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JEDEME DÁL
Martin Maleček, starosta

Pomalu se vracíme
k náznaku předkoro-
navirového fungová-
ní. Byť v omezenějším
režimu, ale chodí se
už do mateřských
a základních škol,
fungují úřady, veřejné
instituce a obchody
všeho druhu už mají
otevřeno, fungují
i restaurace a hospo-

dy.  Den radnice jsme museli zrušit, ale bude
alespoň koncert radnice na Musilce. A místo
Dne Husovic budou farmářské trhy.

V běhu jsou velké z celoměstské úrovně rea-
lizované akce, hlavně oprava ulice Merhautova,
které se naštěstí nezastavily ani v době nejtuž-
ších opatření.  Z úrovně radnice také pokračují
projekty, které byly v realizaci nebo jsou připra-
vovány. Finišuje dokumentace pro územní roz-
hodnutí na rekonstrukci ulice Útěchovské,
projekční příprava na výstavbu školky a Tech-
nické sítě by měly v nejbližší době doplnit veřejné
osvětlení na konečné v Soběšicích. V Čertově
rokli jsou realizována opatření pro zadržení vody,
začala druhá etapa realizace strategického plánu
obnovy zeleně a chystá se lávka spojující břehy
rokle. Potřebné rekonstrukce aopravy probíhají
na některých školských budovách. V Husovicích
je připravený projekt na rekonstrukci parku
Marie Restituty, nad ním se chystá nový oplo-
cený psí výběh apokračují práce na podkladech
pro úpravu náměstí Republiky. Daří se rekon-
struovat obecní domy v Husovicích, které nabí-
zejí kompletně vybavené nové byty.  V Černých
Polích je z celobrněnské úrovně na spadnutí
rekonstrukce ulice Krkoškova aLesnická.  Apro-
bíhají rekonstrukce velkých obecních bloků.
Vodovodu by se měla snad dočkat i bývalá nou-
zová kolonie Písečník. Do praxe jsou uváděna
opatření na zklidnění situace v problémovém
domě na Vranovské. Co se zatím přes snahu
nepodařilo, je náměstíčko pod platany, zde čás-
tečně i díky koronavirovým opatřením. Ale do
Ghettofestu snad bude v základu hotovo.

To všechno zatím běží, realizuje se a připra-
vuje. Ale víme, že definitivním odložením roušek
se nevrátíme do doby předchozí. Svět kolem nás
zůstane jiný. Koronavirus způsobil ekonomický
propad, jehož důsledky pocítíme jako městská
část v plné síle příští rok. Doufejme, že nás to
jen zbrzdí, ale nezastaví.  Stejně jako je neza-
stavitelný přicházející červnový nástup léta.
Ať se nám všem v rámci možností vydaří! 

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SEVER VÁS ZVE NA HOVORY S OBČANY
Kvůli vynucené pauze se v červnu uskuteční Hovory s občany ve všech čtvrtích naší městské části: 10. 6. od 18 hodin v salonku restaurace

Na Musilce, Musilova 2, 11. 6. od 17.30 hodin v přísálí Kulturního domu Zeiberlichova 48, 16. 6. od 18 hodin
v sále Společenského centra Brno-sever, Okružní 21 a 18. 6. od 18 hodin v salonku restaurace Kinokavárna, náměstí SNP 33.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM NOVÉHO
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Město Brno definitivně stanovilo termíny
veřejných projednání návrhu svého nového
územního plánu na 22. a 23. června. Uskuteční
se vždy od 15 hodin na výstavišti. Do té doby

se s návrhem můžete seznámit třeba na setká-
ní s vedením města a Kanceláří architekta, kte-
ré se bude konat 11. června od 18 hodin v sále
Kulturního střediska Omega na Musilově 2. 

Více na straně 6

Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

Dne 29. května nabyla účinnosti obecně závaz-
ná vyhláška č. 12/2020, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č.
19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spa-
lování suchých rostlinných materiálů ve sta-
tutárním městě Brně. Naší městské části se týká

nové stanovení termínu pro možnost spalování,
kterým je pouze středa od 9 do 19 hodin. Návrh
vzešel z dubnového zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-sever. Z pálicích dnů byla
vypuštěna sobota, protože dosud byli často kou-
řem z pálení obtěžováni lidé o víkendu, kdy
chtějí relaxovat, pobývat na zahradě nebo neru-
šeně větrat. Stejně tak by měl být od případného
kouře z pálení klid ve večerních hodinách, proto
je umožněno pouze do 19 hodin. Omezení
vychází i z toho, že město Brno plánuje postupně
pálení biologického odpadu na svém území
zakázat úplně. Zatím nejsou známy podrobnos-
ti, nicméně město by mělo do budoucna za-
jišťovat přistavování kontejnerů na biolo-
gický odpad v určitých pravidelných cyklech
na různých místech v rámci městských částí. 

David Aleš, místostarosta

PROBLÉMOVÝ DŮM VRANOVSKÁ 22, 26
POD DOZOREM
Obyvatelé některých lokalit v Brně-severu se
za místo svého bydliště, bohužel, stydí. Vedení
městské části se proto snaží daná místa
zatraktivnit. Na dobré cestě je momentálně
situace domu ve Vranovské ulici 22 a 26.
Dohled fungující nepřetržitě 24 hodin denně
za pomoci nově nainstalovaných kamer
a ostrahy na recepci, dále čipy, bez kterých se
nájemníci do domu nedostanou, to vše by nyní
mělo napomoci zajistit větší bezpečnost
v objektu. 

V domě ve Vranovské ulici 22 a 26 se nachá-
zí 59 bytů. Některé z nich byly lidem poskyt-
nuty v rámci sociálního bydlení – 6 bytů je
přiděleno v rámci programů města Brna, a to
Housing First a Rapid Re-housing. V domě
byla velká fluktuace lidí, kteří zde dělali nepo-
řádek. 

Více na straně 2
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POZVÁNKY na akce

Dětský den na Lesné – str. 12do 20. 6.

Jaké akce jsou pro vás v nejbližší
době nachystány? 

Soběšické Husovské slavnosti – str. 126. 7.

Divadelní představení O Budulínkovi 
v Kulturním domě Soběšice – str. 136. 6.

Setkání Plán jede k vám
na Musilce – str. 1 a 6 11. 6.

Hovory s občany
vHusovicích s tématy rekonstrukce domů
na Mostecké a sociální projekty (hostem
bude vedoucí odboru sociálních věcí Magi-
strátu měst Brna) a opatření v obecních
domech na Vranovské – str. 1

10. 6.

Hovory s občany
vSoběšicích s tématy stav projektu rekon-
strukce ulice Útěchovská a připomínky
MČ knávrhu nového Územního plánu měs-
ta Brna pro území Soběšic – str. 1

11. 6.

Hovory s občany
na Lesné s tématy připomínky MČ knávrhu
nového Územního plánu města Brna pro
území Lesné a obnova zeleně v Čertově
rokli – str. 1

16. 6.

Hovory s občany
v Černých Polích s tématem poslední fáze
opravy ulice Merhautova a plánované opra-
vy ulic Lesnická a Krkoškova – str. 1

18. 6.

Vernisáž výstavy loňských absolventů
Střední školy umění a designu Brno
ve Společenském centru Brno-sever
– str. 13

30. 6. 

Koncert radnice 
na Musilce – str. 1113. 6.

Den Husovic 
na náměstí Republiky – str. 1120. 6.

Africká pohádka Černoušek bum-ti 
v amfiteátru v Čertově rokli – str. 1221. 6.

Kontrolní den 
v Čertově rokli – str. 325. 6.

Promítání filmu Trollové a kouzelný les
v kině Sibiř – str. 1114. 6.

Oslava 3. narozenin
Family a Senior Pointu na Okružní 21
– str. 7

18. 6.
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Další veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ Brno-sever,

se uskuteční ve středu 10. června od 15 hodin
v sále Kulturního střediska Omega, Musilova 2.

On-line videopřenos sledujte na www.sever.brno.cz

Červnové akce ve Family a Senior Pointu na
Okružní 21 – str. 13

INFORMACE Z RADNICE

OBECNÍ ZAHRÁDKY
NA NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI Martin Cibula, místostarosta

Během jarních měsíců jsem zaznamenal zvý-
šený zájem o pronájem obecních zahrádek.
Těší mě, že i mezi mladší generací je o ně
takový zájem a nezůstávají ladem. Na druhou
stranu bohužel neuspokojíme všechny
zájemce.

Pokud máte o pronájem (pacht) zahrádky
zájem, je vhodné si aktivně z webových strá-

nek www.sever.brno.cz stáhnout a vytisknout
formulář Žádost o pronájem / pacht pozemku
(sekce Formuláře úřadu, Odbor rozvoje, inves-
tic a majetku). Vyplněný pouze s lokalitou bez
konkrétní parcely doručit na podatelnu úřadu
e-mailem na: info@sever.brno.cz nebo poštou
na Bratislavskou 71. Samozřejmě formulář je
k dispozici i na úřadě. Tímto se zaregistrujete,
dostanete zpětnou vazbu, a pokud bude v dané
oblasti zahrádka bez zájemce, kolegyně se
s  vámi spojí, zda byste neměli o takovou
zahrádku zájem. 

Nejdůležitější ale je sledovat Úřední desku,
kde se záměry na pronájmy konkrétních vol-
ných zahrádek zveřejňují po dobu 14 dní. V ten
moment je potřeba, aby zájemci formulář
vyplnili i s konkrétní parcelou. Pokud bude
o konkrétní zahrádku více zájemců, bude při-
hlédnuto k době, po jakou žádost o volnou
zahrádku evidujeme.

PROBLÉMOVÝ DŮM VRANOVSKÁ 22, 26
POD DOZOREM KAMEROVÉHO
SYSTÉMU A RECEPCE David Aleš

Dokončení ze str. 1.
Nájemníci klíče různě padělali a rozdávali

svým známým. Na radnici pravidelně dochá-
zely stížnosti od sousedů na hluk v pozdních
nočních hodinách, nepořádek, vyhazování
odpadků z oken, jejichž zapáchající tlející hro-
mady se i přes zvýšenou frekvenci úklidu vále-
ly okolo domu a poskytovaly útočiště krysám
a potkanům.

Interiér objektu byl zničený, na chodbách
se nacházela lidská moč a výkaly, vstupní dve-
ře byly neustále zdevastované. Budova se stala
oblíbeným místem narkomanů, po kterých
zde zůstávaly použité injekční stříkačky a jeh-
ly. Celá situace byla o to závažnější, neboť hned
v sousedství stojí mateřská a základní škola.
S agresivními nájemníky si v současné době

poradí domovníci z bezpečnostní agentury.
Velmi užitečné jsou kamery, které jsme necha-
li umístit do společných prostor, na chodby
domu i na jeho fasádu. Působí zároveň i pre-
ventivně – odrazují ty, kdo páchají trestnou
činnost. Doufáme, že to v této oblasti omezí
nepořádek.

