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LISTY
Ze starostova šuplíku

Ke konci měsíce května došlo v naší městské 
části k  řadě plánovaných odstávek elektrické 
energie. Někteří občané byli touto skutečností 
nemile překvapeni a svoji nevoli obraceli proti 
pracovníkům úřadu. A to naprosto neprávem. 
Problém není na straně obce, ale v  nedoko-
nalé legislativě a  pohodlnosti distributora. 
Distributor elektrické energie (společnost 
EG.D,  a.  s.) má ze zákona povinnost infor-
movat odběratele o  plánovaném přerušení 
dodávky elektrické energie. Obec takovou 
povinnost nemá. V dřívějších dobách distribu-
tor do každé dotčené domácnosti doručoval 
papírové oznámení. Bohužel v současné době 
EG.D, a. s. uveřejní informace na svých webo-
vých stránkách, pošle obci žádost o zveřejnění 
a má věc za vyřešenou. Nad rámec povinnos-
tí obec tyto informace zveřejňuje na úřední 
desce, na obecním facebookovém profilu, 
na webových stránkách a  v  mobilní aplikaci 
Česká obec (doporučuji nainstalovat do mo-
bilních telefonů). Není v  našich silách infor-
movat každou konkrétní domácnost. Přístup 

k internetu má každý, ale rozumím tomu, že ne 
všichni občané ho používají. V tomto případě 
bych vás chtěl požádat o  sousedskou výpo-
moc a  předávání informací těmto občanům. 
Ostatní prosím o  sledování našich informač-
ních kanálů.

Začátkem června začala v  Holáskách kom-
pletní rekonstrukce dětského hřiště U Potoka. 
Hřiště bude mít stejný přírodní charakter jako 
všechna nově zrekonstruovaná hřiště v  naší 
městské části a mělo by být od začátku prázd-
nin opět v provozu.

Ve Dvorskách se po dlouhých dvou letech blí-
ží ke konci výstavba kanalizace. Bohužel trvají 
průtahy s  připojováním jednotlivých domác-
ností ke kanalizaci. Tato etapa prací je plně 
v  kompetenci Brněnských vodáren a  kanali-
zací,  a.  s. Z  naší pozice ji nelze nijak ovlivnit. 
Při kontrolních dnech vždy apelujeme na její 
urychlení. V rámci výstavby kanalizace se nám 
podařilo prosadit vybudování nových autobu-
sových zastávek a přechodu u školky, které by 
měly být hotové do konce června.
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V  průběhu jara jsme uspořádali řadu kulturních akcí. 
Fotografickou výstavu, rockové koncerty, dětský den, 
divadelní představení a  další. Ve spolupráci s  Brněn-
skou hvězdárnou a planetáriem Brno, p. o. jsme v Br-
něnských Ivanovicích prezentovali 3D modely Měsíce 
a  planet Země a  Marsu. Na prázdninové páteční ve-
čery jsme tradičně připravili promítání letního kina na 
nádvoří radnice. Program kina najdete na zadní straně 
Listů. Pro letošní rok jsme pro vás vybrali české filmové 
novinky z roku 2021 a 2022.

Přeji vám příjemně prožité léto, odpočinek na zaslou-
žené dovolené a druhou zářijovou sobotu se budu těšit 
na setkání s vámi na osmém ročníku Slavností tuřanské-
ho zelí.

Radomír Vondra, starosta

Z jednání RMČ a ZMČ Brno ‑Tuřany
Rada na 93. schůzi dne 4. 4. 2022:
- nesouhlasila s projektovou dokumentací pro územní 

rozhodnutí na akci „Bytový dům Holásky, V Aleji“ vypra-
covanou atelierem Pelčák a partner architekti, s.r.o., ne-
boť má za to, že není v souladu s Regulačním plánem 
V Aleji a návrhem nového Územního plánu města Brna,
- nesouhlasila s  podporou vypracování investičního 
záměru na zasíťování lokality pod ul. Kaštanová v k.ú. 
Brněnské Ivanovice pro pozemky p.č. 1234/1, 1232, 
1231/1, 1230/1, 1229/1, 1228/1 a 1227 v k.ú. Brněnské 
Ivanovice, neboť dle platného Územního plánu města 
Brna se jedná převážně o nestavební plochu a země-
dělský půdní fond,
- schválila nabídku STAVBY PLUS s.r.o. na realizaci ve-
řejné zakázky „Oprava fasády kaple v k.ú. Brněnské Iva-
novice“ za cenu 445.092,25 Kč,
- požádá o  dotaci z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
z dotačního programu „Individuální dotace JMK 2022“ 
ve výši 80.000 Kč na akci Slavnosti tuřanského zelí.

