
• Restaurace, Trtílkova 20, Divišova čtvrť
• Domov pro seniory, Okružní 29, Lesná
• Billa, Okružní 33, Lesná
• Středisko volného času Lužánky, Milénova 13, Lesná
• KS Omega, Musilova 2a, Husovice
• Pečovatelská služba, Rotalova 13, Husovice
• Potraviny, Dukelská třída 14, Husovice
• Česká pošta, Zeiberlichova 48, Soběšice
• ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Zábrdovice
Na výše uvedený e-mail můžete posílat i Vaše připomínky nebo náměty,
případně celé články včetně kritických. Za redakční radu mohu slíbit uveřejňování i článků, které nebudou příjemné. V tomto duchu byl nabídnut opozičním politickým subjektům v každém čísle vyhrazený prostor, byť chceme,
aby zůstal Severník nadále především apoliticky informativní. Zda budou
této možnosti další politické subjekty využívat, záleží na jejich rozhodnutí.
Pravidelně doplňované novinky a zajímavosti z Brna-severu můžete sledovat průběžně na webových stránkách www.sever.brno.cza na radničním
facebooku Radnice Brno-sever.
Hezký zbytek léta.
Martin Cibula, předseda redakční rady

Nebezpečné vosí hnízdo v Čertově rokli bylo zlikvidováno

Vosy si udělaly hnízdo u dětského hřiště na okraji Čertovy rokle

V úterý 21. července byl na počátku Čertovy rokle pobodán vosami 1,5letý
syn jednoho z místních obyvatel. Žihadlo od hmyzu, který si udělal hnízdo
ve staré pumpě u dětského hřiště, přitom už letos dostalo i několik dalších
dětí. Otec chlapce proto neváhal a ke zlikvidování hnízda povolal hasiče.
„Na místo vyjela profesionální jednotka ze stanice Lidická, která při přibližně
čtvrthodinovém zásahu zlikvidovala hnízdo chemickou metodou, tedy sprejem,“ popsal mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
Jaroslav Mikoška s tím, že další možnou metodou je mechanická likvidace
pomocí speciálního vysavače.
V letním období jsou podle něj technické zásahy u bodavého hmyzu na
denním pořádku. Občané se proto rozhodně nemusí ostýchat požádat
v podobných případech hasiče o pomoc. Pokud by se tak v Čertově rokli
stalo už dřív, ušetřilo by to několik dětí od bolestivého zážitku, který mohl
být v posledním případě i značně nebezpečný. Tentokrát naštěstí vše dobře
dopadlo a ani ne dvouletý chlapec je v pořádku.
redakce
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„U Supa“ probíhá výměna vytápění,
následovat budou sociální zařízení

Kulturní dům v soběšické Zeiberlichově ulici 48, kterému se po místní restauraci říká U Supa, je největším tamním objektem ve správě městské části.
Kromě restaurace je v něm provozována pošta, knihovna nebo třeba kosmetický salon. Aby zdejší zázemí odpovídalo současným standardům avýznamu objektu, přistoupila nyní městská část k několika rekonstrukcím.
Jako první přišla v polovině června na řadu oprava ústředního vytápění.
Pro laiky je jejím nejpodstatnějším bodem výměna dvou stávajících kotlů za
nové kondenzační, kterou se ušetří přibližně 25% nákladů. Dalším jejím přínosem bude to, že se obejde bez odborné obsluhy. Oprava s náklady
1,21 milionu korun bude dokončena nejpozději v polovině září. V té době už
bude probíhat také oprava sociálních zařízení u společenského sálu. Při ní
bude zvětšen prostor jejich stávajícího vstupu aprostor dámského WC bude
zvětšen o jednu kabinu s klozetem. Oprava se dotkne i stávajících obkladů
aomítek, sociální zařízení dostanou novou elektrotechniku azdravotechniku.
Hotovo bude nejpozději v polovině října.
Martin Ingr, redaktor

Městská část chce maximálně využít
dotační tituly v novém
programovacím období
V loňském roce vstoupila Evropská unie do nového programovacího
období, což jsou sedmileté cykly definované aktuálními pravidly pro rozdělování financí z evropských fondů. Ty mohou u vybraných projektů
pokrýt většinu nákladů, pro rozvoj obcí tak skýtají obrovský potenciál.
Současně ale platí, že pravidla pro získání evropských peněz nejsou úplně
jednoduchá a ne všechny na první pohled přínosné projekty z nich lze
spolufinancovat. Zástupci městské části proto na Odboru implementace
evropských fondů brněnského magistrátu detailně zjišťovali, pro které
z vytyčených priorit je možné získat dotace.
Jednou z nejslibnějších oblastí je v tomto směru školství. Peníze z fondů
by mohly jít především na navýšení kapacity mateřských škol. V takzvaných klíčových oborech jakými jsou jazykové, technické, řemeslné a přírodovědné vzdělávání nebo digitální technologie je možné přispět i na
navýšení kapacity základních škol. Další možností je snižování energetické náročnosti školních budov. Získání podpory na energetické úspory
je reálné také u bytových domů.
Evropské finance mohou pomoci také ve výsadbě a péči o veřejnou
zeleň nebo v sociálních službách. Podpora EU směřuje i k budování
cyklostezek, kde je pro naši městskou část klíčový úsek mezi Lesnou
a Soběšicemi. Zde bude hrát zásadní roli město, jehož Odbor dopravy
se aktuálně zabývá analýzou poptávky jednotlivých městských částí po
cyklostezkách a cyklopruzích. Následně bude zřejmě zpracován komplexní projekt na rozvoj cyklostezek v Brně, kde bude město žadatelem
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Zmíněný
úsek je navíc jen částí plánované cyklostezky do Vranova, na níž připravuje
investiční záměr Jihomoravský kraj. Jde tedy o spolupráci městské části,
města a kraje.
Ve všech jmenovaných oblastech platí, že výzvy na podání konkrétních
projektů budou vypsány v závěru letošního roku. Příslušné odbory Úřadu
městské části Brno-sever jsou proto s magistrátním Odborem implementace evropských fondů v pravidelném kontaktu, abychom byli v čerpání evropských peněz co nejúspěšnější.
Mgr. Petr Hladík, místostarosta

O2 zruší další tři telefonní automaty
V průběhu 3. čtvrtletí letošního roku zruší společnost
O2 Czech Republic další tři
veřejné telefonní automaty
(VTA) v městské části Brnosever. Jedná se o automaty na
adresách Lesnická 33 (smyčka MHD), Alešova 16 (křižovatka Krkoškova) a Blažkova
1. Do konce 33. týdne (tj.
16. srpna) mají být demontovány samotné automaty, do
konce následujícího týdne
budou odstraněny i budky.
Podle O2 je důvodem plánované optimalizace sítě
V budce na Lesnické 33 už stihli automat VTA výrazný pokles zájmu
demontovat
obyvatel o její využívání.
Jde již o třetí rušení telefonních budek na Brně-severu od loňského
roku. Městská část by mu mohla zabránit měsíčním příspěvkem 1000 Kč
bez DPH na provoz jednoho VTA. V loňském roce i před prvním letošním
rušením veřejných telefonů jsme proto oslovili občany s dotazem, zda
mají na jejich zachování zájem. Všechny došlé reakce na tuto výzvu však
byly naopak pro zrušení. Vzhledem k tomu městská část nehodlá napříště
proti rušení VTA vystupovat.
redakce
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Úředníci občanům poradí
s přípravou stavby
na vlastním pozemku
Magistrát zavádí novou službu pro veřejnost. Na Odboru územního plánování a rozvoje MMB byly vyčleněny dvě pracovnice přímo pro kontakt
s občany, kteří potřebují poradit ve věcech územního plánu. Přímý kontakt
je uveden na stránkách odboru http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/.
Na toto pracoviště se mohou obrátit všichni, kteří chtějí poradit, jak
postupovat například při stavbě rodinného domu, chaty či jiné stavby na
vlastním pozemku. Úřednice odboru zájemcům poradí, jak se vyznat v územněplánovací dokumentaci či jak nejefektivněji postupovat ve věci žádosti
o její změnu.
„Zákony v oblasti územního plánování a výstavby jsou složité a nepřehledné, v důsledku rozhodnutí soudů se situace často měnila i v Brně. Není
tedy divu, že se na nás obrací řada lidí, kteří potřebují poradit se stavebními
záměry na svých pozemcích, nejčastěji s rodinnými domy či chatami. Pro
ně jsme proto zřídili nové kontaktní místo, kde jim úředníci pomohou najít
nejefektivnější řešení,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro územní
plánování a rozvoj.
Kontaktní pracovník OÚPR MMB pro styk s veřejností ve věcech změn
územněplánovací dokumentace:
Ing. Zuzana Křenková
Ing. arch. Monika Jašková
e-mail: jaskova.monika@brno.cz e-mail: krenkova.zuzana@brno.cz
tel.: 542 174 585
tel.: 542 174 143
číslo dveří: 352
číslo dveří: 338
Osobní návštěva je možná v úředních hodinách (Po, St 9–17, Pá 8–12) na
pracovišti OÚPR, Kounicova 67, Brno.
Tiskové středisko MMB
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Zbroušení kolejí sníží hluk a vibrace v okolí Merhautovy a Cejlu

Hluk a vibrace z tramvajové dopravy, které jsou zejména v obydlených
oblastech velmi nepříjemné, vznikají jednak kontaktem mezi koly tramvaje a kolejnicí a jednak chvěním kolejnice při jízdě vozidla. „Ke snížení
hluku a vibrace při jízdě tramvají přispívá pravidelná údržba tratí. Během
letních měsíců proto zbrousíme kolejnice na ulicích, kde je velký provoz.
Aby se opravy cestujících nedotkly, protože letních výluk už je i tak dost,
budou pracovníci koleje brousit v noci,“ uvedl generální ředitel DPMB
Miloš Havránek.