Dalším krokem bude postupná rekonstrukce
objektu – dům čeká oprava elektroinstalace,
schránek a sklepních kójí. Následovat bude
vymalování společných prostor a ke slovu se
dostane i rekonstrukce neobydlených byto-
vých jednotek. Ty budou nabídnuty čekatelům
v pořadníku, kteří je potřebují, ale zároveň si
jich budou vážit a udržovat je. Jedná se o loka-
litu blízko centra, která má potenciál jít ve všem
nahoru, proto se ji snažíme revitalizovat.

Festival Ghettofest – str. 1427. 6.
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S USYCHÁNÍM ZELENĚ SE SNAŽÍME BOJOVAT 

Milí spoluobčané, 
v tomto čísle červnového Severníku bych

se chtěla vyjádřit k dotazům, které se ke mně
v posledních měsících dostaly. Týkají se pře-
vážně usychání zeleně v naší městské části.
Tímto problémem se již delší dobu zabývám
a není pro mě, ani odbor jednoduché mu čelit.
Příčina problému je přitom prostá – zhoršení
klimatických podmínek a s  nimi spojené
sucho. 

Našemu odboru životního prostředí záleží
na tom, aby se zejména mladé stromy ujaly
a úspěšně nahradily uhynulé, nicméně ne
všechna zeleň spadá pod správu městské části

Brno-sever. Velká část z nich je pod správou
Veřejné zeleně města Brna, konkrétně stro-
mořadí. S touto příspěvkovou organizací prob-
lém řešíme a dle informací, které od nich mám,
i oni s nepřízní klimatu a suchem bojují po
celém Brně.

Veřejná zeleň města Brna má v naší měst-
ské části na starost například ulice Helfertova,
Hoblíkova nebo Zemědělská. V těchto oblas-
tech se z velké míry podařilo proti suchu bojo-
vat díky nasazení zavlažovacích vaků. Ne ve
všech lokalitách a u všech porostů však toto
řešení funguje. Zkrátka se i přes veškerou sna-
hu nedaří udržet všechny mladé výrůstky
naživu. Tyto výrůstky jsou pak nahrazovány
buďto novými sazenicemi, nebo jinými druhy
zeleně.

Veřejná zeleň města Brna proti suchu bojuje
i nasazením alternativních půdních substrátů
nebo půdních systémů, které vytváří lepší pod-
mínky pro stromy ve městech. Tímto způso-
bem by stromy neměly bojovat o pouhé přežití,
ale měly by se stát perspektivní zelení, která
se dobře ujímá, není závislá na nouzových
opatřeních a daří se jí.

Pokud byste měli stížnosti na konkrétní pří-
pady uschlých stromů, obracejte přímo na

Veřejnou zeleň města Brna (e-mail), zaměst-
nanci této příspěvkové organizace jsou velmi
ochotní vše objasnit, řešit a věnovat se kon-
krétním případům. 

V posledních dnech ale deštivé počasí
zeleni přálo. Snad budeme tedy v boji se
suchem v příštích dnech úspěšnější. Držte
nám palce. 

Marie Kselíková, radní

INFORMACE Z RADNICE

Radnice Brno-sever postupně pokračuje
v modernizaci domů, které spravuje. V sou-
časné době probíhá zateplení 7 domů – Svi-
tavská 2, Svitavské nábřeží 49, 51, 53, 55, 57
a Dačického 1, které by mělo být dokončeno
do konce letošního roku. Investice vyjde na
téměř 22 milionů korun. 

Stav budov odpovídá jejich stáří a byl tak
nejvyšší čas na nápravu. Říká se, že fasáda
dělá dům. Za celou dobu existence se fasáda
těchto domů neřešila a na jejich vzhledu to
bylo znát. Kromě zateplení a nové fasády se
domy dočkají i opravy střechy, vyjma Dačic-
kého 1 a Svitavského nábřeží 57, kde se střecha
spravovala již před 5 lety. Dále budou opravena
schodiště do jednotlivých vchodů před

domem, objekty budou odizolovány formou
odkopu, sokl domu se zateplí. Ke vchodovým
dveřím budou dodána nová zvonková tabla.
Výměna oken a dveří byla na domech prove-
dena již dříve. Snížení energetické náročnosti
objektů přinese nájemníkům významnou
úsporu nákladů na vytápění. Úpravy pak domy
celkově zkrášlí a nájemcům se tak zvýší kom-
fort bydlení.

Během stavebních prací necháme zrekon-
struovat i 19 neobydlených bytů v  těchto
domech. Byty neměly koupelnu, některé ani
topení. Nedaly se proto pronajmout. Tato situa-
ce byla velice nešťastná, obzvlášť v době, kdy
poptávka po bydlení převyšuje nabídku. Po
dokončení budou tyto byty nabídnuty žada-
telům z pořadníku, kteří si budou obecního
bydlení považovat a nebudou nemovitost ničit.

Městská část Brno-sever spravuje největší
bytový fond v krajském městě, který čítá 5 300
bytových jednotek a je v neuspokojivém stavu.
Radnice proto plánuje opravy dalších objektů
a bytů a podle množství finančních prostředků
je bude realizovat. Ještě v letošním roce nás
čeká revitalizace bytových jader na Bieblově
ul. (lichá čísla domů), Jurkovičově ul. (8–14),
zateplení se chystá u bytových domů Auers-
waldova 3, Venhudova 12, Trávníčkova 4, opra-
va ZTI (stupačky, koupelny, WC) už probíhá
v domech Jana Svobody 15, Přadlácká 10, Jugo-
slávská 18, výměna oken na Francouzské 93,
výměna střechy na nám. Republiky 13, Černo-
polní 8. 

ZATEPLUJEME SEDM MĚSTSKÝCH
DOMŮ. PŘITOM OPRAVÍME I 19 BYTŮ

David Aleš

Nikola Staňková, radní
odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever

PODPORA LIDÍ
V BYTOVÉ NOUZI

Magistrát města Brna podpoří lidi, kteří jsou
v bytové nouzi nebo jsou jí potenciálně ohro-
žení. Od 1. června bude otevřeno Kontaktní
místo pro bydlení na Malinovského náměstí
3, v přízemí (dveře 011). Kontaktní místo před-
stavuje prostor, do kterého mohou přijít lidé
se svými problémy týkajícími se jak obecní-
ho, tak komerčního bydlení. Na Kontaktním
místě bude tým pracovníků,  kteří lidem
poskytují poradenství při vyplňování žádostí
o bydlení, informace o nabídce obecních bytů,
bytů neziskových organizací a bytů na vol-
ném trhu.

Je to tak další pomoc nejen občanům, ale
i naší městské části, kdy může pověřený
úředník odkázat občany na pomoc s vyplně-
ním žádosti o obecní byt nebo poskytnout
dluhové poradenství v případě, že se občan
nachází ve finanční nouzi a není schopen
platit nájemné. Pro městskou část je tak pod-
pora magistrátu další pomocí v rámci sociál-
ního začleňování. 

Ráda bych vás všechny pozvala
25. června na veřejný kontrolní
den v Čertově rokli, který povede
Ing. Eva Damcová. Přibližně ho-
dinová procházka proběhne
v  podvečer, čas upřesníme na
www.sever. brno.cz a facebookové
stránce Radnice Brno-sever.
Dozvíte se zde, jak pokračuje obno-
va zeleně a Veřejná zeleň města
Brna připravuje ukázku plůtku
a vzorového výkopu – dvě názorná
opatření na zadržování vody. Jako
host tentokrát přijde ornitolog
Mgr. Kryštof Horák, který předsta-
ví výsledky probíhajícího ornito-
logického průzkumu v rokli.
V průběhu kontrolního dne budou
zodpovězeny dotazy přítomných
účastníků.
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K běžným způsobem aplikované dezinfekci
na místech s větším pohybem občanů se
14. května brzy ráno přidala dezinfekce prová-
děná dronem, kterou městská část pilotně

vyzkoušela na základě bezplatné nabídky spo-
lečnosti Free Horizons. Podmínkou bylo, že
použitý přípravek bude zdravotně nezávadný
a šetrný vůči přírodě. Na zkoušku byl vybrán
mobiliář a cvičební stroje v husovickém parku
Tišnovka, multifunkční sportoviště ve Schre-
berových zahrádkách v Černých Polích
a zastávka „blob“ Loosova na Lesné. Cílem této
akce bylo vyzkoušet alternativní způsob dezin-
fekce, který by v případě potřeby bylo možné

použít tam, kde rovněž dochází ke koncentraci
lidí, ale ruční dezinfekce by byla problematická
(lezecké stěny, vysoké herní prvky, lanové cen-
trum apod.), případně kdyby bylo vzhledem
ksituaci potřeba rychle aplošně vydezinfikovat
větší plochu. Vzhledem k tomu, že nevíme, co
nás v budoucnu nejen v souvislosti s korona-
virovou nákazou čeká, získala městská část

poznatky o případném dalším možném způ-
sobu dezinfekce.

Akce proběhla za velkého zájmu médií, když
v pořadu České televize Studio 6 byl odvysílán
i živý vstup a další reportáž se potom dostala
do hlavní zpravodajské relace ČT Události.
Vstup se objevil také v ranním vysílání CNN
Prima NEWS Nový den a informace byly zve-
řejněny třeba na serverech Seznam Zprávy
nebo iDNES.

VYZKOUŠELI JSME DEZINFEKCI POMOCÍ DRONU redakce

INFORMACE Z ÚŘADU

Hřiště pro děti, výběhy pro
psy a místní spolky jsme
nově rozšířili o přehled škol
a školek, dostupných pamá-
tek a k dětským hřištím
doplnili odkaz na nejbližší
WC. 

O čem je řeč? O mobilní aplikaci vytvořené
pro vaši snazší informovanost o volnočaso-
vých možnostech v naší městské části, která
nyní obsahuje na 300 míst. Než se rodiče vydají
na konkrétní hřiště, mohou si v aplikaci najít,
jaké je tam parkování či zda je na místě občer-
stvení nebo kde je nejbližší WC. V aplikaci se
také nachází seznam osmdesáti organizací
a spolků aktivních v rodinné politice včetně
aktuálních kontaktních údajů. Organizace
jsou přehledně rozděleny podle zájmové čin-
nosti či zaměření na věkovou skupinu. Nalez-
nete zde kontakty jak na kluby pro seniory,
tak na pobočky sportovních organizací, jako
je např. Sokol nebo organizace, které se zabý-
vají prosociální činností.