Rada na 94. schůzi dne 20. 4. 2022:
- schválila nabídku SIDESTAV, spol. s r.o., na realizaci ve-
řejné zakázky „Stavební úpravy podkroví objektu radni-
ce MČ Brno-Tuřany – I. etapa“ za cenu 1.691.808,47 Kč,
- schválila nabídku společnosti FIRESTA-Fišer, rekon-
strukce, stavby, a.s., na zhotovení živičných vrstev na 
účelové komunikaci na pozemku p.č. 448 v k.ú. Dvor-
ska o výměře 913 m2 za cenu 312.638,59 Kč,
- schválila nabídku na realizaci veřejné zakázky „Tech-
nické zajištění Slavností tuřanského zelí 2022“ za cenu 
81.668,35 Kč,
- nesouhlasila s odstraněním nově vysazeného stromu 
(lípy) a s navrženým ořezem stávajících lip rostoucích na 
pozemku p.č. 962/3 v k.ú. Tuřany,
- se seznámila se studií proveditelnosti na akci „Cent-
rum Agro“. Jde o sestavu 15 dvoupodlažních hal umís-
těných na ploše stávajících skleníků společnosti AGRO 
Brno-Tuřany, a.s. Záměr je realizován na pozemcích in-
vestora v k.ú. Brněnské Ivanovice s výjimkou pozemku 
p.č. 76/93, který je ve vlastnictví statutárního města Brna 
(ostatní plocha využívaná jako areálová komunikace). 
Haly mají max. výšku 8,15 m. V jedné z hal je administ-
rativní vestavba. Záměr je v souladu se stávajícím územ-
ním plánem i s upraveným návrhem nového územního 
plánu. Neměla námitky k této studii.
- souhlasila s projektem pro stavební povolení na akci 
„DPS Holásky – projektová dokumentace pro stavební 
povolení“.

Rada na 95. schůzi dne 2. 5. 2022:
- schválila ceny vstupného na kulturní akce pořádané 
MČ Brno-Tuřany pro rok 2022 takto:
∙ koncert místních kapel (7. 5. 2022): jednotné vstupné 
150 Kč
∙ divadelní představení (9. 6. 2022): jednotné vstupné 
100 Kč
∙ Letní noc (25. 6. 2022): jednotné vstupné 150 Kč
∙ Letní kino Tuřany (červenec a  srpen  2022): dospělí 
100 Kč; děti do 15 let 50 Kč
∙ Slavnosti tuřanského zelí (10. 9. 2022): dospělí před-
prodej 200 Kč, na místě 250 Kč; děti 6-15 let a důchod-

INFORMACE Z RADNICE

Z představení Divadla Stodola
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ci předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč; děti mladší 6 let 
zdarma.
- souhlasila coby vlastník pozemků p.č. 333/9 a  p.č. 
333/6 v k.ú. Holásky, na kterých se nachází účelová ko-
munikace, s  omezením hmotnosti vozidel vjíždějících 
na předmětnou účelovou komunikaci, a to za podmín-
ky souhlasu ostatních vlastníků pozemků, na kterých se 
účelová komunikace nachází,
- souhlasila s  projektovou dokumentací pro staveb-
ní povolení pro stavbu „Rodinné bydlení Brno-Tuřany 
- Holásky“, včetně umístění vsakovacích objektů pro 
likvidaci dešťových vod na pozemku p.č. 2367 v  k.ú. 
Holásky pro potřeby vodoprávního řízení,
- schválila nabídku SLUŽBY MINKS s.r.o., na realizaci 
veřejné zakázky „Zimní údržba komunikací v  MČ Br-
no-Tuřany na zimu 2022/2023 a  2023/2024“ za cenu 
2.378.739 Kč.
 