Blokové čištění v srpnu
a počátkem září
17. 8. B2 – Antonína Slavíka, Černopolní (Merhautova – Zemědělská),
Durďákova, Erbenova, Helfertova, Hoblíkova, Ryšánkova,
Schodová, Slepá, Tomanova, Zemědělská (Lesnická – Černopolní)
18. 8. B3 – Antala Staška, Babičkova, Břenkova, Demlova, Jugoslávská
(Lesnická – Provazníkova), Mathonova (Merhautova – Provazníkova), Sýpka (Jugoslávská – Merhautova), Těsnohlídkova (Merhautova – Jugoslávská), Trávníky (Merhautova –
Lesnická), Venhudova (Zemědělská – Merhautova), Volejníkova, Zdráhalova (Lesnická – Merhautova), Zemědělská
(Lesnická – Mathonova)
19. 8. B4 – Alešova, Bieblova, Fügnerova, Janouškova, Krkoškova,
Mathonova (Bieblova – Provazníkova), nám. SNP
20. 8. B1 – Tišnovská, Venhudova (od Rotalovy po Merhautovu), Trávníky (od Tišnovské po Merhautovu), Zdráhalova (od Tišnovské po Merhautovu), Těsnohlídkova (od Tišnovské po
Merhautovu), Sýpka (od Vranovské po Merhautovu), Svitavská (od Vranovské slepá část), Rotalova, Vranovská (od
Elgartovy po Jilemnického)
24. 8. Z1 – Dačického, Dukelská, Hálkova (Dukelská – Nováčkova),
Husovická (Mostecká – Svitavská), Mostecká (Vranovská –
Nováčkova), náměstí Republiky, Nováčkova, Svitavská
(Nováčkova – Vranovská), Tomkovo nám., Valchařská
25. 8. Z2 – Cejl (Soudní – Zábrdovický most), Jugoslávská (Vranovská
– Lesnická), Lesnická, Vranovská (Cejl – Jilemnického)
26. 8. Z3 – Merhautova, Milady Horákové, Provazníkova
31. 8. B5 – Majdalenky, Loosova, Jurkovičova, Ibsenova, Milénova, spojnice Ibsenova, Vaculíkova, Fillova včetně vjezdu, Brožíkova,
Slavíčkova
1. 9. B8 – Francouzská, Přadlácká, Bratislavská (Cejl – Soudní), Hvězdová, Spolková, Soudní, Jana Svobody
2. 9. B6 – Haškova, Brechtova, Ježkova, Blažkova, Nejedlého, Arbesova, Šrámkova, Nezvalova, H. Malířové, Halasovo nám,
včetně vjezdů
3. 9. B10 – Jilemnického, Musilova, Lieberzeitova, Elgartova, Cacovická,
Skryjova

Při jízdě tramvajových souprav vznikají rovněž vibrace, které se přenášejí z tramvajového svršku do podloží a následně do bezprostředního
okolí. Snížení, případně odstranění hlukové zátěže a vibrace z tramvajové
dopravy lze dosáhnout vkládáním protihlukových prvků při rekonstrukcích, ale i efektivní údržbou a včasnými opravami tramvajových tratí
rozšířenými o protihluková opatření. „Jedná se především o včasnou
výměnu provozem opotřebených kolejnic a kolejových konstrukcí, navařování kolejnic a kolejových konstrukcí, broušení vlnkovitosti kolejnic
a periodickou úpravu geometrické polohy koleje strojní podbíječkou,“
vysvětlil technický ředitel DPMB Jaromír Holec.
Od pondělí 20. července proto DPMB začne s odstraňováním vlnkovitosti na tratích v ulicích Cejl, Merhautova, Táborská, Lidická, Štefánikova, Palackého třída, Veveří a Údolní. „Jde o ulice, na kterých je
intenzivní provoz, proto jsme se rozhodli pro noční režim oprav. Obyvatelům dotčených ulic se chceme omluvit za dočasné nepohodlí. Po
opravě se ale hlučnost a vibrace sníží a navíc nebudeme muset přerušit
dopravní obslužnost,“ dodal Miloš Havránek.
Kvůli hluku například v ulicích Údolní, Merhautova nebo Táborská
zaznamenal DPMB i několik stížností od občanů. Může za to právě zmíněná vlnkovitost tramvajové tratě, která bude broušením odstraněna.
Opravy potrvají zhruba do poloviny srpna.
Linda Hailichová, tisková mluvčí DPMB, a. s.

Nejteplejší den jsme zpříjemnili
kropením

Prozatím nejteplejším dnem letošního roku byla středa 22. července.
Na všech měřicích stanicích v Jihomoravském kraji byla navíc překonána historická rekordní teplota pro tento den, která třeba v BrněŽabovřeskách přesáhla 37 stupňů. Jakkoliv mohou mít mnozí letní
horko rádi, v městském prostředí bývá spíš ubíjející. Městská část se
proto rozhodla alespoň trochu zpříjemnit tento tropický den objednáním pokropení hlavních silničních tahů na našem území – Merhautovy (na snímku), Provazníkovy, Dukelské třídy nebo části Cejlu.

Hlavní prohlídka uzavře
Husovický tunel
Z důvodu provádění hlavní prohlídky Husovického tunelu proběhnou
v srpnu tři jeho uzavírky. Kvůli omezení dopravních komplikací jsou
naplánovány na noční dobu od 21 do 5 hodin. Od večera 17. do rána
18. srpna bude uzavřena trouba „A“ směr Lesná, troubou „B“ v opačném
směru neprojedete v noci z 18. na 19. srpna a z 19. na 21. srpna budou
uzavřeny oba tubusy.
redakce
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Husův kámen v Kostnici a na Brně-severu
Mistr Jan Hus patří k nejznámějším a nejvýznamnějším osobnostem naší historie. Šest století, jež
uplynula od jeho upálení v Kostnici
na břehu Bodamského jezera, se
připomínalo na mnoha místech.
Ve městě, které v letech 1414 až
1418 hostilo velmi významný církevní koncil, připomíná krutou
smrt českého reformátora velký
kámen, tzv. Hussenstein. Zdobí ho
pouze zlatý nápis s jeho jménem
a dnem smrti na jedné straně a deska, připomínající stejný osud jeho
následovníka, mistra Jeronýma
Pražského na druhé straně.
Brno-sever mělo v jihoněmeckém
městě v předvečer kulatého výročí
Poslanec Jiří Mihola s Jaromírou Kirhned několikeré zastoupení. Vzpostein
mínkového shromáždění se zúčastnil poslanec PČR Jiří Mihola, společně s ním také členka školské komise
Rady městské části Miriam Kolářová. K Brnu-sever se však hrdě přihlásila
také paní Jaromíra Kirstein, která v roce 1968 emigrovala s rodiči do

Švýcarska, ale předtím bydlela
v ulici Lozíbky a dodnes ráda na
naši městskou část vzpomíná
a občas se sem vrací. Nejrůzněji
ztvárněných Husových památníků
je v naší zemi celá řada. V Soběšicích tuto osobnost dnes připomíná
shodou okolností rovněž kámen,
ozdobený Husovým reliéfem.
Nachází se na spojnici ulic Útěchovská a Zeiberlichova, původně
na rozcestí husovické a královopolské silnice. Reliéf byl soběšickými Sokoly připraven k Husovu
výročí před sto lety, jako součást
jubilejních vzpomínkových akcí
1915. Nakonec byl ale instalován
asi dva měsíce před vznikem ČesV naší městské části připomíná Jana
koslovenské republiky na podstavHusa kámen v Soběšicích
ci u lípy, jak je zmíněno v nedávno
vydané, přepracované publikaci L. Bartoše Z minulosti Soběšic. Lípa
roku 1984 uschla, v současnosti však již u památníku roste nová.
Jiří Mihola, poslanec PČR

Čeští a němečtí studenti restaurování zachrání kus
moravského kulturního dědictví

Během unikátního projektu budou studenti restaurování z Brna a Mnichova
společně pracovat v zakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně
Brněnští studenti restaurování umělecko-řemeslných památek zažívají
od letošního června zcela novou zkušenost. Společně se svými kolegy
z Německa odpracovali a ještě odpracují více než deset tisíc hodin. A to
nejenom proto, aby navrátili poškozenému starožitnému klenotu život…
Touto jedinečnou spoluprací získávají navíc cenné profesní zkušenosti.
Česká Vyšší odborná škola restaurátorská, která je součástí Střední
školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, a německá Staatlich
anerkannte Fachakademie für Restauratorenausbildung, jejímž zřizovatelem je Goering Institut v Mnichově, podaly žádosti o dotaci z evropského programu Erasmus+ a na příslušném referátu spolkového
ministerstva kultury v Bavorsku. Kromě výměny profesních znalostí
a zkušeností jde totiž rovněž o důležitou kulturní výměnu podporující
proevropskou myšlenku spolupráce.
S cílem zintenzivnit první vzájemné kontakty studentů restaurování
jsou naplánovány čtyři čtrnáctidenní workshopy, z nichž jeden už proběhl
na začátku letošního léta. Během nich budou studenti společně pracovat
v zakristii významného jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Brně. Tam se nachází ojedinělý soubor intarzovaných barokních skříní

s figurálními řezbami, který bohužel zůstává stranou zájmu veřejnosti.
Díky tomuto projektu by měl být zpřístupněn širšímu publiku, a to například v rámci prohlídek či zamýšleným živým přenosem průběhu restaurování na obrazovku umístěnou přímo v interiéru kostela.
Značně poškozený mobiliář vyžaduje restaurátorský zásah již delší
dobu. V předchozích letech došlo k poškození konstrukce, v důsledku
čehož hrozí zřícení skříní a tím i figurální výzdoby. Vedle prvořadého
úkolu zajištění stavu konstrukce vypracují studenti rozsáhlý konzervátorský a restaurátorský záměr se zřetelem na přípravu druhého, třetího
a čtvrtého workshopu, kdy by mělo dojít již na samotné restaurování.
Čeští i němečtí studenti a pedagogové tak přispějí svou prací k záchraně
kulturního dědictví, jež má historicky společné kořeny. Díky projektu
nejenže cenný umělecko-historický klenot zachrání, ale zároveň přispějí
k porozumění mezi oběma národy. A jakým jazykem spolu budou čeští
a němečtí studenti komunikovat? Odpověď je jednoduchá, v současné
Evropě jedině anglicky.
Janka Ryšánek Schmiedtová