Aplikace umí celou řadu věcí, od možnosti
přímého volání do nalezené organizace, přes
navigaci do vybraného místa až po možnost
hlášení závady. V případě, že je např. rozbitá
lavička či nefunkční herní prvek, je možné
kliknout na tlačítko „NAHLÁSIT PROBLÉM“
a automaticky se tato informace dostane na
referenta naší městské části. Vyhledávat
můžete buď přes klíčová slova, nebo podle
kategorií jako rodina, sport, kultura, senioři,
volný čas, vzdělávání, školy a další.

Aplikace vznikla v rámci projektu Audit
familyfriendlycommunity, do kterého je Brno-
sever od roku 2017 jako jedna z prvních obcí
v České republice aktivně zapojená, a ve spo-
lupráci sProvozně ekonomickou fakultou Men-
delovy univerzity. Je první svého druhu na
území města Brna. Funguje na mobilních tele-
fonech a tabletech s operačním systémem iOS
a Android a její výhodou je, že pracuje i off-line.

Tvůrci aplikace chtěli zpříjemnit život rodi-
nám s dětmi, maminkám s kočárky a pejska-
řům. Pro rodiče malých dětí je rychlá
dostupnost důležitých informací zásadní.
Ušetřete si čas a naši aplikaci vyzkoušejte!
Pak nám dejte vědět, jak se vám s ní pracuje.

Na závěr to nejdůležitější. Kde ji najdete:
www.sever.brno.cz/pruvodce-severem 

ROZŠÍŘILI JSME MOBILNÍ APLIKACI PRŮVODCE SEVEREM 
Andrea Křístková, referentka rodinné politiky

OMEZENÍ
PROVOZU HŘIŠŤ
BLAŽKOVA
A MILÉNOVA
V termínu od 25. května do 30. června 2020
vždy v pracovní dny od 8.00 do 16.00 budou
sportovní hřiště při ulici Blažkova a Milénova
pro veřejnost uzavřena.

Hřiště budou v této době využívána žáky
Základní školy Milénova 14 a Základní školy
Blažkova 9 pro dopolední i odpolední aktivity
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1. června: B2: 8:30–12:30: Hoblíkova, Slepá, Kla-
divova, Ryšánkova, Helfertova; 11:00–16:30:
Žampachova, Tomanova, Muchova, Antonína
Slavíka, Kunzova, Traubova
2. června: B1: 8:30–12:30: Tkalcovská, Fran-
couzská, Černopolní (úsek Francouzská –
Merhautova), Přadlácká, Spolková; 11:00–16:30:
Hvězdová, Bratislavská, Soudní
3. června: B3: 8:30–12:30: Zemědělská (Černo-
polní – Lesnická), Schodová, Fišova, Martin-
kova, Erbenova, Trávníky, Lužova; 11:00–16:30:
Černopolní (Zemědělská – Merhautova), Dur-
ďákova
4. června: B4: 8:30–12:30: Jugoslávská (Pro-
vazníkova – Lesnická), Helfertova (Jugo-
slávská – Lesnická), Zemědělská (Lesnická
– Jugoslávská); 11:00–16:30: Demlova, Tráv-
níky (Lesnická – Jugoslávská), Zdráhalova
(Lesnická – Jugoslávská), Volejníkova
5. června: B5: 8:30–12:30: Zemědělská (Jugo-
slávská – Mathonova a kolem parku u pošty),
Antala Staška, Babičkova, Břenkova, Matho-
nova (Merhautova – Provazníkova), Venhu-
dova; 11:00–16:30: Maškova, Tišnovská,
Těsnohlídkova, Zdráhalova (Jugoslávská –
Tišnovská), Trávníky (Jugoslávská – Tišnov-
ská)
8. června: B6: 8:30–12:30: Sýpka, Tišnovská
(Sýpka – Vranovská), Jana Svobody, Auers-
waldova, Trávníčkova, Zubatého; 11:00–16:30:
Husovická (Svitavské nábřeží – Mostecká),
Sekaninova, Svitavské nábřeží
9. června: B7: 8:30–12:30: Svitavská (mimo
ZKS), Rotalova, Elgartova, Hálkova (slepá část),
Netušilova, Třebízského; 11:00–16:30: náměstí
Republiky, Lieberzeitova, Musilova, Jilemnic-
kého
10. června: B8: 8:30–12:30: Gargulákova, Bratří
Mrštíků, Kaloudova, Valchařská (kolem náho-

nu), Horymírova, Cacovická, Skryjova; 11:00 až
16:30: Soběšická
11. června: B9: 8:30–12:30: Sládkova, Krkoškova,
Alešova, Mathonova (Provazníkova – Bieblo-
va), náměstí SNP; 11:00–16:30: Lesnická (Pro-
vazníkova – Bieblova), Bieblova (včetně
komunikace k věžovým domům), Janouškova
(Alešova – náměstí SNP)
12. června: B10: 8:30–12:30: Klecandova, Ševco-
va, Hansmannova, Bendlova, Fügnerova;
11:00–16:30: Janouškova, Novotného, Pflegro-
va, Pospíšilova
15. června: B11: 8:30–12:30: Lozíbky, Hořejší,
Nouzová, Rovinka, Buchtova, Míčkova (Sobě-
šická – Slezákova); 11:00–16:30: Kohoutova,
Slezákova, Klidná, Merhautova – Kotěrova
16. června: B12: 8:30–12:30: Halasovo náměstí,
Nezvalova, Heleny Malířové, Arbesova, Šrám-
kova; 11:30–16:30: Seifertova (kostky), Marie
Majerové, Studená, Holubova, Vyhlídka, Barvy
(k bytovým domům i k rodinným domům)
17. června: B13: 8:30–12:30: Loosova, Jurkovi-
čova, Ibsenova, Milénova, Vaculíkova; 11:00–
16:30: Fillova, Brožíkova, Slavíčkova, Třískalova
18. června: B14: 8:30–12:30: Kupkova, Plachtova,
Šalounova, Španielova, Majdalenky, Haškova;
11:30–16:30: Brechtova, Ježkova, Blažkova,
Nejedlého
19. června: B15: 8:30–12:30: Výzkumní, Loučná,
Dohnalova, Pod Kaplí, Soběslavova, Borová,
Školní; 11:00–16:30: Na Kovárně, Na Klínku,
Štěpánkova, Melatín, U Dubu
22. června: Z1: 8:30–12:30: Mostecká, Husovic-
ká (Mostecká – Svitavská), Svitavská (No-
váčkova – Vranovská), Dačického, Nováčkova,
Hálkova (Dukelská – Nováčkova); 11:00–16:30:
Dukelská, Tomkovo náměstí, Valchařská, Vra-
novská (Elgartova – Jilemnického)
23. června: Z2: 8:30–12:30: Lesnická (Jugo-

slávská – Provazníkova), Jugoslávská (Lesnic-
ká – Vranovská); 11:30–16:30: Vranovská (Cejl –
Jilemnického), Cejl (Soudní – Zábrdovický most)
24. června: Z3: 8:30–12:30: Milady Horákové,
Merhautova (Milady Horákové – Provazníko-
va); 11:00–16:30: Merhautova (Provazníkova –
Seifertova), Provazníkova
25. června: B16: 8:30–12:30: Malinová, Drápe-
lova, Jetelová, Rygle, Kobylín, Habrová, Mokro-
horská; 11:30–16:30: Rozárka (po Zdislavinu),
Zdislavina, Zkratka, Síčka, Na Rychtě
26. června: B17: 8:30–12:30: Trtílkova, Hvoz-
díkova, Hlohová, Kalinová, Divišova, Čekan-
ková; 11:30–16:30: Dřínová, Kosatcová, Liliová,
Narcisová, Zvonková, Tomečkova
Nezapomenout na blokové čištění ve vámi
vybraných ulicích vám pomůže také aplikace
Brněnských komunikací, která je dostupná
na webové stránce https://cisteni.bkom.cz.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ČERVNU

INFORMACE Z MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Rada města Brna souhlasila s  podáním
žádosti o grant na projekt „Centrum dialogu
– Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.
Centrum dialogu bude sloužit jak pro laickou,
tak i odbornou veřejnost se zájmem o archi-
tekturu 19.–21. století.

Objekt významného brněnského stavitele
Josefa Arnolda je od  roku  2010 kulturní
památkou a  v  roce  2012 byl zařazen
na  seznam nejohroženějších kulturních
nemovitých památek. V současnosti je vila
v havarijním stavu. Na základě realizované
a odsouhlasené studie byla dokončena pro-
jektová dokumentace pro stavební řízení.
Společné povolení pro územní a stavební
řízení nabylo právní moci 13. září 2019. Nyní
požádá Muzeum města Brna o  grant
z Finančních mechanismů Evropského hos-
podářského prostoru a Norska 2014–2021.
„Pokud Muzeum města Brna získá dotaci,
rekonstrukce by měla začít letos na podzim.
S ukončením prací pak počítáme nejpozději
do konce dubna 2024,“ uvedl první náměstek
primátorky Petr Hladík.
Realizací vznikne kulturní institucionální
zařízení pro výstavní, vzdělávací, badatel-
skou, volnočasovou a komunitní činnost.
Centrem vily bude multifunkční místnost

pro kulturně-společenské aktivity pro nej-
širší veřejnost. Nebude samozřejmě chybět
stálá expozice o  historii Arnoldovy vily
a  osobnosti stavitele Josefa Arnolda.
Do objektu se také přemístí Studijní a doku-
mentační centrum vily Tugendhat a  své
místo tu rovněž najde infocentrum Brněn-
ského architektonického manuálu, který se
věnuje mapování brněnské architektury. 
Součástí objektu bude také umělecká kavár-
na a otevřená zahrada pro rekreační a umě-
leckou činnost. „Revitalizace budovy
předpokládá památkovou obnovu exteriéro-
vých částí a rekonstrukci interiéru za účelem
proměny její dosavadní funkce při zachování
autentických prvků.
■ Předpokládané náklady:

117 406 831 Kč včetně DPH
■ Předpokládaná dotace:

38 500 000 Kč včetně DPH
■ Z rozpočtu města Brna:

78 906 831 Kč včetně DPH

BRNO POŽÁDÁ O DOTACI NA REKONSTRUKCI
ARNOLDOVY VILY Magistrát města Brna

Vizualizace: Atelier 99

UZAVÍRKA ULICE
MUSILOVA
Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovo-
du bude v předpokládaném termínu se zahá-
jením mezi 9. a 15. 6. 2020 do 15. 11. 2020 úplně
uzavřena ulice Musilova.

Stavbu realizuje firma Dopravní stavby
Brno, s. r. o.

Odpovědná osoba: Vladimír Liška, telefon:
724 032 683.