Rada na 96. schůzi dne 16. 5. 2022:
- schválila poskytnutí individuální dotace TJ Brno, Dvor-
ska, z.s., ve výši 5.000 Kč na výdaje spojené s pořádá-
ním dětského dne, který se koná dne 5. 6. 2022,
- doporučila ZMČ stanovit v  souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o  obcích, počet členů Zastupitelstva 
městské části Brno-Tuřany pro volební období 2022-
2026 na sedmnáct,
- souhlasila s územním řízením v rámci akce „Brno, Tu-
řany, Karkulínova, roz. kNN“ na připojení nových odběr-
ných míst na ulici Karkulínova, která je koordinována 
s projektem komunikačního obchvatu Tuřan,
- souhlasila s odstraněním skleníků v areálu AGRO Br-
no-Tuřany, a.s., a  s odpojením od areálových rozvodů 
inženýrských sítí,
- se seznámila s dokumentací k oznámení záměru „OE-
GEMA transport Brno“ na stavbu objektu logistické 
haly s provozně administrativním vestavkem, areálové 
komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy, nezbyt-
nou infrastrukturou, parkovací plochy a sadové úpravy, 
které je vypracováno ve smyslu posuzování vlivu na ži-
votní prostředí,
- nesouhlasila s předloženým záměrem výstavby logi-
stického centra „OEGEMA TRANSPORT BRNO“, a  to 
z následujících důvodů:
1. Intenzita dopravy a  její porovnání vychází z  údajů 
z roku 2020 (intenzita snížená pandemií Covid).
2. Směřování dopravy nepředpokládá průjezd měst-
skou částí (vše směřováno směr Slatina).
3. V hlukové studii měřící bod na ulici Hanácká nevyho-
vuje již při současné situaci.
4. Dle provedeného sčítání dopravy z ledna 2019 je do-
prava jen ve směru z ulice Grunty 1200 voz./24
hod.
5. Záměr nepředpokládá žádný rozvoj (navýšení počtu 
vozidel).
6. Neřeší se vliv zvýšeného počtu těžkých vozidel na 
účelovou komunikaci Jahodová (bude proveden
průzkum únosnosti vozovky).
7. Na pozemku se nachází spodní voda v hloubce cca 
1,5 m. V posuzované lokalitě jsou jíly měkké až

tuhé konzistence. Pro relevantní posouzení možnosti 
vsakování bude nutný hydrogeologický průzkum.
- souhlasila s  parkováním osobních vozidel na účelo-
vé komunikaci na pozemku p.č. 3548/4 v  k.ú. Tuřany 
během konání vyhlídkových letů vrtulníkem ve dnech 
21. 5. a 25. 6. 2022, a  to za podmínky zachování prů-
jezdu na účelovou komunikaci na pozemku p.č. 3534/4 
v  k.ú. Tuřany, a  za podmínky, že komunikace nebude 
poškozena,
- souhlasila s výpůjčkou místnosti č. 112 v rámci budovy 
radnice za účelem pořádání nekomerčního setkávání 
nadšenců do deskových her během víkendů od 13.00 
do 20.00 hodin,
- schválila nabídku společnosti Altoma spol. s  r.o., na 
realizaci veřejné zakázky: „Výměna vrat hasičky v Brněn-
ských Ivanovicích“ za cenu 106.473 Kč bez DPH.

Oprava uliční fasády radnice
Vážení spoluobčané, jak si již jistě mnozí z Vás všimli, 
vyrostlo před budovou radnice lešení. Hlavním důvo-
dem byla nutnost zajistit bezpečnost občanů, protože 
původní pórobetonové šambrány kolem oken se za-
čaly drolit a vznikalo nebezpečí pádu kousků šambrán 
na ulici. Tyto šambrány byly odstraněny a budou nahra-
zeny novými bezpečnějšími, zhotovenými z  tvrzeného 
polystyrenu. Stávající tvar šambrán zůstane zachován, 
takže po opravě fasády a demontáži lešení by nemě-
la být vidět žádná změna vzhledu budovy radnice. Při 
výměně šambrán bude zároveň proveden nový nátěr 
dřevěných oken, na kterých je po dvaceti letech vidět 
vliv povětrnostních podmínek  – slunce, větru a deště. 
Po prázdninách by měla být fasáda hotová a  lešení 
odstraněno.

Nyní mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné pro-
žití letních měsíců a dětem prosluněné prázdniny.

Miroslav Dorazil, místostarosta

Svoz tříděného odpadu
Na základě žádosti MČ došlo v květnu k navýšení čet-
nosti svozu kontejnerů na tříděný odpad na Tuřanském 
nám., Ivanovickém náměstí, ulici Prodloužená a Morav-
ská. Nyní svoz probíhá již třikrát týdně ve dnech úterý, 
pátek a neděle.

Lucie Fortelná, životní prostředí

INFORMACE Z RADNICE
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MŠ U Lípy Svobody

Jaro proběhlo v  naší mateřské škole se vší parádou. 
Děti sledovaly každý den jarní květiny, pučící stromy 
i  měnící se výzdobu domů v  okolí. Velikonoční nála-
du nám přineslo už začátkem dubna Divadlo Úsměv 
se  svojí pohádkou „Jak pejsek a  kočička malovali va-
jíčka“. Pejsek s  kočičkou nejdříve Velikonoce pěkně 
zamotali, ale nakonec vše dopadlo tak, jak má a spolu 
s dětmi si zazpívali velikonoční koledy.