Studovat restaurování
keramiky – proč ne?
Odmaturovali jste a nevíte, kam dál? Nevyšly vám přijímací zkoušky
podle vašich představ a nebo je ta vysoká škola, kterou studujete,
snad až příliš teoretická? Máme pro vás návrh: Vyšší odborná škola
restaurátorská v Brně vypisuje druhé kolo přijímacích zkoušek
na obor Restaurování keramiky. Během tříletého denního studia
se nejen naučíte řemeslo, co propojuje historii s dnešním světem,
navíc mají studenti možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí
a nebo po absolutoriu pokračovat ve studiu na vysoké škole, na které
jim uznají již splněné kredity.
Více informací hledejte na webových stránkách školy:
www.vosrbrno.cz
Přihlášky k přijímacím zkouškám zasílejte do 18. srpna, samotné přijímací řízení proběhne 26. srpna 2015.
Janka Ryšánek Schmiedtová
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Někdejší místo zmaru se mění na centrum kreativity

Objekt bývalé káznice zabírá 8000m2. Části přiléhající kBratislavské akCejlu
vznikly při přestavbě v letech 1843–44
Tento objekt má za sebou smutnou historii, před sebou snad světlou budoucnost, která by mohla pomoci změnit ráz celé lokality. V Bratislavské ulici
sousedí s radnicí městské části, na Cejlu s budovou Krajského úřadu, zabírá
celou stranu ulice Soudní, a přesto spousta kolemjdoucích neví, co se za
jeho zdmi nachází. Aktuálně 8000 m2 nevyužitého prostoru, což se začíná
postupně měnit. Začněme však v poslední čtvrtině 18. století, kdy se do
tehdy nové budovy káznice přestěhoval sirotčinec. Už po osmi letech byly
děti v roce 1786 vystřídány opět vězni. Do roku 1956, kdy se brněnská
věznice přesouvá do Bohunic, jich tu nedobrovolně a bohužel mnohdy
nespravedlivě pobývala celá řada včetně slavných osobností. Trest si na
Cejlu odpykávali třeba v roce 1933 generál Radola Gajda, později literáti
Petr Křička, Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl a už v roce 1916 krátce
i básník Petr Bezruč. Jen mezi lety 1945–1952 zde bylo za svou činnost
v protektorátu popraveno přes sto osob. Od druhé poloviny 50. let sloužila
budova postupně vojenské správě, Moravskému zemskému archivu adonedávna ji jako cvičiště využívala městská policie. Nynější velkolepý plán na
její proměnu nese název Kreativní centrum Brno.

Opuštěný areál v poslední době čím dál častěji zaplňuje veřejnost
a proto se do věci vložilo Brno. Ideálem bylo využít nějaký prostor, se
kterým si třeba město neví rady, tím, že se poskytne pro rozvoj tvůrčích
lidí typu designérů nebo architektů. Jako nejvhodnější byla vybrána právě
bývalá káznice v Zábrdovicích a začala se postupně otevírat veřejnosti.
„V roce 2010 jsme začali zkoušet, jestli je možné do objektu přilákat
návštěvníky. S úspěchem se v něm uskutečnila výstava Městské zásahy,
hrálo se tu i divadlo. V rámci Dnů evropského dědictví se sem poprvé
podívali i bývalí vězni, kteří byli rádi, že se tu něco děje,“ říká Tereza Chrástová. Jak ale dodává, sdružení Paměť národa i jiné instituce jako Moravské
zemské muzeum nebo Sokol Brno I by byly rády, aby se z místa jeho historie
s plánovanými změnami úplně nevytratila. Počítá se proto i s vyhrazením
prostoru pro tyto účely.
Káznice se mezitím stala pevnou součástí brněnského kulturního života,
když je pravidelně využívána třeba v rámci festivalu Ghettofest. A postoupily
ipřípravy na Kreativní centrum. Studie prokázala, že kreativní průmysly mají
v regionu silné postavení a po podobném místě je poptávka. „Máme široké
spektrum zájemců jako knihovny, školy, a studia nejrůznějších kreativních
profesí,“ říká Tereza Chrástová s tím, že rozhodně nejde jen oneziskový sektor
a centrum by mělo být do několika let výdělečné. Do kreativních odvětví patří
třeba vývoj počítačových her nebo reklama a firmy, které v něm působí, mají
miliardové obraty. I proto se město na podporu kreativců zaměřuje i jinými
způsoby. Vraťme se ale ke káznici. Stavebnětechnický průzkum ukázal, že
s výjimkou krovů je budova v relativně dobrém stavu. Na její celkovou rekonstrukci bude potřeba hrubým odhadem 300 milionů ajejí financování se začíná
jevit jako reálné za využití fondů Evropské unie. Ještě před ní ale proběhne už
letos na podzim sanace placená z rozpočtu města, která objekt alespoň zčásti
otevře veřejnosti pro všemožné kulturní akce už stabilně. Tereza Chrástová
by ráda viděla, aby byla na projekt rekonstrukce vyhlášena architektonická
soutěž, vzhledem k možné nástavbě se dá uvažovat i o zapojení soukromého
sektoru. „Duch toho místa je zajímavý aurčitě bude snaha ho nezabít. Měl by
to být maximálně otevřený projekt, který do lokality přiláká lidi,“ uzavírá.
Více o projektu na www.kreativnibrno.cz
Martin Ingr, foto: Tereza Chrástová, Michal Jenčo, archiv MMB

Uvnitř je na první pohled patrné, jakému účelu budova sloužila
„Vše začalo v roce 2009 na pražské konferenci Fórum pro kreativní
Evropu v rámci našeho předsednictví v EU. Tamní řečníci a jejich projevy
mě nadchly,“ vrací se zpátky v čase Tereza Chrástová z Kanceláře strategie
města Brna, která má projekt centra na starosti. V té době navíc vznikla
v rámci Regionální inovační strategie myšlenka brněnského inkubátoru
pro tvůrčí profese. Realizace z úrovně kraje se ale nakonec nekonala,

Jednou z nejpůsobivějších prostor je bývalá kaple
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Jak jsme hrávali divadlo u nás v Divišce
„Každý začátek je těžký,“ tak se to vždycky říká, ale moje divadelní kariéra začala zcela
jinak. Touha vystoupit na veřejnosti začala už ve škole. Asi proto, že mě vždy lákala
poezie, ale myslím tím docela prostě básničky.
V naší třídě bylo ale takových talentů více, a o to bylo těžší dostat se do popředí.
Žákyně jsem byla víceméně průměrná. Když se zakládal v Divišově čtvrti divadelní
kroužek, ještě jsem si moc netroufala. Zpočátku vněm byli jenom samí mladí avšichni
nezkušení. Na první pohádku měli už celé obsazení, ale na poslední chvíli se jedna
mladá nastávající herečka omluvila a můj tatínek, který maloval kulisy, přihlásil mě.
Nebyla to nijak velká role, ale zavedla mě do nové party.
První čtená zkouška dopadla, jak mohla nejhůře. Polovička budoucích herců se
nedostavila, a tak to probíhalo následovně. Kašpárek, tedy náš režisér Ota, přečetl
první větu za sebe, další za nepřítomného krále ataky za princeznu. Pak jsem vystoupila
já, abych zjistila, že jsem naprosto nemožná. Bylo to fiasko. Pro nepřítomnost většiny
se zkouška odložila. Zdálo se, že se nic nedaří.
Ota a Vašek byli však velice houževnatí, nedali se odradit. Role se přeobsadily
a začalo se znova. Když jsme se začali pohybovat po malém jevišťátku, bylo to ještě
horší. Náš král, jinak dělník z Královopolské strojírny, neměl ani páru o vznešených
gestech, které vyžadoval režisér. Žezlo držel jako kladivo a pohyboval se jako slon
vporcelánu. Princezna mluvila jako venkovanka amyslivec zakopával opušku. Jedině
vodník, kterého hrála Vaškova sestra Blanka, se docela povedl. Já ve své roli venkovské
dívenky jsem nemohla nic zkazit, taková jsem vlastně byla.
Přes všechny potíže se zkoušelo dál. Když nastal velký den, kdy jsme se měli předvést,
všichni jsme zjistili, že jsme dutí jako bambus. Povely z které strany na kterou, kdy
sedat, kam odcházet, kdy se klanět, šly úplně mimo nás. Byli jen tři lidé, kteří neztratili
hlavu, ato můj tatínek kulisák aobsluhovatel opony, Ota režisér aVašek jeho pomocník.
Jinak celý spolek byl přesvědčený, že je to jeho první a poslední vystoupení.
Během představení nás ale moc podržela nápověda paní Suchnové, která měla
dost zvučný hlas. Tak se stalo, že místy naše role zněly jako ozvěna. Pak jsme hru vzali
jako velikou legraci a ono se to povedlo. Měli jsme úspěch zvláště u starších občanů
audětí jsme získali popularitu. To bylo naše první představení. Bylo nás isnápovědou
celkem dvanáct, ale už se hlásili další dobrovolníci.
Vmalém sálku se pak konal ještě veselý silvestr, ale toho jsem se nemohla zúčastnit,
protože mi ještě nebylo patnáct.
Příští rok se začalo uvažovat ostavbě „kulturního domu“. Plány zahrnovaly jeviště,
šatny a velký sál s přilehlými prostorami. Na poschodí měla být knihovna, klubovna
ČSM amístnost pro sportovní vyžití. Byla to velká akce, na které se zvětší části podíleli
i divadelní ochotníci.
Náš soubor se rozrostl. Kdo jednou propadl ochotnickému divadlu, ten musí počítat
snaprostým nedostatkem osobního volna. Divadlo chce zkrátka čas, ale je to čas nádherně strávený v kolektivu stejných bláznů.
Zkoušeli jsme po večerech, a to několikrát za týden. Když jsme začali s hrami pro
dospělé diváky, bylo také více trémy. Musím však říci, že naše obecenstvo bylo úžasné.
Protože jsme se všichni znali, tak mělo pochopení ipro různé brebty ačasto ivýpadek
paměti účinkujících.
Změnila se naše režie. Už jsme měli i inspicienta, ale kulisák zůstal po celou dobu
stejný, tedy můj tatínek. Kolik pro to obětoval hodin práce, barev anervů, to by mohla
povídat jenom moje maminka.
Nevěřila jsem, že se propracuji na hlavní role, ale stalo se tak. Nádherná postava
Haničky vLucerně, Jenůfy vJejí pastorkyni, Kristýny ve stejnojmenné hře, ty všechny
i další role jsem opravdu prožívala.