Podrobnosti včetně schématu přechodného
dopravního značení naleznete v sekci Výko-
pové práce na www.sever.brno.cz
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Územní plán je hlavním rozvojovým doku-
mentem města. Ten stávající platí již od roku
1994 a je jedním z nejstarších v ČR. Do konce
roku 2022 chce město schválit nový územní
plán, s jehož návrhem se nyní můžete sezná-
mit.

Z územního plánu se lze dozvědět, kde se
mohou stavět byty, kde vzniknou nové ulice
nebo čtvrti, a určuje plochy vyhrazené pro
zeleň. Říká tedy kde, co a jak se může stavět.
V současném územním plánu byly plochy
přesně určeny pro určitý typ výstavby. Nově
navržený plán už počítá s určitou flexibilitou
tak, aby se nemusel neustále měnit, a nabídne
více možností pro stavbu bytů. V současné
době je totiž mnoho lidí, kteří by chtěli bydlet
ve městě, ale kvůli nedostatečné nabídce se
stěhují za město. Tím se zvyšuje množství
a zátěž dopravy, která zase komplikuje situaci
těm, kteří v Brně bydlí. Nová výstavba samo-
zřejmě nemůže vznikat kdekoliv, ale vše musí
být koordinováno tak, aby byl dostatek ploch
i pro zeleň a rekreaci.

Kde se můžu s územním plánem seznámit?
Na www.upmb.brno.cz najdete jak celou

dokumentaci, tak iúvodní videa, proběhlé onli-
ne přenosy „Plán vysíláme k vám“ a všechny
potřebné informace umožňující jeho snadnější
pochopení. Je zde možnost interaktivního pro-
hlížení všech výkresů, kde se dá hledat podle
adresy nebo čísla parcely. Fyzicky je k vidění
na Odboru územního plánování arozvoje (Kou-
nicova 67).

Pro veřejnost se také uskuteční setkání
s vedením města a Kanceláří architekta –
„Plán jede k vám“, kde bude návrh územního
plánu stručně představen a bude prostor i pro
vaše dotazy. V naší MČ proběhne tato akce ve
čtvrtek 11. června v Kulturním středisku Ome-
ga (Musilova 2) v 18:00. Kvůli bezpečnostním
opatřením v době koronaviru, je nutné se při-
hlásit předem na webu Kanceláře architekta
města www.kambrno.cz). Všechna setkání
budou přenášena také online.

Oficiální veřejné projednání proběhne
v pondělí 22. a v úterý 23. června, vždy v 15:00
v prostorách BVV a to jak fyzicky, tak rovněž
prostřednictvím online přenosů.

Koho se můžu ptát, když něčemu nerozu-
mím?

Dotazy k návrhu územního plánu můžete
posílat na e-mailovou adresu: pripravovany-
UPMB@brno.czanebo si zavolat na bezplatnou
linku 800 411 400. Na stránkách k územnímu
plánu najdete i„Průvodce Brňana novým územ-
ním plánem“ – brožuru s odpověďmi na časté
otázky a stručné vysvětlení nejdůležitějších
věcí.

Co mám dělat, když s něčím nesouhlasím?
Podejte námitku nebo připomínku. Pro

vytvoření námitky či připomínky lze využít
aplikaci na webu – najdete ji pod Připomín-
kování ÚP (tzv. „PUPík“)“. Vyberete oblast na
mapě, zakreslíte, vyznačíte a popíšete, co
potřebujete. Tento způsob doporučujeme, pro-

tože vás jednoduše navede, kde, co zadat
a vyplnit. Pro ty, kteří preferují klasickou papí-
rovou formu, je k dispozici formulář (ke stažení
rovněž na stránkách). Takto připravené podání
je pak třeba zaslat datovou schránkou (ID:
a7kbrrn), poštou (Magistrát města Brna, Odbor
územního plánování a rozvoje, Kounicova 67,
601 67 Brno), osobně na podatelnu (Kounicova
67 nebo Malinovského nám. 3) nebo e-mailem:
(oupr@brno.cz).

Jaký je rozdíl mezi připomínkou a námit-
kou?

Připomínku může podat každý, námitku
pouze vlastník pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástup-
ce veřejnosti. Rozdíl mezi nimi je ve způsobu
vypořádání. Připomínky jsou buď zohledněny
či nezohledněny, kdežto o námitkách musí
pořizovatel (tedy město Brno) rozhodnout
a řádně je vypořádat. Když to shrneme, tak
námitka má větší váhu.

Do kdy mohu připomínku nebo námitku podat?
Návrh nového územního plánu byl zveřej-

něn 24. března 2020. Od této doby můžete po-
dávat své připomínky či námitky, a to až do
30. června 2020. 

V čem se nový územní plán bude lišit od toho
stávajícího?

Nový dokument umožní přehlednější ori-
entaci svým barevným rozlišením, největší
novinkou je určitě výškové zónování, nahra-
zující index podlažních ploch (IPP). Bude tedy
podstatné, aby zástavba splňovala zadanou
výšku. Hustota zastavění, kterou řešil IPP,
bude muset splňovat parametry dané staveb-
ním zákonem a lokality, kde je plánovaná
nová výstavba (v Hlavním výkrese najdete
pod označením „Plochy změn“ s bílou šrafou),
a jsou většího rozsahu, pak ještě upravují tzv.
Karty lokalit, kde jsou podrobně popsané
požadavky na jejich budoucí uspořádání.
Každá oblast černě ohraničená má svoje
označení, pod kterým o ní najdete bližší infor-
mace.

SEZNAMTE SE S NÁVRHEM NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Petr Hladík

HUSOVIČTÍ
HASIČI POMÁHALI
V ŽEBĚTÍNĚ 

Vydatné deště v sobotu 23. května způsobily
také velké problémy na nástavbě základní
školy v Žebětíně. Zásah dobrovolných hasičů
z Husovic a z Jundrova ocenil starosta měst-
ské části Žebětín Vít Beran. „Jelikož jsou vaše
jednotky vybaveny profesionálními vysavači
na vodu, velmi nám tímto pomohly a zabránilo
se tak velkým škodám na stávající budově,“
poděkoval starosta Žebětína oběma zasahu-
jícím jednotkám.

redakce

Bezmála stoletý senior zabloudil mezi pane-
láky, z nesnází ho dostali strážníci

Delší procházku, než původně zamýšlel, si
ve středu 13. května odpoledne udělal senior
na Lesné. Několikaminutové popocházení síd-
lištní zástavbou sem a tam přerušil oslovením
kolemjdoucí. Zjevně pokročilý věk a obavy
o jeho zdraví ho přiměly ozvat se na linku
156 a na místě s ním pak ještě počkal, než při-
jeli strážníci. Sedmadevadesátiletý senior
hlídku ubezpečil, že je naprosto v pořádku.
Zároveň se jí však svěřil, že se mezi panelo-
vými domy ztratil a nemůže najít cestu domů.
Strážníci ověřením osobních údajů zjistili
adresu a usoudili, že návrat by už mohl být
nad jeho síly. Výletem zmoženého seniora
tedy dopravili služebním vozidlem do přibliž-
ně kilometr vzdáleného bydliště. Senior jim
tam poděkoval, a protože další pomoc nepo-
třeboval, odjeli. 

Strážníci dopadli čtveřici osob podezřelých
z posprejování školy

Ke školní budově v Merhautově ulici zamí-
řila ve středu 29. dubna navečer skupinka
mladých. Jejich cesta ale nebyla motivovaná
touhou po vzdělání. Když totiž odešli, na linku
156  se ozvali svědci s  upozorněním,
že na šedou fasádu přibylo asi půlmetrové

černé graffiti. Strážníci získali přesný popis
osob a čtveřici podezřelých vzápětí dopadli
poblíž Černopolní ulice. Mezi nimi byl i tři-
náctiletý hoch, který se jim k posprejování
školní budovy přiznal a řekl, že sprej našel.
Případ i čtveřici nezletilých strážníci předali
republikovým policistům pro podezření z tre-
stného činu.

Mladík prohrál běžecký souboj se služebním
vozidlem strážníků, byl celostátně hledaný

Poměřit rychlost svého běhu s jedoucím
autem se v sobotu 16. května odpoledne roz-
hodl sedmnáctiletý mladík. Když v Tkalcovské
ulici vpovzdálí spatřil autohlídku městské
policie, rychle se dal na útěk přes park k hrázi
řeky Svitavy. Strážníci za ním vyrazili vozem
se zapnutými majáky a s pomocí megafonu
mu adresovali zákonné výzvy, aby zastavil.
Věděli totiž, že je celostátně hledaný. On však
neuposlechl a v domnění, že pronásledovate-
lům už zmizel z očí se zakrátko schoval na hrá-
zi za  strom. Jenže jeho přesvědčení bylo
mylné. Teprve na další výzvu hlídky zareago-
val a s rukama nad hlavou vyšel z úkrytu.
Strážníci mu po  ověření osobních údajů
vypsali pokutu za neuposlechnutí výzvy úřed-
ní osoby a na místě ho předali republikovým
policistům.

ZE ZÁSAHŮ MĚSTSKÉ POLICIE Městská policie Brno

BEZPEČNOST
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V přízemí Společenského centra na Lesné,
Okružní 21, byl dne 6. června 2017 slavnostně
otevřen Family a Senior Point (FSP), a tím
zahájen provoz našeho mezigeneračního bez-
bariérového kontaktního centra. 

Každý všední den od 9 do 17 hodin na vás
čekají naše milé referentky Bc. Milena Pro-
cházková a Anežka Michnová, které bývají
v případě potřeby zastoupeny Eliškou Slád-
kovou. Díky přátelské atmosféře se zde člověk
cítí jako doma, je tu stále živo a vždy mají co
nabídnout, hlavně skvělé programy pro rodiče
s dětmi a pro seniory.

FSP je unikátní tím, že na jednom místě
kombinuje aktivity jak pro mladé lidi, pro rodi-
če s dětmi, tak i pro seniory. Probíhá zde
v dopoledních, odpoledních a občas i ve večer-
ních hodinách celá řada přednášek, seminářů
a kurzů. Domníváme se, že se nám pomalu,
ale jistě daří realizovat skutečná setkávání
napříč generacemi. 

Family Point je bezbariérové místo přátel-
ské rodině, které umožňuje pe-čovat o malé
děti a získávat informace pro podporu rodin-
ného života. Hodně rodičů využívá prostor
k přebalení či nakrmení dítěte, které může být
zároveň v kolektivu dalších dětí a seznámit
se s ostatními. Součástí programu je i vzdělá-
vání. Probíhají zde montessori dílničky, před-
nášky o autismu, budování sebedůvěry dítěte,
období vzdoru dítěte, komunikace mezi part-
nery, když rodiče podnikají atd. V současnosti
se v Pointu jednou za měsíc scházejí také
maminky – cizinky se svými dětmi a nepra-
videlně se setkává podpůrná skupinka žen
s poporodní depresí. Program se postupně
zaplňuje, maminky samy přicházejí s nápady,
které zde chtějí uskutečnit. Některé aktivity
se neuchytí, jiné se pozmění a rozvinou. Pro
nás je to naplnění cíle, které jsme si pro FSP
vytyčili. 

Senior Point je kontaktní místo pro seniory,
kam se mohou lidé nad 55 let obrátit s různými
dotazy. Naše referentky poradí se základními
informacemi z oblasti sociální, bezpečnostní,
prevence, bytové problematiky, ochrany spo-
třebitelů či nabídky volnočasových aktivit.
Pro seniory je důležitý sociální kontakt, který
mohou pracovnice zprostředkovat či si se
seniorem „jen tak“ popovídat. V dnešní době
často postrádají kontakt s rodinou, ať už je to
kvůli vysokému pracovnímu vytížení rodiny
nebo vzdálenému bydlišti. Náš Senior Point
se těší velké oblibě a vysoké návštěvnosti.
Velmi vyhledávanou je bezplatná sociálně-
právní poradna, která bývá i dva měsíce
dopředu obsazená, proto je nutné se předem
objednat. Z pravidelného programu Senior

Pointu, který probíhá každou středu v měsíci,
je jednoznačně nejoblíbenější trénink paměti.
Dále nabízí cvičení pro zdraví, trénink pro oči,
zpívání pro radost a společenské hry. Stře-
deční dopoledne jsou rezervována jen pro
seniory, protože jsme zjistili, že i oni potřebují
prostor jen pro sebe, nejen sdílený s mamin-
kami a dětmi.

U nás na „Severu“ jsme Family Point a Seni-
or Point spojili v jedno, obyvatelé Lesné a při-
lehlého okolí si zvykli navštěvovat jeho
pravidelné aktivity a již tři roky to skvěle fun-
guje.

V  rámci pravidelných aktivit nabízíme
i společnou aktivitu pro rodiče a prarodiče
s dětmi Spolek tvůrčích rodičů a prarodičů.
Každé pondělí se od 10 do 12 hodin ve FSP
scházejí rodiče s dětmi a babičky/dědečci
s vnoučaty i bez nich. Dvojice si nejdříve
poslechnou krátký příběh a poté jej zkusí
výtvarně zpracovat s použitím různých mate-
riálů. Nečekejte žádný materiální výsledek.
Cílem je samotná činnost a čas prožitý spolu.
Jsme rádi, že můžeme dětem dopřát kontakt
s příchozí babičkou/dědečkem i čas prožitý
s ostatními vrstevníky. 

Jak to vypadá v praxi? Jeden příklad za
všechny. Živého krtka přinesl dětem do FSP
náš „čtecí dědeček“, pan Kolofík, aby zjistily,
jak ve skutečnosti vypadá a čím se živí, a že
neběhá v kal-hotkách s kapsami. Také naryl
několik žížal, kterými děti krtka nakrmily.
Prostě Komenského vyučovací metoda „škola
hrou“ v praxi! 

Pro obě skupiny nabízíme ještě muzikote-
rapii, kdy účastníci sedí v kruhu na židlích
a užívají si rytmu hudby. Pro velký zájem ze
strany maminek byla zařazena i muzikotera-
pie pro rodiče/prarodiče s dětmi – Zpívání
s nejmenšími. Uvedené programy se ustálily,
dále se zkvalitňují, a proto mají větší návštěv-
nost. 

Na FSP bylo za uplynulé tři roky uspořádáno
na pět stovek různých akcí a aktivit, navštívilo
ho téměř sedm tisíc rodičů s dětmi a přes pět
tisíc seniorů. Co k tomu dodat…

Jak to vidí naše referentky?
„To, co do čísel nelze vložit a co z nich nikdo

nevyčte, je důvěra a radost ze setkání, která

FAMILY A SENIOR POINT PRO RODINY A SENIORY
NA LESNÉ JE V PROVOZU JIŽ TŘI ROKY

se mezi námi, referentkami, a návštěvníky
Pointu vybudovala. Jsme tu pro ně a často i oni
pro nás, a všichni jsme tomu rádi,“ řekla Míla
Procházková.

„FSP prospívá i vztahům mezi sousedy zde
na Lesné. Díky programu se u nás seznámili
rodiče a děti s  jedním seniorem a nyní se
navštěvují. I mezi seniory vzniklo několik přá-
telství, za což jsme opravdu velmi rády. Lidé
si zvykli se u nás scházet,“ sdělila Anežka
Michnová.

„Věřím, že díky rozmanitému programu do
FSP zavítá mnoho návštěvníků jako například
já před dvěma lety na přednášku „Růžovo-
modrý diktát“, a najdou zalíbení v některém
z pravidelných programů. Pro mě a syna to
byl Spolek tvůrčích rodičů, který jsem občas
i vedla. Velkou výhodu vidím v možnosti vzít
si dítě na přednášku sebou, protože jinak by
byl program pro mnoho maminek nepřístup-
ný,“ zhodnotila Eliška Sládková.

Kolem „našeho“ FSP vznikla opravdu živá
a otevřená vícegenerační komunita lidí, kteří
jsou si ochotni pomáhat, navazují pevná přá-
telství a navzájem si prospívají.

Na závěr bychom se chtěli připojit k  té
spoustě spokojených seniorů a maminek
a našim referentkám za jejich každodenní čin-
nost poděkovat. Vždyť bez nich by se náš FSP,
krásné inspirativní místo pro setkávání gene-
rací, neobešel. „Moc děkujeme, děláte výbor-
nou práci pro lidi, nabízíte vstřícný a laskavý
přístup nejen dříve narozeným, ale i mamin-
kám a jejich dětem. Velmi si toho vážíme!“
citujeme z návštěvní knihy.

Pokud jste náš Family a Senior Point ještě
nikdy nenavštívili, máte skvělou příležitost
právě při oslavě 3. výročí otevření, a to 18. 6.
2020 od 14 do 17 hodin. 

Neváhejte a přijďte s námi naše 3. naroze-
niny oslavit!

Daniel Kummer, místostarosta, Andrea Křístková

audit
familyfriendlycommunity
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Jindřich Eliáš provázel generaci dnešních
seniorů od prvních klasických tanečních pří-
mo do rockových klubů. I když nějakou dobu
trvalo, než se jim tak mohlo říkat. V roce 1968,
po maturitě, přišly zlé časy. Protože jsme spolu
tehdy chodili – do jedné třídy na gymnáziu
Elgartova – vím to velmi dobře. A mohla jsem
proto také nahlédnout do jeho života zcela
kamarádsky a neformálně.

Pamatuji si tě věčně s kytarou a neváhal jsi
nám hrát i o přestávce ve třídě. Ale pouštět
desky – jak jsi na to přišel? 

V roce 1967 mne jako gymnazistu a průvod-
ce Klubu mladých cestovatelů za odměnu
poslali na evropský seminář mládeže do
Dortmundu. Po něm byla „Europa Party“a na
ní, vedle beatové kapely, byl součástí progra-
mu i tzv. „Plattenspieler“, který pouštěl desky.
Nic moc k tomu neříkal a mně to taky tehdy
nic neříkalo. Tehdy jsem hrál na kytaru a zpí-
val, půjčili mi tam elektrickou a já jim hrál pís-
ničky Olympiku. V dalších dnech jsme byli
pozváni do tamních levicově orientovaných
mládežnických klubů, kde jsem byl obdarován
západními hity na singlových deskách a já si
ani neuvědomil, co se vlastně stalo. 

Byl tehdy v Brně vůbec klub, který by něco
takového dělal?

Miloš Bernátek, legendární pořadatel a dnes
již bohužel nebožtík, otevřel první klub na Cej-
lu, tedy pardon, na Gottwaldově ulici, v únoru
1969, v závodním klubu Vlněny. Pozval do pro-
gramu DJ z Prahy, jenže on tehdy nepřiletěl
a já s jedinou zkušeností z Dortmundu, jsem
musel hned zaskočit. Ze dvou LP, které tehdy
v klubu byly, Beatles-Help a Bee Gees 1, jsem
vybíral dokola písničky celých 5 hodin
a k tomu se snažil být vtipný. Mělo to velký
ohlas tak Miloš Bernátek vymyslel, jelikož dis-
kotéka byl pojem neznámý, název pořadu „Pět
hodin tance za 3 Kčs“. A 1. března 1969 už byla
na světě moje první plakátovaná diskotéka.

To tě motivovalo, abys v tom pokračoval?
Hlavně to, že jsem v roce 1972 dostal cenu

publika v Karlových Varech, kde byl první fes-
tival DJ. Jako neznámý kluk z Moravy jsem
ve finále uspěl ještě lépe než tehdejší pražské
špičky! To jsem byl hodně pyšný.... A pak už
se rozjel vlak. Šelepka, Semilasso, Vlhká,
Musilka, Savarin... 

Stejně sis život ale představoval jinak, nebo ne?
To ano, hlavně maminka. Vzali mne v roce

1969 na obnovenou právnickou fakultu v Brně.
Jenže to osud nachystal jinak. Na první výročí
okupace 21. srpna mne zatkli a strávil jsem
sedm týdnů v Bohunicích. Byl to soudní trest
za účast na protestních akcích proti okupaci
a bylo po studiích. Tak jsem se stal prvním
profesionálním diskžokejem.

No moment, to snad tehdy nešlo!?
Tak dobře.... Tak tedy „ohlašovatelem disko-

tékových pořadů“ ... nebo je lepší „pouštěč“???
To označení taky jeden čas letělo. V každém
případě jsem musel udělat přehrávky na tehdy
jediné umělecké agentuře, abych mohl jezdit
po celé republice. Za honorář 120 Kč hrubého.
Kluby mládeže byly naštěstí v každém větším
městě. Pak mi na agentuře přiznali profesi kon-
ferenciér, to už bylo za 400 Kč! A jako takový
jsem například konferoval vroce 1975 galakon-
cert vpražské Lucerně. To jsem byl tehdy hodně
pyšný, že moravská pěvecká špička, jako Jiřina
Veselá, Helena Blehárová, sourozenci Ulrycho-
vi, Martha a Tena Elefteriadu, Bob Frídl a moje
maličkost, co by moderátor, vyprodali pražskou
Lucernu!

Kde jsi získával zahraniční desky, přece jsi
nemohl pořád hrát ty darované v Dortmundu?

Pomohla mi nejprve maminka, i když zpo-
čátku neviděla ráda, že na místo právníka má
konferenciéra. Jela v roce 1967 poprvé do USA
a přivezla mi americké desky. A pak, víš, jak
to chodilo. Kdo jel do ciziny, vždy mi něco při-

vezl. Veksláci, hudebníci, lékaři, obchodní
zástupci, mám dodnes spoustu přátel, díky
kterým jsem tuto práci mohl dělat a jsem jim
za to vděčný.