Obsazení divadelní hry: Suchnová, Hálová, Lustigová, Paceltová, Hlaváčková,
Lebeda, Bartůněk, Kupčík, Břicháček, Němec a Bárta Antonín (režie).
Nemohu mluvit jenom o sobě, to by bylo nespravedlivé. Nadšených bylo víc.
Pan Tlustý, výborný člověk a režisér, také pan Kalaš, který měl smysl pro situaci
a prostor. Ti dva nás vedli s velkým citem. Snad jsem trochu žárlila na ostatní ženské
postavy, i když nebylo proč. Všichni hráli s velkým zápalem. Paní Bártová, maminka
mé kamarádky, paní Kalábová, Krajtlová, Suchnová, Paceltová, Hloušková, Kalašová,
Mařenka Vávrová, Zdenka Jůzová, Maňka Casková, pan Jůza, Lebeda, Pacelt, Vondrák,
Bartůněk, Břicháček, Kupčík, Matoušek, to jsem si na některé nevzpomněla. Bylo
jich více a bylo mi s nimi dobře.
Zažila jsem stěmito lidmi také hodně veselých příhod, někdy ivtragické hře. Když
padaly vousy aparuky sjížděly zhlavy, tak to ještě šlo, ovšem padající kulisy, to už byla
pohroma. Vjedné hře, byla to tuším Svatba vMalinovce,se dva účinkující prali ojeden
kabát s takovým zápalem, že se jim podařilo utrhnout rukáv. Vletěli do kulis, které to
samozřejmě nevydržely a pohřbily pod sebou ty dva nešťastníky. Pro nás všechny to
byla švanda a pro diváky nečekané rozptýlení. Zatáhla se opona a za chvíli se hrálo
dál. „Svatba vMalinovce“ byla hra se zpěvy apro nás tím pádem dost náročná. Nejlépe
se zhostil své úlohy náš režisér pan Tlustý. Důkazem toho byl hit ZRakouska já pěšky
přes Karpaty ze zajetí putuju, který jsme si ještě dlouho zpívali.
Jednou se mi také podařila pěkná věc. Spletla jsem si odchod adostala se na druhou
stranu, čímž jsem znemožnila svůj další nástup. Musela jsem potom podlézt pod
postelí, podhrabat se vzadu za horizontem a s úsměvem se objevit na daném místě.
Prachu tam bylo dost apodle toho jsem také vypadala. Divákům to ale nevadilo, zřejmě
si mysleli, že to patří k roli.
Legrace také byla, když náš poněkud nedoslýchavý kolega pan Bárta dostal nějakou
větší roli. Paměť měl také nevalnou, a tak se stávalo, že často skončil až u nápovědní
budky, zkteré už bylo všechno slyšet až do zadních řad. Jednou jsme vzhledem ktěmto
jeho drobným nedostatkům přeskočili polovinu jednání. Tak se stalo, že dva herci,
kteří měli jenom drobné role, úplně vypadli z programů. Značně zklamaní příbuzní
z řad diváků chtěli málem vrátit vstupné.
To, že jsme za půjčení kostýmů a paruk vždycky platili ze svého, byla další daň
zumění. Vybrané peníze za vstupenky stačily tak právě na režii, ale my jsme byli rádi,
že můžeme hrát.
Pro mě všechno skončilo, když jsem se odstěhovala, ale byly chvíle, kdy jsem se
chtěla vrátit k divadlu. Rodinné povinnosti mi to však neumožnily, nebyl čas.
Divadlo se v Divišově čtvrti hrálo ještě asi dva roky, ale pak už to taky skončilo.
Škoda.
Divišova čtvrť ztratila svůj kulturní stánek atím zanikla iveškerá kulturní činnost.
Nebyly peníze na údržbu ani na provoz. Co to všechno stálo práce a námahy, ještěže
se toho tatínek nedožil.
Úryvek z rodinné kroniky paní Aleny Brzobohaté rozené Vondrákové
Divišova čtvrť připravuje publikaci k 90. výročí jejího trvání.
Pro publikaci uvítáme osobní či písemné informace a hlavně dobové fotografie.
Pokud má někdo zájem připravovanou knihu finančně podpořit, informace
jsou na www.diviska.cz, nebo nás kontaktujte na
e-mail: diviska25@gmail.com

První pohádka (1947) Kam se hrabe na kašpárka stará bába hastrmanka.
Obsazení: Suchnová, Vondráková, Vávrová, Koubková, Matoušek, Břicháček,
Vondrák, Jůza, Mojžíš, Goczel, Karbaš Jan, Karbaš Otto a Koubek.

Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti.
Text příběhu: Alena Brzobohatá rozená Vondráková
Přepis kroniky: Kateřina Casková
Foto: archiv Divišovy čtvrti
Kontakt: diviska25@gmail.com, www.diviska.cz,
www.facebook.com/diviska1925
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Báječné léto v brněnském Písečníku
Již druhým rokem láká Brňany inávštěvníky města knávštěvě originální
inspirační centrum na ulici Písečník mezi Černými Poli asídlištěm Lesná.
Cílem neziskového projektu je šetrná rekonstrukce původního domku
a zahrádky s pískovou stěnou v bývalé dělnické kolonii na místě starého
lomu. V duchu myšlenky „inspirujeme se životem našich předků“ si zde
rostoucí počet návštěvníků užívá atmosféru první poloviny dvacátého století, ale iřadu postupně se rozbíhajících programů aslužeb, které nabízejí
inspiraci pro zdravější a ekologicky šetrnější životní styl.
Pro letošní léto připravili realizátoři zEkoCentra Brno pestrý program
a řadu novinek.
Písečník: místo pro relaxaci, inspiraci i zajímavá setkání
„Centrum vPísečníku připomíná velmi skromný život našich předků. Současně
ale byl jejich život naplněný smysluplnou prací, bez zbytečných stresů azničujícího
životního tempa, se kterým se na počátku 21. století musíme vyrovnávat my,“
připomíná autor projektu Písečník, Zbyněk Zavadil z EkoCentra Brno.
„Naše centrum nechce být jen muzeem nebo nějakým módním „retro projektem“. Je to živý experiment, ve kterém obklopeni moderním Brnem pracujeme na zahradě, opravujeme s minimem finančních prostředků a velkým
nadšením starý domek – krok za krokem avrámci možností především zmístních apřírodních materiálů. Vzimě topíme vpůvodním sporáku asami si připravujeme dřevo, na zahradě nám skvěle slouží žížalí kompostér, který
produkuje i kvalitní hnojivo pro naše kytičky. Ale nepropagujeme ‚návrat na
stromy‘: při posezení v naší bylinkové zahrádce a listování starými knihami
mohou naši návštěvníci využívat moderní vymoženosti, třeba se v případě
potřeby připojit zdarma na naši Wi-Fi síť,“ podotýká s úsměvem Zavadil.
Návštěvníci centra zde mohou relaxovat na místě stakřka vesnickou atmosférou, dobře dostupném městskou dopravou, a načerpat inspiraci pro svůj
zdravější a šetrnější životní styl.
Pohled do historie, dobročinný antikvariát, šetrný obchůdek…
Pro letošní léto připravili realizátoři projektu opravdu pestrý program pro
návštěvníky všech generací.