Ale měl jsi i jiné aktivity, tedy mimo diskoték
a moderování?

Velmi rád vzpomínám na pásmo Hrajeme
si na pohádky, které jsem vytvořil pro děti
podle legračních pohádek skvělého malíře,
spisovatele a kamaráda Aloise Mikulky. Poz-
ději, v roce 1995, jsem začal jako první s Oldies
party. Bylo to určeno pro mé vrstevníky a oni
tam chodili moc skvělí puberťáci a mysleli si,
že je to nová muzika. 

A co doba „normalizace“? Neříkej, že si tě nikdo
nevšímal...

Upřímně, nebyl jsem v očích soudruhů tak
velká ryba, aby mne chtěli vytěžovat. Spíš se
mi vždy připletla do života závist. V roce 1976
jsem dostal zákaz činnosti, měl jsem modero-
vat dožínky a někdo mne udal, že jsem předtím
vzal honorář 500 Kč bez dokladu. A jeden sou-
druh z Kroměříže, který šel na moji produkci
zkontrolovat svoji dceru, napsal na agenturu
zdrcující kritiku na ideologické zaměření
mého vystoupení. A bylo vymalováno...

Tos byl tehdy první nezaměstnaný?
Ne, ne, já přece pracovat chtěl! A tak se stalo,

že jsem se stal kulturním referentem na teh-
dejší OKVS I. A měl jsem na starosti hudební
skupiny Folk Team, Trojlístek a romskou cim-
bálku Evžena Horváta. To byla skvělá kapela,
složená skoro jen z členů jedné romské rodiny.
Kapelník byl skvělý muzikant, který učil
všechny svoje děti i děti ze svého okolí. Dnes
je podle něho pojmenován park na Hvězdové
ulici. Park Evžena Horváta.

Po revoluci byly jistě podmínky pro práci jiné?
Hlavně se mi otevřel brněnský rozhlas a pře-

sto, že jsem byl externista, jsem vymyslel
pořad, který se jmenoval Disco na přání. Děti
psaly dopisy, ve kterých chtěly slyšet tehdejší
diskohity, naše i cizí. Dostával jsem tehdy
200–250 dopisů denně! To se opravdu nedalo
číst. Tak jsem losoval. A jednou za týden byl
pořad s takovou hvězdou – tehdy velmi mla-
dou – jako například Lucka Bílá, Ilona Csáková.
Palo Habera, Petr Muk, Shalom a další.

Posluchači si ještě dnes jistě pamatují Sta-
robrněnské kolo, proč už není?

Ten pořad jsem dělal 11 let, od roku 1990.
Sehnal jsem si dokonce sponzory, pivovar Sta-
robrno a sodovkárnu Merito, to jsem dostal
jako podmínku existence pořadu. Někteří
čekali, že se mi to nepovede, ale podařilo se.
Ale úspěch přináší závist, to taky znáš, ne?

Nejstarší hudební pořad Českého rozhlasu, ve
kterém děláš, je Noční proud? 

Ten má už 31 let, Český rozhlas Dvojka ho
vysílá každou noc a já každé úterý od 23.30–02
hodin. 

PRVNÍ BRNĚNSKÝ DISKŽOKEJ JE Z HUSOVIC
A SLAVÍ 70. NAROZENINY

NAŠI JUBILANTI

Karla Hofmannová, radní
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Jsem jediný z Brna a popravdě jsem dost
pyšný na to, že mám možnost být jeho sou-
částí. 1. října udělujeme s mými kolegy na krás-
ném pražském Žofíně v rámci galavečera ceny
Legenda Nočního proudu. Teď, v rámci koro-
naviru, byl ovšem pořad zredukován na dva
pražské redaktory, ale od 1. června zase pojede
dál jako před tím. Moc se těším na všechny
posluchače!

Co tvůj soukromý život? Našla se taková, která
dokázala tolerovat život po klubech?

Představ si, že našla. A žijeme spolu už 40
let. Seznámili jsme se v Savarinu, klubu na
Pekařské, už tam není. Teď je to čínská restau-
race. Takže moje žena Naďa neměla od počátku
žádné iluze, kdo jsem (Blíženec) a jaký jsem.
A já jsem rád a jsem jí vděčný, že to se mnou
vydržela a že mne vždy podržela, když jsem to
potřeboval. Máme dvě skvělé dcery, šestiletou
vnučku Nelinku a ročního vnoučka Štěpánka
a jsem vděčný osudu, že je všechny mám.

Žiješ na městské části Brno-sever, konkrét-
ně v Husovicích, cítíš se stále patriotem? 

No jasně! Žiji tu celý život, stejně jako moji
rodiče a prarodiče. Můj děda tu postavil dům
a já ho zrekonstruoval. Nedovedu si představit,
že bych žil jinde. Navíc jsem Brňák a propa-
gátor hantecu! To dokladuje i moje nedávná
aktivita, přeložil jsem do hantecu Malého
prince. Byl to nápad jedné paní europoslan-
kyně, která chce zůstat v anonymitě, a doufám,
že se mi to docela povedlo. Takže „Malé pri-
ncipál“, který má za kamarádku „foxnu“, by
měl být pro čtenáře milým překvapením
v předvánočním čase díky nakladatelství Jota.
Moc se na to těším. 

A co Musilka? Pamatuje tě jako ředitele! 
No to máš pravdu, to bylo v letech 2008 –

2012, byl jsem osloven tehdejší starostkou
Tomíškovou a měl jsem pocit, že pokud jde
o městskou část, tak že jí něco podstatného
dlužím. Snad jsem svoji misi splnil se ctí. Pak

jsem šel do důchodu, i když své aktivity v roz-
hlase i jako konferenciér ještě stále dělám
a pokud mi zdraví dovolí, i dál budu dělat, pro-
tože je dělám rád. 

Děkuji za rozhovor a hodně zdraví a vše dob-
ré k 70. narozeninám!

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity
myslí na seniory i v době pandemie a připra-
vuje pro ně online vzdělávací aktivity.  Program
výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu,
že vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího
věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě
jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl
nevystavovat věkově nejohroženější skupinu
nebezpečí onemocněním COVID-19.

V současné době probíhají online přednášky
prostřednictvím kanálu na YouTube. V pře-
dem stanovený čas jsou posluchačům U3V
vysílány přednášky z různých oborů, např.
astronomie, dějin umění, ekonomie, historie
či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální
online kurzy, které byly nabídnuty poslucha-
čům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny.
Jedná se např. o kurzy Po stopách význam-
ných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Tré-
nování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA.
S lektory senioři komunikují pomocí video

přenosu v reálném čase s možností aktivního
vstupu do diskuse. 

Pro seniorskou veřejnost je také na webo-
vých stránkách Univerzity třetího věku MU
vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou
pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací
materiály a videa věnující se např. pohybovým
aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii
nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět umož-
něno setkávat se v přednáškových místnos-
tech Masarykovy univerzity. Připravujeme
proto také kurzy na nový akademický rok, kte-
rý nás čeká. Přihlašování do těchto kurzů se
uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci
přihlásit do 1. ročníku tříletého Všeobecně
zaměřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů
Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
a Univerzita třetího věku v Moravském zem-
ském muzeu. Bližší informace o připravova-
ných kurzech včetně programů naleznete
na webových stránkách www.u3v.muni.cz.

Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR, z. s., realizuje nový projekt „Podpora nefor-
málních pečovatelů v Brněnské metropolitní
oblasti“. 

Projekt se zaměřuje na bezplatnou intenzivní
podporu těch, kteří pečují oosobu se zdravotním
postižením. Jde o pomoc v  oblasti právní
i sociální, dále psychoterapeutické, odlehčo-
vacích služeb, profesního poradenství, rozšíření

kvalifikace apod. Podrobnosti lze získat na
e-mailové adrese: pecujicibrno@nrzp.cz nebo
na tel. čísle: 739 579 782; web: www.nrzp.cz

Projekt je financován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu zaměstnanost a ze státního
rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144.

KORONAVIRUS VZDĚLÁVÁNÍ
NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU
MASARYKOVY UNIVERZITY NEZASTAVIL 

Tereza Tlapáková, Masarykova univerzita

PEČUJETE O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM? POMŮŽEME VÁM!

Eliška Škrancová, Martin Bořivoj Novosad, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
Jmenovité zveřejnění jubilantů v Severníku
je podmíněno jejich písemným souhlasem.
S ohledem na aktuální komplikovanost
poskytnutí tohoto souhlasu přineseme
seznam červnových jubilantů podle situace
v nejbližším možném vydání Severníku. Už
nyní jim ale srdečně blahopřejeme.

ZŠ NÁMĚSTÍ
REPUBLIKY UČÍ
NAPLNO 

Události posledních týdnů zatížily velkým
množstvím samostatné práce nejen žáky, ale
také jejich rodiny. Naše škola proto hledá cesty,
jak jim v dané situaci co nejvíce pomoci. Zadá-
vání úkolů na dálku přes elektronickou žákov-
skou knížku mohlo účinně fungovat jen po
určitou dobu, proto už od dubna probíhá výuka
online. Naši učitelé poskytují každý den mnoho
vyučovacích hodin „naživo“, žáci si osvojují
novou látku prostřednictvím kamer a mikro-
fonů, plní úkoly za pomoci vyučujících amohou
jim průběžně klást dotazy. Tento způsob učení
si pochvalují žáci, rodiče, ale také sami učitelé,
protože výuka pokračuje efektivně dál. 

Na začátku května se nám navíc do lavic
vrátili všichni žáci devátého ročníku, kteří se
připravují na přijímací zkoušky na střední ško-
ly, a jsme připraveni i na příchod žáků prvního
stupně. Aktuální situace tak ukázala, že stále
platí známé přísloví: Kde je vůle, tam je cesta.

kolektiv ZŠ J. A. Komenského 

NAŠE ŠKOLY
A ŠKOLKY

SOCIÁLNÍ
PÉČENAŠI JUBILANTI
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Od 12. března z důvodu nouzového stavu
nemůžeme provozovat oblíbené aktivity při
pravidelných schůzkách v senior klubu Kutí-
lek. Částečně si proto naše čtvrtky nahrazu-
jeme setkáváním na internetu. Rozesíláme si
pozdravné e-maily, informujeme o tom, co je
nového a jak trávíme svoje dny v této nelehké
době.

Vzájemně se podporujeme a nabízíme pří-
padnou pomoc. Nechybí různé rady, návody
na tvořivé využívání volného času a vše koře-
níme humorem, který těžké chvíle nadleh-
čuje.