Votvírací době centra si mohou prohlédnout zpřístupněné přízemní prostory
objektu, který připomíná způsob života našich předků. Už nyní je zde kvidění
řada běžných i málo známých předmětů každodenní potřeby i vyslovených
kuriozit. Prohlídka zahrnuje také unikátní pískovou stěnu za domem, která
byla dříve okrajem lomu.
Centrum vPísečníku nabízí idalší služby, jejichž využitím mohou návštěvníci
přímo podpořit tento projekt. Mimořádné oblibě se těší dobročinný antikvariát,
do kterého se podařilo shromáždit stovky knih nejrůznějších žánrů. Kromě
toho zde nabízejí šetrný obchůdek spřírodními produkty, ekodrogerii aknihkupectví zaměřené na poznávání přírody. Zde je možné zakoupit třeba jinde
již těžko dostupnou publikaci obrněnské přírodě zedice Chráněná území ČR
i několik dalších dílů této edice.
„V Písečníku můžete strávit příjemné odpoledne spřáteli, vyzkoušet si třeba
krásnou stolní hru Cvrček, která je kombinací kuželek a dříve velmi oblíbené
hračky – káči, nebo si vyzkoušet vědomostní hru znašeho dětství Znáš odpověď?, kde správné odpovědi ukazuje zmagnetizovaná figurka.
Zájemci opodrobnější informace si mohou vyzkoušet novinku – první verzi
malého průvodce Písečníkem, který si zapůjčí vcentru akterý je provede zajímavými místy v okolí.
V srpnu bude otevřeno i v sobotu!
„Po celý rok máme pro veřejnost otevřeno každý týden vúterý, středu ačtvrtek
od 14 do 18.30 hodin.
V srpnu jsme navíc pro zájemce připravili sobotní odpoledne v Písečníku.
Takže ve stejném čase každou srpnovou sobotu budeme mít otevřeno – avedle
běžného programu bude vždy i nějaké překvapení navíc.
Všechny aktuální informace jsou vždy aktuálně kdispozici na internetových
stránkách www.ecb.cz a facebooku EkoCentra Brno.
Projekt Písečník v letošním roce podpořili: Ministerstvo školství, mládeže
atělovýchovy ČR, statutární město Brno, MČ Brno- Řečkovice aMokrá Hora,
Nadace Veronica – Společně pro Brno a drobní dárci, příjemci našich služeb
a další podporovatelé. DĚKUJEME!
EkoCentrum Brno

Léto na Staré radnici
Pokud budete letošní léto, nebo jeho větší část trávit v Brně, rozhodně se při
výběru zábavy nespálíte. Ve městě pro vás totiž Turistické informační centrum
města Brna namíchalo osvěžující letní koktejl, jehož ingredience tvoří divadlo,
hudba i kina pod širým nebem.
I ve druhé polovině prázdnin bude živo pod věží Staré radnice. Můžete se
tam těšit na pestrou směsici koncertů všech žánrů i letní kino. Představí se
folkové, rockové i jazzové legendy, naladí vás koncerty soudobé nebo staré
hudby. Vatmosféře nádvoří Staré radnice si také skvěle vychutnáte to nejlepší
z českého filmu od třicátých do sedmdesátých let.
Letní koncerty na nádvoří Staré radnice srpen 2015
Začínáme ve středu 24. 6. 2015, kdy na pódiu na nádvoří vystoupí herec
apísničkář Jiří Schmitzer. Vprůběhu srpna se divákům představí například
folková legenda Karel Plíhal nebo ti nejlepší bubeníci z celé republiky na
Sletu bubeníků.
Program:
6. 8. Karel Plíhal
26. 8. Slet bubeníků
27. 8. Večer jazzových legend
28. 8. GaRe
Koncerty začínají vždy v 19.30 hodin akonají se za každého počasí, pokud
pořadatel neurčí jinak.
Koncerty staré hudby na nádvoří Staré radnice srpen 2015
Ke klasickému cyklu koncertů pod širým nebem na nádvoří Staré radnice se
v letošním roce připojily ivečery z oblíbeného cyklu Hudební lahůdky. Posluchači se tak mohou v srpnu těšit na několik večerů naplněných nejen krásnými
tóny barokní hudby, ale i doplněnými ochutnávkami vybraných pochutin.
Program:
23. 8. Mexické hudební lahůdky
31. 8. Italské hudební lahůdky

Koncerty soudobé hudby na nádvoří Staré radnice srpen 2015
Další hudební řada koncertů na Staré radnici je věnována hudbě současné
apředevším brněnským skladatelům. Návštěvníci uslyší komorní sdružení
Parnas Quintet, které již není třeba hudbymilovným brněnským posluchačům představovat.
Na koncertě violoncellisty askladatele Štěpána Filípka zaznějí vpremiéře
jeho díla Jarní procitnutí pro sólový hoboj a Tři písně pro mezzosoprán,
hoboj a cimbál.
Program:
29. 8. Parnas Quintet
30. 8. Štěpán Filípek
Koncerty začínají vždy v 19 hodin a konají se za každého počasí, pokud
pořadatel neurčí jinak.
Informace o cenách vstupného naleznete na webových stránkách
www.gotobrno.cz/leto
Letní kino na nádvoří Staré radnice
V rámci letního kina představíme především to nejlepší z českého filmu
od třicátých do sedmdesátých let. Nabídneme filmy, které jsou s láskou
vybrané a které budou skvěle působit v atmosféře nádvoří Staré radnice,
ale které byste si stejně dobře vychutnali i na seně. Deset projekcí českých
filmů si budou moci zahraniční diváci šanci užít s anglickými titulky.
Například průřez tvorbou Věry Chytilové, jejíž čtyři nejoceňovanější filmy
promítneme.
Zvláště bychom chtěli upozornit na čtyři projekce z formátu
16 mm, který je vprostředí letních (ale iběžných kin) již unikátem. Diváci
se tak budou moci přímo seznámit ismizející formou kinařského řemesla.
Začátky filmů v srpnu v 21 hodin. Vstupné 70 Kč / snížené 50 Kč.
Program kina naleznete na www.gotobrno.cz/leto
TIC města Brna
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V mateřské škole na náměstí SNP pasovali předškoláky
Zakončení docházky do mateřské školy a přechod do základní školy představuje v životě člověka důležitý zlom. A tak je dobře, když se tyto okamžiky
podaří spojit s něčím, na co se později rádo vzpomíná. V mateřské škole na
náměstí SNP každoročně probíhá slavnostní pasování nových předškoláků
– budoucích prvňáčků. Součástí programu je představení některých získaných dovedností, zejména kolektivní přednes písní a říkanek. Děvčata
na sobě měla růžové tričko, chlapci modré, obě barvy byly opatřeny nápisem
předškolák. Kromě toho je zdobí černý papírový baret, který jim dodává
důstojnosti přibližující je k vyšším studijním grádům. Děti postupně přicházely před paní ředitelku Zoru Palátovou, obřadně poklekly na ozdobný
válec amečem byly pasovány na předškoláky, kteří za několik týdnů zasednou
do školních lavic. Každý obdržel také pamětní list. Výrazy ve tvářích prozrazovaly, že tyto okamžiky děti prožívají s velkou vážností. Rituálu, který
nepochybně v paměti dovádivých, předvádivých a nápady hýřících hlaviček
zůstane možná do konce života, přihlíželi rodiče, sourozenci, případně
další rodinní příslušníci. Na slavnosti nechybělo také něco dobrého kzakousnutí. Zmrzlina a další dobroty zážitek, který u mnohých rodičů, ale i učitelek
vzbudil jistě také nostalgii, parádně korunovaly. Tak hodně štěstí a úspěchů
na základní škole, milí předškoláci!
Jiří Mihola, poslanec PČR

Zvítězili jsme! hlásí ZŠ Merhautova
ZŠ Merhautova do semifinále postoupila z 1. místa a vydřela v něm
výhru 2:1 nad domácím týmem ze ZŠ Řehořova. Ve finále hráči z Merhautovy předvedli nejlepší výkon na turnaji a přesvědčivě vyhráli
5:1. Tím se stali vítězem letošního ročníku.
Od starosty MČ Brno-Černovice Pavla Blažíka převzali putovní pohár,
futsalový míč a rukavice.
Za tým ZŠ Merhautova hráli: Mário Zeleňák, Zdeněk Svoboda,
Jaroslav Krška, Eduard Polák, Ondřej Holub, Jakub Neugebauer, Michal
Lacourt, Jan Dirda, Patrik Surý, Nikolas Lacko.

Dne 11. června se výběr žáků 6. a 7. ročníků zúčastnil tradičního futsalového turnaje pořádaného starostou MČ Brno-Černovice. Turnaj se již
podvaadvacáté konal na ZŠ Řehořova.
V letošním ročníku soupeřilo 6 brněnských škol, které byly rozděleny
po třech do dvou skupin. První dva týmy z každé skupiny postupovaly
do semifinále.

V základních skupinách dopadlo pořadí takto:
Skupina A – 1. ZŠ Kneslova, 2. ZŠ Řehořova, 3. ZŠ Jihomoravské náměstí
Skupina B – 1. ZŠ Merhautova, 2. ZŠ Krásného, 3. ZŠ Tuháčkova
Utkání o 5. místo:
ZŠ Jihomoravské náměstí : ZŠ Tuháčkova – 1:2
Semifinále:
ZŠ Kneslova: ZŠ Krásného – 1:3
ZŠ Merhautova: ZŠ Řehořova – 2:1
Utkání o 3. místo
ZŠ Řehořova : ZŠ Kneslova – 0:0 (3:1 na penalty)
Utkání o 1. místo (finále):
ZŠ Merhautova : ZŠ Krásného – 5:1
Rostislav Maršálek a Jakub Hradil,
učitelé Tv na ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Prázdniny na plácku na Svitavském nábřeží
Je to už čtvrtý rok, co na Plácku na Svitavském nábřeží můžete potkat
pracovníky IQ Roma servisu. Aktuálně zde každý pracovní den od 14.00
do 20.00 nabízejí nejrůznější možnosti, jak trávit kvalitně volný čas.
A protože se nám letní prázdniny už pomalu chýlí ke konci, stejně jako
v předchozích i letech se s nimi i letos rozloučíme setkáním plným hudby,
tance, zábavy a spousty zajímavých informací v souvislosti s novým školním rokem.
Přijďte za námi v pondělí 31. 8. na hřiště zahájit nový školní rok oslavou,
s úsměvem na rtu. Mezi účinkujícími se ocitnou tradičně klienti našeho
nízkoprahového klubu, ale také několik hostů z romské komunity.
K dispozici bude určitě také občerstvení za velmi příznivé ceny a několik
dalších stanovišť, které jistě potěší malé i velké návštěvníky. Nezapomeňte, poslední srpnový den! Začínáme v 14.00.
Ivona Parčiová, IQ Roma servis
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Projekt Univerzita lektorů na ICV MENDELU
– průběžným vzděláváním ke zvyšování kvality pedagogů

Sebereflexe, mentoring, evropské dotační programy, aktuální změny ve
školském zákoně, muzikoterapie, práce s dětmi se specifickými poruchami
učení – to je jen malá ochutnávka z témat, kterým se věnovala konference
projektu Univerzita lektorů. Tu ve dnech 9.–10. června uspořádal Institut
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně jako závěrečnou
tečku za projektem. Jeho hlavním cílem byla podpora dalšího vzdělávání
pedagogů MŠ a ZŠ, rozvoj jejich odborných, pedagogických a sociálních
kompetencí a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.
„Dalšímu vzdělávání učitelů ZŠ, ale zejména učitelů MŠ, se dosud nevěnovala taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Proto jsme projekt Univerzita
lektorů věnovali právě jim a setkali se s velmi kladným ohlasem. Pokud to

bude možné, rádi bychom podobný projekt uskutečnili i v budoucnu,“ říká
doc. Dana Linhartová, ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání, který,
vedle dalších aktivit, realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků.
„Zaměřením na rozvoj vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ reagujeme také na současnou situaci ve školství a přetlak dětí na těchto stupních vzdělávání. Rádi
bychom přispěli k tomu, aby kvalitní učitelé vychovali z žáků kvalitní studenty vysokých škol,“ dodává docentka Linhartová.
Konferenci otevřela série čtyř přednášek s řadou praktických doporučení.
Jejich tématy byly možnosti financování aktivit škol zOperačního programu
Výzkum, vývoj, vzdělání, aktuální změny v legislativě s vlivem na praktický
chod škol, profesní kompetence učitelů a jejich profesní rozvoj a mentoring
jako forma učení dospělých vhodná pro pedagogické pracovníky.
Na úvodní přednášky navázaly workshopy, které probíhaly v malých
skupinách a rozvíjely znalosti a dovednosti pedagogů po praktické stránce.
Workshopy se věnovaly muzikoterapii, práci s dětmi se specifickými poruchami učení, komunikačním dovednostem či tvořivosti v práci učitelů.
Závěrečnou konferenci i projekt samotný jsme orientovali především
prakticky a naším cílem bylo vzdělávat v praxi pro praxi. Tedy realizovat
vzdělávání takovým způsobem, aby mohli účastníci použít co nejvíce
získaných poznatků ve svých školách a mohli vzájemně sdílet své zkušenosti. Projekt Univerzita lektorů trval téměř jeden rok a umožnil rozvoj
odborných, pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. V rámci projektu se
uskutečnilo celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 50 odborných stáží. Projekt proběhl za finanční podpory ESF.
Ing. Martina Urbánková
Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně

ZŠ Blažkova tradičně v Chorvatsku
Z deníku účastníků akce: „Letos jsme opět vyrazili na sportovně
poznávací pobyt do Chorvatska. Cesta byla dlouhá a náročná, pro
některé únavná. Při průjezdu Rakouskem se nám porouchal autobus
a museli jsme čekat sedm hodin na náhradní, který za námi poslali.
Pak jsme již bez problémů dorazili na trajekt a unavení do kempu San
Marino na ostrově Rab. Tady nás čekalo rozdělení do stanů, vybalení
a první koupání v teplém moři. Vaříme si tady sami, hrajeme spoustu
her ve vodě a na suchu a máme plavecký výcvik. Také stavíme stavby
z písku a vytvořili jsme i výtvarnou galerii v přírodě. To vše nás velice
baví. Uprostřed týdne jsme navštívili město Rab, kde jsme si po prohlídce koupili suvenýry a vynikající zmrzlinu. Moc se nám to tu líbilo.“
Iveta Suková, 6. A
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3 x 3 Brno Open 2015
O popularitě tohoto poměrně mladého sportu svědčí i větší počet účastníků nejen na našem turnaji, ale v celé České republice. Myslím si, že i náš
turnaj přispěl k jeho propagaci.
Co se týká zajištění turnaje, tak bychom touto cestou rádi poděkovali
Městské části Brno-sever, která přispěla k zajištění turnaje přidělenou
dotací, řediteli školy Miloši Hrůzovi za poskytnutí nejen hřišť, ale i zázemí
celého turnaje a také firmě Basket-Obchod.cz, která dodala ceny pro sportovce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomto turnaji podíleli,
nejen organizátorům, rozhodčím, hráčům, ale také divákům, kteří se přišli
podívat, co že se to v Černých Polích děje. Druhý ročník máme úspěšně za
sebou a doufám, že příští rok se sejdeme opět na stejném místě.
Petr Štěpánek, TJ SLOVAN Černá Pole Brno

Volley team ožívá
Tentokrát dvakrát větší než ten první. Řeč je odruhém ročníku turnaje vbasketbalu 3x3 Brno Open, který pořádal TJ Slovan Černá Pole Brno za finanční
podpory Městské části Brno-sever a ve spolupráci s Českou basketbalovou
federací. Turnaj jsme letos zveřejnili na celosvětovém webu
www.3x3planet.com, což se ukázalo, jako dobrá volba, protože se na turnaj
přihlásili i hráči ze zahraničí.
První ročník svou účastí 14 týmů patřil spíše k těm středním, resp. menším
turnajům co do velikosti, zatímco ten letošní můžeme řadit na poměry v České republice k těm větším a srovnatelným s oficiálními turnaji 3x3 Tour
i ostatními streetbalovými turnaji. Co do počtu účastníků se náš turnaj
zařadil na 4 místo za Brno, Ostravu a Prahu. Oproti loňskému roku jsme
turnaj rozšířili o kategorii mužů a žen nad 19 let, což byl krok správným
směrem, protože v kategorii mužů se přihlásilo 16 týmů a to včetně hráčů
nejvyšší basketbalové soutěže Kooperativa NBL. Zajímavostí letošního
turnaje byla účast i zahraničních hráčů z Polska, Litvy, Slovenska a Ruska
a z různých měst naší republiky jako jsou Varnsdorf, Frenštát pod Radhoštěm, Přerov a další.
Krásné počasí, což je vždy u takových akcí důležité, společně s kvalitními týmy přispělo k tomu, že se turnaj vydařil. Myslím, že většina ocenila
nejen sportovní úroveň, ale i občerstvení u hřiště, nabízející chlazené
nápoje a něco málo k snědku, což za slunečného počasí určitě přišlo
k duhu všem zúčastněným. K dobré úrovni turnaje přispěli nemalou
měrou i rozhodčí, z nichž někteří rozhodují i nejvyšší soutěže v České
republice.
Vypsány byly kategorie mužů ižen do 19 anad 19 let. Turnaje se zúčastnila
idvě družstva Nadačního fondu Martina Foukala, který propaguje preventivní
lékařské prohlídky u mladých sportovců. Tato družstva přispěla ke zvýšení
prestiže turnaje, protože jejich hráči hrají nejvyšší dorostenecké soutěže.
Novinkou na turnaji byl stánek firmy Energeia, která bezplatně prováděla
měření tělesných funkcí zúčastněných sportovců apřímo na místě jim poskytovala výsledky a základní doporučení
týkající se změny stravovacích návyků.
O tuto službu byl velký zájem, své tělesné
funkce si nechalo změřit přes 80 sportovců.
Vítězi jednotlivých kategorií se stala
družstva dívek i juniorů hrajících za „Nadaci Martina Foukala“ a družstvo mužů
„Řidič kamionu aspol.“ složené převážně
z hráčů Kooperativa NBL. V rámci turnaje se konaly také individuální soutěže
ve střelbě „trojek“, a „SlamDunk“, pro
nezasvěcené soutěž ve smečování.
Výsledky turnaje naleznete na stránkách www.3x3panet.com. Pokud máte
zájem zhlédnout fotografie z tohoto turnaje, pak si na facebooku najděte stránku
„3x3 Brno Open“ amůžete sami posoudit,
jak tento turnaj probíhal.