Zvláště se všechny těšíme na verše, které
nám obohacují všední dny. Píše je naše členka
paní Julie Remišová. Její básničky plné citu,
obdivu k přírodě a životu nás povzbuzují
a naladí vždycky na přátelskou notu.

Víme o sobě, myslíme na sebe a těšíme se
na opětná setkávání v klubu na Ibsenově.

Sen o dešti
Melodie deště mi zahrála do spánku.
Zabubnovaly kapky, zašuměly žestě.
Prosím v duchu, hrajte mi ještě.

Vlahý vzduch s vůní heřmánku
mě vrátil do dětských sandálků,
kdy běhali jsme bosí v trávě plné rosy.

Jen neprocitnout, ještě chvíli snít,
svěžím kapkám tvář nastavit
a tančit s mládím ještě 
s tou šumivou hudbou deště.

Je ráno, záclona ve vánku
vlahým vzduchem voní.
Nadechnout se pospíchám,
cesta je čerstvě umytá
a šeříky zas voní.

Jabloně jsou v plném květu
a sedmikrásky hlásí světu,
že jaro je tu s námi
s barvami a písněmi
je stále krásně na zemi.

Dovolte, abych vás seznámila s knížkou, kte-
rá se mi dostala do rukou. Jedná se o knihu
kreslíře, grafika a divadelníka, Černopoláka
Bohumila Jůzy. Za svůj život spolupracoval
snad se všemi humoristickými časopisy, kte-
ré u nás vycházely. Jeho některé špatné zku-
šenosti s vydavateli a zmenšující se počet
našich humoristických časopisů jej vedly
k tomu, že začal, nejprve pro své kamarády
v divadle Marta, vydávat podzemní časopis
humoru NOVÉ BLBÉ DOBRÉ RÁNO. Vycházel
nepravidelně, jak mu jeho zaměstnání dovo-
lovalo a jak se shromažďovaly materiály.
Úspěch byl jednoznačný, a tím vyprovokoval
své přátele ke spolupráci. Tak se ze čtyř stran
A4 stalo 32. Kreslený humor je doplněn
nemenším počtem citátů, vtipů, kratších
článků i hlubších myšlenek širokého spole-
čenství spolupracujících kamarádů. Náklad

se stále zvyšoval a u cílových odběratelů si
už dál žil svým rozmnožovacím životem.
Logickým vyústěním pak muselo být, že si
k narozeninám udělal radost a vydal u brněn-
ského vydavatelství ŠUPLÍK výběr toho nej
z 33 vydaných čísel za posledních 10 let. Kni-
ha byla pokřtěna za účasti kamarádů a hostí
během jeho výstavy obrazů v prestižní galerii
PLATINIUM.  Netradičně pojednaná grafická
stránka knihy se snaží maximálně kore-
spondovat a přiblížit novým zájemcům, jak
časopis vypadá. Doufám, že každého roze-
směje a zvedne mu náladu stejně jako mě.
Jak řekl autor na vernisáži: „Pokud vás roze-
směje alespoň jeden vtip z knihy, mělo to
cenu ji dělat. A takhle my tady žijeme... a pak,
že je v Brně nuda!“                        

Bohumil Jůza: BLBÉ RÁNO, září 2019,
www.suplik.cz 

VÍME O SOBĚ

V pondělí 11. května se mé mamince udělalo
na husovické poště velmi zle. Místní pracov-
nice se jí ujaly a zavolaly neprodleně rychlou
záchrannou službu, která maminku odvezla
na jednotku intenzivní péče v nemocnici u sv.
Anny, a tak jí doslova zachránily život. Mamin-
ka, které bude v prosinci 80 let, je již v domácím
léčení po mozkové příhodě, a to díky včasné
pomoci bez trvalých následků. Tímto bych
chtěla pracovnicím pošty Brno 14 na Dukelské
třídě poděkovat za ochotu a vstřícné a poho-
tové jednání.

PODĚKOVÁNÍ
PRACOVNICÍM
HUSOVICKÉ POŠTY
ZA ZÁCHRANU
ŽIVOTA

Vlasta Stáňová, Lesná

BLBÉ RÁNO ČERNOPOLÁKA BOHUMILA JŮZY Jolana Kozáková, Černá Pole 

Z praxe vím, že občané místním periodikům,
tzv. zpravodajům, příliš pozornosti nevěnují.
V bytových domech na chodbách či na prahu
těchto domů se často válejí výtisky ve znač-
ném počtu za všeobecného nezájmu obyva-
tel. Je mi to velmi líto a vidím to jako zmaření
usilovné práce těch, kteří občanům své čtvrti
slouží a poskytují jim důležité informace.

Konkrétně mám teď na mysli dubnový
Severník, který bezprostředně po vypuknutí
koronavirové pandemie uveřejnil na prvních
čtyřech stranách všechna potřebná telefonní
čísla pro udržení chodu domácností (nákupy)
i zabezpečení ochranných prostředků (rouš-
ky či dezinfekční prostředky). Zejména
senioři tuto pomoc uvítali a v hojné míře

využili. Jak mi sdělili na infolince pro senio-
ry (800 140 800), která fungovala do konce
dubna jako služba odboru sociální péče
Magistrátu města Brna, mohli jim občané
volající o pomoc ruce utrhnout, kolik měli
zakázek. Na tuto bezplatnou službu pak
v probíhajícím nouzovém stavu ochotně
navázali studenti Masarykovy univerzity
(549 488 800). Tak se u našich dveří s těžkými
nákupy z drogerie vystřídali studenti z gym-
názia, automobilové průmyslovky či Filozo-
fické fakulty MU. Tomu říkám služba,
ochotná, vstřícná, zasluhující si poděková-
ní.

Nedočkali bychom se jí však, kdybychom
si nepřečetli dubnový Severník, za nějž jsme

s manželem velmi vděční. Jen celá tato chvá-
la má drobný háček. Právě ono vydání do
našeho domu jako naschvál nedorazilo.
Donášková služba selhala v poměrně klíčové
situaci, což je škoda pro občany i pro prestiž
Severníku. Zachránilo nás, že dostáváme
výtisky zpravodaje v internetové podobě do
počítače.

Ještěže květnové číslo již našlo své místo
ve schránce. Můžeme se tak dočíst, kolik
ochotných lidí se podílelo a stále se podílí
na zajišťování potřeb občanů v době pande-
mie, a nejen to.  

Každopádně čtěte Severník, ať něco nepře-
hlédnete.  Jeho četba se rozhodně vyplácí.

ČÍST SEVERNÍK SE VYPLÁCÍ Alena Odehnalová, Černá Pole

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Olga Seberová, Husovice
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KAM VE VOLNÉM ČASE
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KAM VE VOLNÉM ČASE

Omlouvám se. Výbor Seniorklubu po zvážení se rozhodl zrušit červnové
programy na základě informací od členů klubu (mají ještě obavu z náka-
zy) a dělat pro asi 15 členů přednášku je trapné pro přednášejícího.
Červenec a srpen máme klubové prázdniny a věřím, že v září se vše
vrátí do starých kolejí.
Upozornění pro cvičení a plavání na Tesle:

Od středy 13. května je na Tesle Brno už otevřen gymnastický sál –
cvičení pro Seniorklub. Takže objednaná cvičení od 18. května pondělky
a čtvrtky 9 až 10 hodin pokračují. Dále plánuje se znovu obnovit i provoz
bazénu – plavání od 25. května. Pro náš seniorklub pátek 29. května 9
až 10 hodin a další objednané pátky do konce června.

Vladimír Mlčoch
V červenci a srpnu jsou klubové prázdniny. Všem členům klubu pře-

jeme mnoho pěkných letních zážitků, dobrou pohodu a hlavně zdraví.
Sejdeme se opět v září u dalších našich pěkných akcí.

výbor Seniorklubu

SENIORKLUB IBSENOVA 2

Dne 1. června jsme odstartovali přihlašování do kroužků na školní rok
2020/2021. Prozkoumejte pestrou nabídku zájmových aktivit Lipky –
pracoviště Jezírko, které se nachází mezi Soběšicemi a Útěchovem.
Věříme, že si z ní vybere každý, kdo rád tráví čas venku s kamarády.

I letos jsme připravili jeden zbrusu nový kroužek. Pro starší děti
a mládež od 10 do 17 let otevíráme Kutilskou dílnu. Každou středu
budeme vyrábět zajímavý výrobek ze dřeva či jiných přírodních
materiálů, ale i kovů nebo plastů. Zároveň se naučíme základní postu-
py manuální práce, správné držení nářadí a používání nástrojů ruč-
ních i těch elektrických. Díky podpoře z projektu je kroužek pro děti
zdarma.

Kroužky na Jezírku probíhají od úterý do čtvrtka. Začínají vždy v 16

a končí v 18 hodin, výjimkou je Klub skřítka Lesníčka pro nejmenší
děti, který končí v 17.30. Kroužky jsou zaměřené na venkovní hry,
bádání a objevování okolní přírody, ale nechybějí na nich ani nejrůznější
tvoření.

V úterky se u nás budou setkávat Larvičky (4–6 let), Kuklíci (6–9 let)
a také Brhlíci (8–12 let). Ve středy uvítáme děti z Klubu skřítka Lesníčka
(3–5 let), Svižníky (6–10 let) a zájemce o Kutilskou dílnu (10–17 let). Ve
čtvrtky pak přijdou na řadu kamarádi Brablenci (5–7 let), Čmeláci
(8–12 let) a Pestřenky (7–11 let).

Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na stránce
www.lipka.cz/jezirko-krouzky.

Přejeme vám pohodové léto a v září v kroužcích na viděnou! 

KROUŽKY V LESE, TO JSOU KROUŽKY NA JEZÍRKU! Amálka Čípková, Lipka

V lese nemusí být jen nuda. Zvlášť pokud v něm můžete zažít dobro-
družství. Skautské středisko Milana Genserka z  Lesné a spolek
Vicinis, z. s. vám letos v rámci „Dětského dne na Lesné jinak“ jedno
nabízí. Vydejte se s mobilem na napínavou výpravu po stopách stavby
železniční tratě v kulisách Divokého západu. 

Čeká vás zajímavá trasa vhodná i pro kočárky a ještě zajímavější
příběh plný úkolů. Stačí se zaregistrovat na webové stránce
zeleznice.utora.cz, kde najdete veškeré podrobnosti k venkovní hře
v okolí Lesné. Stejně tak se můžete registrovat přes QR kód, který vidíte
na stránce u tohoto článku.

A je jen na vás, zdali půjdete jako dvojice, či jako velká skupina. Hrát
může jednotlivec i více osob zaráz. I tak ale nezapomeňte dodržovat
právě platná pravidla v souvislosti s koronavirem.