Po nadějně zakončené sezoně v 2. lize uspořádal volejbalový tým z Lesné
začátkem prázdnin dvě vydařené akce pro děti. Dva příměstské tábory
s výukou volejbalu. První u známého rybníka v Říčanech u Brna a druhý
ve spolupráci se ZŠ Milénova přímo na Lesné. Děti si užily týden plný
sportu pod vedením zkušených trenérů a ligových volejbalistů. Podařilo
se vytvořit kvalitní sportovní program a snad i oživit zájem o volejbal
jak mezi dětmi, tak i mezi obyvateli Lesné.
Toto úsilí samozřejmě prázdninami nekončí. Pro děti a mládež Volley
team připravil výuku volejbalu a míčových her s doprovodným atraktivním programem. Začíná ve čtvrtek 3. září od 15 hodin ve sportovní
hale na Halasově náměstí. „Tato nabídka je velmi lákavá, protože těchto
tréninků se zúčastní i hráči ligového týmu a kdo by si s nimi nechtěl
zahrát,“ říká Zdeněk Kratochvil, manažer týmu.
Před týmem mužů pak leží úkol postoupit do vyšší soutěže, a vrátit
tak na Lesnou prvoligový volejbal, který se zde v nedávné minulosti hrál
amá zde dlouhou tradici. Ato je ta nejlepší pozvánka do hlediště, protože
sportovní boje o špičku tabulky mají pro diváky vždy silný náboj.
Volley team TESLA
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Bronzoví florbalisté:
Vzhůru Brno, brněnský Hattrick!

Toto skandování dohnalo dětské naděje Hattricku Brno až k bronzovým
medailím v kategorii dvanáctiletých na největším florbalovém turnaji
v Evropě – Praguegames 2015.
Na turnaj Hattrick vyslal 5 týmů v různých chlapeckých kategoriích.
I tím klub dokázal, že patří mezi florbalovou elitu v ČR. Protože totéž
dokázali jen pražské velkokluby. Je to výsledem toho, že se snažíme s mládeží koncepčně pracovat a dáváme příležitost všem dětem, které u nás
chtějí hrát. Čemuž uzpůsobujeme i velký počet týmů v regionálních soutěžích, aby si zahrál nováček i pokročilý.

v sobotu mistra ze Švédska – IBK Sirius. Do 12. minuty jsme drželi nerozhodný stav, kdy se hra opatrně přelévala ze strany na stranu. Pak Sirius
vstřelil branku, my více otevřeli hru a soupeř, který byl skutečně o třídu
lepší, zaslouženě vyhrál 9:1 a nakonec si na turnaji došel až pro zlato.
Navíc nás může těšit, že mezi posledními 4 týmy na turnaji jsme byli jediným týmem z ČR.
Sestava: Táborský Patrik, Kůra Matyáš, Musil Štěpán, Hájek Jiří, Bednář Matěj, Pavlík, Ondra Suk, Novotný Radek, Tretina David, Košík
David, Gryc Tadeáš, Sláma David.
Je to výsledkem dlouhodobé koncepční práce, kdy se snažíme, aby
hráči trénovali aspoň 3x týdně. Navíc jako klub máme model florbalové
akademie, kde spolu trénují ti nejlepší z dané kategorie, což je herně
posouvá výš a výš.
V kategorii do 15 let se též velmi nadějně náš tým rozjel, ale bohužel
v čtvrtfinále narazili na budoucí vítěze turnaje ze Švédska Nykvärn IF.
Což pro nás znamenalo stop.
NÁBOR: Hattrick Brno trénuje v Brně na Lesné, Komíně, Řečkovicích a Králově Poli. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, kontaktujte vedení klubu Mgr. Robert Válka tel.: 608 700 442 e-mail:
rob.valek@gmail.com
Mgr. Robert Válek, Fbš Hattrick Brno

FbŠ Hattrick Brno
Cesta k medailím:
Letošní Hattrick A je tým, kterému to nevyšlo na Ostrava cupu ani na
Opengame. Tým se během turnaje obrovsky semknul a bylo vidět, že tu
placku opravdu chceme. Ale chtít v konkurenci 41 týmů nemusí nic znamenat. Napřed nás čekala silná skupina, kde se později ukázalo, že hned
3 týmy prošly mezi posledních 8 na turnaji.
Skupina: Hattrick – Gardarike ze Švédska 3:2, Hattrick – Kladno 4:2,
Hattrick – Vosy Praha 3:2, Hattrick – Tatran Střešovice (potěr extraligového mistra) 5:1 Play off: vyhnuli jsme se jako vítěz skupiny předkolu
a šli na jihomoravské derby se Znojmem 10:2, v dalším kole byl švýcarský
Zug United, který na turnaje vozí regionální výběr Švýcarska. Naši borci
zodpovědně bránili a dopředu jsme chodili kompaktně v 5 lidech. Skóre
otevřel z dorážky Matěj Bednář a další branku přidal po kombinační akci
Lukáš Suk. Byli jsme mezi nejlepšími 8, kdy nás opět čekalo Gardarike,
které v předchozím kole vyřadilo brněnské Buldoky. Krok od cenného
kovu jsme již nezaváhali a soupeře přejeli 9:0. Páteční noc jsme usínali
s jistotou bronzové medaile a těšili se na to, zda se nám podaří potrápit

FLORBAL – NÁBOR DĚTÍ
2002–2010
NABÍZÍME ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ, CERTIFIKOVANÉ
TRENÉRY, PRAVIDELNÉ TURNAJE V ČR I ZAHRANIČÍ,
NÁVAZNOST V DALŠÍCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH
AŽ PO 1. LIGU.
TRÉNINKOVÉ DNY na LESNÉ (Loosova 1b)
ROČNÍK 2003/2004
PO, ST, PÁ 16.00–17.30
ROČNÍK 2005/2006
ÚT, ČT, PÁ 14.30–16.00
ROČNÍK 2007/2008/2009 PO, ST 14.30–16.00
ŠKOLKA OD 5 LET
PO, ČT 13.30–14.30
Info: Sabina Grycová, tel.: 604 524 816, sabos@centrum.cz

Husovický tenisový turnaj k vysvědčení
Na krásných tenisových kurtech TJ Mosilana Brno ve Valchařské ulici
se letos počtvrté pod záštitou městské části Brno-sever konal turnaj
starších žáků a žákyň. Vysvědčení se ve většině škol rozdávalo
30. června a hned v poledne začínaly první zápasy. Jen z TJ Mosilana
se do turnaje přihlásilo 6 hráčů a hráček, i když část z nich patří ještě
do kategorie mladších žáků. Někteří si sáhli na medaile a nádherné
ceny a vzhledem k počasí i tenisovým výkonům jsme měli z celé tenisové akce velikou radost.
O prázdninách děti absolvují dva týdenní kempy a od září začínáme
podzimní a zimní sezonu. Všechny rodiče a děti zveme, ať se na kurty,
tréninky nejmladších i utkání starších a dospělých přijdou podívat
a zkusí zažít atmosféru tohoto sportu J.
Děkujeme městské části za podporu a organizátorům z řad členů
za klidný průběh.
Lenka Bartoňková,
TJ Mosilana Brno
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Brno patřilo na dva týdny florbalu

Ve čtvrtek 18. června odstartoval v jedenácti halách na třinácti hřištích po celém Brně 9. ročník mezinárodního florbalového turnaje Hummel Open Game, do kterého se letos celkově přihlásilo celkem 273 týmů
z Česka, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Maďarska, Lotyšska, Polska
a Slovinska. Mezi kolbišti turnaje nechyběly ani haly TJ TESLA Brno na
Halasově náměstí a TJ Start Brno na Loosově.
Do první části tohoto turnaje, Hummel Open Game Kids, která
vyvrcholila finálovými zápasy v neděli 21. června, se přihlásilo 172 mužstev, za něž nastoupilo celkem 3 295 hráčů. Tyto týmy byly rozděleny
do devíti věkových kategorií – přípravka (BU 9), elévové (BU 11), mladší
žáci (BU 13), mladší žákyně (GU 13), starší žáci (BU 15), starší žákyně
(GU 15), dorostenci (BU 17), dorostenky (GU 17) a junioři (BU 19).
Během čtyř dnů bylo sehráno celkem 553 zápasů, ve kterých bylo vstřeleno celkem 4 053 branek, k těm si hráči a hráčky připsali 2 848 asistencí
a celkem si na trestné lavici odseděli 1 195 minut za vyloučení.

V jednotlivých kategoriích nakonec zvítězili:
Přípravka – 1. SC Vítkovice Oxdog
Elévové – 1. SC Vítkovice Oxdog
Mladší žáci – HFC S-parta
Starší žáci – AC Sparta Praha YELLOW
Mladší žákyně – Vajda-White Sharks (Maďarsko)
Starší žákyně – MMKS Podhale (Polsko)
Dorostenky – FbC Aligators Šitbořice Pozořice
Dorostenci – itelligence Bulldogs Brno
Junioři – AC Sparta Praha.
Více informací k celému turnaji včetně bohaté galerie s fotografiemi
na webových stránkách www.opengame.cz.
Michal Jilka
PR manažer Open Game

inzerce

„Mami, nauč mě plavat!“
Čekáte od svého dítěte podobné přání, ale místo toho ho vidíte umonitorů,
učebnic nebo televize? Pošlete své děti raději k vodě!
Dopřejte jim pravidelné kurzy plavání, kde si užijí nejen spoustu zábavy, ale také získají kladný vztah k vodě a naučí se s ní přirozeně „komunikovat“, což vám umožní klidnou dovolenou, až pojedete se svými
ratolestmi k moři.
Díky tomu, že už od útlého dětství poskytnete svému dítěti možnost
naučit se správně plavat, dodáte mu tím sebedůvěru a také pozitivně
ovlivníte jeho zdraví. Navíc jim pomůžete udržet správnou fyzickou
kondici, což posílí i jejich imunitu. Zvládnou větší fyzickou zátěž, budou
aktivnější a začnou vyhledávat sportovní aktivity. Je důležité, aby byly
děti pro něco nadšené. Jen je třeba jim poskytnout možnosti, pro které
by nadšené být mohly.
Na našich kurzech děti učíme správnému chování a pohybu ve vodě
formou zábavných her, které jim usnadní zvykat si na nové prostředí.
Děti si užijí spoustu legrace, poznají nové kamarády a hlavně budou
odcházet s pocitem, že se zase naučili něco nového. Naopak vy si pro
své děti přijdete se spokojeností, že o ně bylo kvalitně postaráno a že jste
udělali něco prospěšného pro jejich zdraví.
Trenéři SKP Kometa jsou tu od toho, aby vašim dětem poskytli zábavu,
postarali se o ně a zároveň je také něčemu naučili. Nabízíme plavecké
kurzy po celý rok na Základní škole Milénova na Lesné, ale i dalších místech v Brně. Všechny informace naleznete na www.plavani-bazenky.cz.
O vaše děti u nás bude vždy postaráno. Můžete si být jistí, že u nás
budou v bezpečí, vydovádí se a naučí se plno nových věcí. K nám se vaše
děti budou vždy těšit. A my se budeme těšit na nové dětské tváře. Krásně
strávené léto vám přejí trenéři SKP Kometa.
Petr Hašek, SKP Kometa Brno
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Vybrané srpnové vycházky odboru
Klubu českých turistů 1. brněnská
Sobota 8. 8. Výstava šperků v Křížovicích – odjezd v 10.06 vlakem
z nádraží Královo Pole do Nedvědic.
Trasa: Nedvědice – Černvír – Křížovice – Galerie z ruky – Doubravník.
V Galerii z ruky výstava od tří umělců. Vernisáž výstavy v 15.00,
koncert Quakvarteta v 16.00 hod.
Návrat: 18.06 nebo 19.06 vlakem z Doubravníku. Vede: Jan Kilián,
chůze cca 8 km (kopcovitý terén).
Sobota 22. 8. Kroměřížské zahrady – odjezd v 8.02 z hlavního nádraží
ČD do Kroměříže.
Program: návštěva nově upravené Květné a Podzámecké zahrady.
Návrat: 15.40 nebo 16.40 vlakem z Kroměříže. Poznámka: vstupné do
Květné zahrady – snížené 45 Kč. Vede: Dáša Bärová, chůze 6–10 km.
Sobota 29. 8. Údolím potoka Nešůrky– odjezd v7.39 vlakem zhlavního
nádraží ČD do Doubravice n/Svitavou.
Trasa: Doubravice – Nešůrka – Újezd u Boskovic – Doubravice.
Návrat: 14.17 nebo každou další hodinu vlakem ze zastávky Blanskoměsto. Vede: Jana Wágnerová, chůze 11 km (mírně zvlněný terén).

Blahopřejeme jubilantům
V srpnu se dožívají významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
90
Růžena Rozborová
101 Bohuslav Mokrý
85
Josef Courton
94 Marie Bilinová
85
Věra Kořínková
94 Alenka Cihlářová
85
Jaroslava Danešová
93 Ludmila Formanová
85
Leopold Dočekal
93 Jiří Gabriel
85
Jaroslav Štefek
93 Věra Jurčová
85
Božena Bednářová
92 Ilja Kalášek
85
Dobroslav Hrabálek
92 Květoslava Křížová
85
Marie Koláčková
92 Václav Lukeš
85
Miroslav Fleišinger
91 František Plhák
85
Štěpánka Pospíšilová
91 Georgia Strednanska
85
Drahoslava Antonová
90 Marie Šnóblová
85
Marta Berková
90 Miroslav Štolfa
85
Bohuslav Buchta
90 Růžena Ulbrichová
Jarmila Ledererová
90
Srdečně blahopřejeme!

Program Duchovního centra,
Nezvalova 13
Pořad bohoslužeb v DCBL po dobu prázdnin:
Každé pondělí, středu a pátek v18.00 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
6. září.
Je zde dobré také vzpomenout velmi vydařený letošní Farní den (21.
června), kterého se zúčastnilo nejen mnoho farníků, jejich přátel aznámých,
ale také řada hostů, mezi nimi možno jmenovat pana poslance Jiřího Miholu
adalší. Velkým překvapením pro návštěvníky byla prezentace studentů ze
SOU tradičních řemesel Brno, Střední 59. Z profesí se představili umělecký
kovář, umělecký truhlář a design interiéru.
Přítomnými dospělými i dětmi bylo jejich umění obdivováno a velmi
pozitivně oceněno! Všem zúčastněným, organizátorům a desítkám dobrovolníků velice děkujeme za hladký průběh, výbornou přípravu, chutné
občerstvení a celkově pěknou pohodu tohoto přátelského setkání.
Také vzpomínáme na slavnostní první svaté přijímání dětí z farnosti
Brno-Lesná. Na měsíc září pak připravujeme vystoupení smíšeného vokálního souboru a tradiční burčákové odpolední posezení. Termíny budou
upřesněny. 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 realizovat, budou informace a podrobnosti o všech akcích uveřejněny přímo
v DC nebo na webové stránce www.volny.cz/dcbl.
Římskokatolická farnost Brno-Lesná

Nabídka bezplatného právního poradenství
pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně
rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství oprávní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti.
Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání,
námitek, opatrovnických návrhů a dalších odborných právních úkonů.
Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová .
Je nutné se předem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové.

Kde nás najdete:
Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), –1. patro na konci chodby
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz j.bendova@nrzp.cz
Telefon: 542 214 110–1
Úřední hodiny právního poradenství:
pondělí, středa: 8.30–17.00, poslední klient v 16.00
úterý: 8.30–12.00, poslední klient v 11.00
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením
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Pohybové kurzy Kulturního střediska Omega
stylů. Mezi nejoblíbenější cvičení patří určitě Pilates, kde jsou k dispozici
i dopolední kurzy, a Powerjóga (obojí se cvičí i na nám. SNP i v Lidovém
domě Musilka v Husovicích). Posilovací cviky představují zejména
Body form a Bosu complete. V úterý a středu nabízíme také tradiční
oblíbenou Jógu.
Pro starší generaci opět otevíráme mimo pohybových kurzů také
angličtinu, a to ve dvou úrovních – začátečníci a mírně pokročilí.
Informace ke všem nabízeným kurzům včetně přihlášky naleznete
na www.ksomega.cz nebo můžete volat na tel. číslo 775 714 546. Nabídnout vám můžeme také osobní konzultaci na jedné z našich spolupořádaných akcí, a to na Zábavném sportovním odpoledni pro děti v areálu
TJ Start na Lesné dne 6. září, nebo u nás v kanceláři v Lidovém domě
Musilka v Husovicích.
Mgr. Bc. Jarmila Kučerová, ředitelka KS Omega

Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace MČ Brno-sever,
pravidelně otevírá nejrůznější pohybové kurzy napříč generacemi.
V nabídce jsou jak kurzy pro děti a mládež, tak kurzy pro dospělé
a seniory. Po úspěšném posledním pololetí zahajujeme od září další
sezonu.
Maminkám na mateřské a rodičovské dovolené doporučujeme především středeční cvičení Pilates s hlídáním dětí. Lektorky vám během
tohoto cvičení pohlídají děti již od dvou let. Na tento kurz pro maminky
současně navazuje také „Kašpárek“ – cvičení pro děti právě tohoto
věku. Pro starší děti pak nastupují kurzy Píďalek, Motýlků a Taneční
přípravky, pro nejstarší je určena ZumbAtomic. Z „dospělých“ tanečních lekcí nabízíme Trendy dance obsahující pestrou směs tanečních
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• ELEKTRIKÁŘ: opravy, instalace, revize, tel.:
777 019 667
• 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 469316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz.Brno-sever aokolí. Platba hotově = SLEVA 250 Kč!
• Kuchyňské linky avestavěné skříně, dvířka skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod kuchyňskou
linku. Vrba 603 438 707

inzerce

• Rámování obrazů
Metodějova 9a, Kr.Pole.
Tel.: 541 211 165
• Malířské – natěračské práce, malba místností od 16 Kč/m2,
nátěr celých dveří od
300 Kč provádíme –
nátěry fasád, oken,
radiátorů, tapetování,
aj. na přání provádíme
úklid. Nově malování
na klíč. Množstevní sleva 250 Kč. www.malovani – vrana.cz. Tel.:
777 844 033
•
Kovářství,
zámečnictví L.
Janků zhotovuje
brány, mříže, ploty a zábradlí.
Předzahrádkové
ploty včetně podezdívek. Telefon: 607 915 170
• Koupím byt
v lokalitě Brnosever. Původní
stav nevadí. Telefon: 732 434 910.
• Z důvodu stěhování hledám
ke koupi dům.
Prosím, nabídněte. Telefon: 736 123 995.
• VODOINSTALO-SELINGER–(Zemědělská 4)
• Váš hodinový manžel je vždy k dispozici na tel.: kompletní instalatérské a topenářské práce – OD
739 002 151. www.HodinovyManzelPavel.cz.
KAPAJÍCÍHO KOHOUTKU PŘES HAVÁRIE 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. Zouhar, telefon: 736 701 319,
www.dopravaproseniory.cz
• Hledám velký byt na ulici TOMEČKOVA s terasou a výhledem na Brno
pro velmi vážného zájemce z Lesné.
Tel.: 775 674 542
• PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
IHNED! Zařídíme následné bydlení.
Vyplatíme exekuce, dluhy, privatizace.
VOLEJTE 775 674 542
• Pro své klienty hledám byty v OV i DB
na Lesné a v Černých Polích. Volejte
M. Sedláček, tel.: 775 674 542
• Prodám byt 4+1, 78 m2, 3. patro / 5
bez výtahu, vČerných Polích, ulice Helfertova. Cena 3,7 mil.Kč. Bez RK. Telefon: 608 743 040.
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