Dětský den letos finančně podpořila MČ Brno-sever, za což ji patří
velký dík. Hra je vytvořena hlavně pro předškolní děti a žáky prvního
stupně, s trochou nadhledu se ale pobaví i rodiče a starší děti. A zcela
určitě okolo Lesné objevíte místa, o kterých jste možná neměli ani
tušení. Nezapomeňte velkou svačinu, dostatek vody a vyrazte na půl-
denní výlet. Podmínkou hry jsou jen data v mobilu a odhodlání. Hru je
možné absolvovat do 20. 6. 2020.

„Píše se rok 1869 a na Divokém západě vrcholí největší stavba, jakou
doposud svět viděl. Dvě konkurenční společnosti, Union Pacific a Cen-
tral Pacific, staví trať, která má spojovat východní se západním pobře-
žím. Každá z nich začíná z jedné strany kontinentu. Je domluveno, že
uprostřed svoje trati spojí, a tak vznikne nejdelší želez-
niční dráha, spojující břehy Tichého oceánu a Atlantiku
středem Spojených států amerických. Jenže něco je
špatně. Podle výpočtů se tratě měly již dávno spojit, ale
nestalo se tak.“

Proč? Rozluštění této záhady je jen na vás!

DĚTSKÝ DEN NA LESNÉ
LETOS ÚPLNĚ JINAK Pavel Priesnitz, 

Junák – český skaut, středisko Milana Genserka
Lucie Kulhavá, spolek Vicinis
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KULTURNÍ STŘEDISKO OMEGA ZVE

Prázdninová kolektivní výstava ve Family Pointu divákům představí
soubory prací několika loňských absolventů Střední školy umění
a designu Brno a ukáže jim jejich roční posun v začínající umělecké
tvorbě. Můžete se těšit na výstavu mladého a neotřelého přístupu
k malbě, kresbě, grafice i fotografii.  



ČERVNOVÉ VYCHÁZKY odboru Klubu českých turistů 1. brněnská
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Milí přátelé turistiky! Zahajujeme po rozvol-
nění přísných nařízení opět činnost. Těšíme
se setkání s vámi na našich vycházkách.
Samozřejmě, že na našich akcích budeme
muset dodržovat nařízení a doporučení hygie-
niků.
Neděle 7. 6. Rozhledna Vyšicko – odjezd v 8.36
hodin z hlavního nádraží ČD do Mutěnic přes
Zaječí. Trasa: Mutěnice – Vyšicko (rozhledna)
– Pod Dubňanskú horú – Jarohněvický rybník
– Dubňany – Mutěnice, žst. Návrat v 14.31

hodin autobusem z Mutěnic do Brna. Vede
František Pelikán, chůze 13 km.
Sobota 13. 6. Podél Jihlávky – odjezd v 8.49
hodin z hlavního nádraží ČD do zastávky Ivan-
čice, letovisko. Trasa: Letovisko – Nové Bránice
– Dolní Kounice. Návrat podle dohody v 13 nebo
15 hodin autobusem do Brna. Vede Slávek Čou-
pek, chůze 10 km pohodový terén.
Neděle 21. 6. Zřícenina hradu Holštejn – odjezd
v 9 hodin z hlavního nádraží ČD do Blanska
aautobusem do Šošůvky. Trasa: Šošůvka – lom

– Holštejn – Ostrov u Macochy – Jedovnice.
Návrat podle dohody autobusem každou hodi-
nu z Jedovnic. Vede Miloslava Velanová, chůze
13 km zvlněný terén (možnost koupání).
Neděle 28. 6. Z Milonic do Rájce – odjezd
v 8.27  autobusem č. 301 z Králova  Pole
nádraží do Milonic. Trasa: Milonice – Újezd –
Krkatá baba – Lubě – Žernovník – Černá Hora
– Rájec-Jestřebí. Návrat podle dohody v 15.20
hodin vlakem z Rájce‐Jestřebí. Vede Alena
Paterová, chůze 15 km zvlněný terén.

VOLNÝ ČAS PLACENÁ INZERCE

Epidemie koronaviru a následná vládní
omezení nás zasáhla stejně jako všechny
ostatní pořadatele kulturních akcí. Od půlky
března jsme utlumili všechny přípravy festi-
valu a čekali na vývoj událostí.  

Po vyhlášení plánu uvolňování restrikcí
jsme se nakonec rozhodli uspořádat Ghetto-
fest v sobotu 27. června, a to v podobě trochu
netradiční oproti předchozím ročníkům.

Podle aktuálních plánů bude tou dobou
umožněno pořádat kulturní akce pro omezený
počet osob. Věříme, že i tak má smysl akci uspo-
řádat. Zvolili jsme formát několika menších
oddělených scén rozmístěných v dostatečné
vzdálenosti v lokalitě tzv. brněnského Bronxu.

Festivalovým poselstvím je již od začátku
otevírat lokalitu přezdívanou jako brněnský

Bronx širší veřejnosti a propojit tak skrze kul-
turu místní lidi se zbytkem města. Letos pro-
běhne již 9. ročník.

V této nelehké době se více než kdy jindy
ukazuje, jak je důležité držet pospolu. Mimo
jiné i to byl jakýsi motivační prostředek pro
letošní podobu festivalu. Rozhodli jsme se
oslovit ke spolupráci řadu místních podniků
a touto cestou se navzájem podpořit a třeba
jim i trochu zvednout tržby, o které přišly
během karantény. Těšit se návštěvníci mohou
i na zajímavá místa z lokality. Kromě naší
domovské Káznice bude scéna také na dvoře
jednoho z historických pavlačových domů na
Bratislavské ulici či na dvoře Muzea romské
kultury. Kompletní program návštěvníci na-
leznou na www.ghettofest.cz. Navnadit

bychom snad zatím mohli jmény brněnských
rapperů Michailova a Moneyaka.

Bezpečnostní pravidla a dodržení hygienic-
kých zásad

Je nám jasné, že i když se nyní boj s epidemií
daří a počty osob nakažených koronavirem
klesají, není ani zdaleka vyhráno. Celý Ghet-
tofest se proto odehraje za dodržení přísných
hygienických pravidel a scény budou striktně
omezeny počtem osob. Pro akce volíme taková
místa, u nichž je možné jednoduše kontrolovat
vstup a dodržet maximální návštěvníků.
Všechna místa budou řízena a kontrolována
profesionální pořadatelskou službou, vybavena
dezinfekcí a budou dostatečně prostorná, aby
umožnila udržování bezpečných vzdáleností. 

FESTIVAL GHETTOFEST BUDE!
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MÁTE ZÁJEM INZEROVAT V SEVERNÍKU?
Plošná i řádková inzerce, 

26 000 výtisků každý měsíc, slevy za opakování.
Podrobné informace naleznete na

www.sever.brno.cz/severnik
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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, plotů, zábradlí, TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE aj. Na přání úklid.
Tel.: 606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz. Živnostníci pro Brno-sever
a okolí. Platba hotově = SLEVA 250 Kč!
• Vyklízíme: byty, sklepy, pozůstalosti a další... Pokos trávy, kácení stromků,
prořezy atd. Vše levně! Odvoz jakéhokoliv železného odpadu + elektro, zdar-
ma! Mobil:776 339 166
• Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky, skříně a pracovní
desky na míru www.vrbakuchyne.cz. Vrba – tel.: 603 438 707
• Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství,
návrh, realizace na klíč. E-mail: info@tzbcentrum.cz, telefon: 513 034 551,
704 458 187, www.tzbcentrum.cz
• PRONÁJEM PRO OSLAVY narozenin, večírků apod. www.OslavTo.cz
• VODOINSTALO-SELINGER – (Zemědělská 4) kompletní instalatérské
a topenářské práce – OD KAPAJÍCÍHO KOHOUTKU PŘES HAVÁRIE až po
rekonstrukce – PLYN-ELEKTRO-ZEDNICKÉ PRÁCE – NONSTOP – SO, NE,
SV. bez PŘÍPLATKU – TEL.: 605 541 716, SENIOŘI – 10 %, sleva, e-mail:
selingerlubos@seznam.cz
• Rekonstrukce koupelen, jader, bytů. Práce obkladačské, zednické, sádro-
kartonářské, instalatérské, montáž kotlů. Tel.: 777 141 165, 773 518 654
• Elektrikář Brno sever a okolí, telefon: 731 372 489
• MONTÁŽE – OPRAVY voda, topení, plyn, odpady, sanita tel.: 606 735 151
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• Instalatér – voda odpady – opravy. Menší i větší práce s dodávkou mate-
riálu. Rychle-Levně, Nonstop tel.: 608 045 745
• STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. – nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny zakázky!
Informace na tel.: 606 215 826, www.stehovani-schupler.cz
• Přímá zájemkyně koupí byt na Lesné 2+kk/2+1 s balkonem/terasou. Tel.:
775 674 540
• PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ, POMŮŽEME VÁM S PRODEJEM,
tel.: 734 653 279
• Opravím počítač / seřídím. E-mail: P.Beller@seznam.cz, tel.: 776 187 490 
• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JÁDER A KOUPELEN. Tel.: 776 838 307
www.rekonstrukce-musil.cz
• VODOINSTALO PRÁCE – úsporné WC nádrže Geberit, vany a sprchové
kouty, pákové baterie, el. ohřívače, připojení pračky, myčky. Renovace kou-
pelen. Tel.: 602 791 345
• NÁHRADNÍ MANŽEL pro váš DŮM BYT ZAHRADU. Nahradíme vám man-
žela – provedeme veškeré domácí práce, na které nemá čas. Tel.: 602 791 345
• KOUPÍM GARÁŽ v garážovém domě LOOSOVA pro osobní použití. Po doho-
dě platba ihned. Tel.: 602 732 268.
• Brány, mříže, ploty, zábradlí, zakázková výroba, renovace historických
plotů. www na janku-kovar- brno.webnode.cz., tel.: 607 915 170
• Hledáme fyzioterapeuta na HPP. VŠ podmínkou. Více info. tel.: 548 521 953.
• Až 8% zhodnocení vašich peněz. Každý rok. Informace najdete na
www.tajemstviinvestovani.cz/investice
• Jak investovat do nemovitostí v době krize – videokurz. Info na
https://tajemstviinvestovani.cz/home/produkty/
• Hledáme distributory reklamních materiálů do schránek. Začátek druhá
polovina června. Info: 777 724 456
• PRONAJMU GARÁŽ ul. FILLOVA tel.: 724 015 508
• DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. P. Zouhar, tel.:
736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
• Pronajmu vám garáž 20 m2 v domě Tomečkova 3, zajištěnou dvěma vraty –
s elektřinou, vodou a odsáváním.Cena dohodou tel.: 728 640 470

Pro mladý pár
s hotovostí

HLEDÁME BYT
1 až 2+1

Pro prodávající
máme služby zdarma!

Brno, Kupkova 3
✆ 777 552 545

www.rkslunce.cz
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