Každoroční slavnost „Pálení čarodějnic“ pořádala naše 
mateřská škola i  letos. Počasí nám přálo a  tak se celá 
zahrada mohla odpoledne proměnit v rej malých čaro-
dějnic a čarodějů. Zkušené čarodějnice z MŠ měly pro 
děti nachystaných pět začarovaných úkolů. Děti musely 
projevit nápaditost u  rozplétání pavoučí sítě, myšlení 
u kouzelnických úkolů, trpělivost u hledání pavoučků, 
rychlost u  létání na koštěti a  taky zručnost u  chytání 
myšky. Odměnou pro děti bylo bohaté občerstvení, 
které připravily šikovné maminky spolu s dětmi. Nejlep-
ší večeří pro tento slavností den byly samozřejmě buřty 
opečené na ohni ideálně tatínkem.

V měsíci květnu se děti a paní učitelky již poněkoliká-
té dočkaly oblíbené školky v  přírodě. Společně jsme 
zamířili na Vysočinu, do krásného rekreačního středis-
ka s  názvem Jasenka ve vesničce Zubří. Celá školka 
v přírodě byla realizována v pohádkovém stylu a děti 
se mohly stát jakoukoliv oblíbenou pohádkovou posta-
vou. V rámci pětidenního odloučení od rodičů a rodin-

ného pohodlí, děti zažívaly nejrůznější dobrodružství. 
Díky instruktorům z agentury Outdoor Wawe, měly děti 
možnost doslova překonávat své možnosti, a to na růz-
ných lanových aktivitách, dále při lezení na obří horole-
zecké stěně, při šplhání po žebříku do korun stromů atd. 
Děti měly možnost poznávat krásy přírody a živočichů 
v okolí střediska, vyrábět krásná originální trička, opé-
kat špekáčky v pravé divočině a zažít nespočet dalších 
parádních věcí, na které se jen tak nezapomíná. V závě-
ru vydařené akce nesměl samozřejmě chybět poklad, 
který děti objevily na konci trasy s úkoly.

V  polovině června proběhne také „zahradní slavnost“ 
spojená s  rozloučením s  předškoláky a  následném 
spaní ve školce. Děti se mohou také těšit na dopro-
vodný program od společnosti Outdoor Wave. V prů-
běhu června jsou naplánovány výlety jednotlivých tříd 
do blízkého i  vzdálenějšího okolí. Za celý školní rok 
2021/2022 moc děkujeme rodičům za jejich aktivitu 
a  skvělou spolupráci. Budoucím prvňáčkům přejeme, 
ať se jim ve škole líbí a jsou v ní úspěšní. Věříme, že na 
nás budou v dobrém vzpomínat a budeme se těšit na 
případnou návštěvu. Na závěr už jen přání pohodové-
ho léta dětem i rodičům.
 

Kolektiv MŠ U Lípy Svobody
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ZŠ Měšťanská informuje

Ohlédnutí za zimou
Zimu, jak má být, na horách a se spoustou sněhu, jsme 
konečně zase mohli prožít společně s našimi žáky. Vyra-
zili jsme na tři lyžařské kurzy. Rozehřívacím kurzem byla 
Olešnice pro ty nejmenší z prvního stupně. Do Karlova 
pod Pradědem pak vyrazili zkušenější z prvního stupně 
a poté i žáci našeho druhého stupně. Naše “lyžáky” se 
nesly v duchu Olympijských her v Pekingu. Zápolili jsme 
ve všech možných disciplínách, které se na zimní olym-
piádě objevují. Ale hlavně jsme brázdili svahy na lyžích 
a snowboardech. Všechny lyžařské kurzy byly naplněny 
do posledního místa a  všechny jsme si moc užili. Jak 
žáci, tak jejich doprovod.

Noc s Andersenem
První dubnová noc patřila panu Andersenovi. Děti 
z  téměř celého prvního stupně se sešly na Měšťance 
a  jakmile se setmělo, vyrazily za pohádkovým dobro-
družstvím. Po cestě pátraly v noční krajině Broučků, na 
cestu si svítily vyrobenými lucerničkami. Na pomoc jim 

přispěchala chytrá kmotra liška. Ve svém putování se 
dostaly až do tajemných Stínadel, kde se snažily rozluš-
tit tajemství ježka v kleci. Nebály se otevřít branku do 
Tajuplné zahrady. A nakonec se setkaly i se samotným 
Hansem Christianem. Byla to dlouhá noc plná zážitků.

16. školní ples
Malinko netradičně v dubnu proběhl náš tradiční škol-
ní ples. O  ten jsme se sice neochudili ani v  loňském 
roce, uspořádali jsme ples virtuální. Ale ze všech pří-
tomných v  sále bylo jasně cítit, že už se nemohli do-
čkat toho opravdového plesu. K tanci a poslechu hrála 
osvědčená kapela Another Way. Bohatý program ob-
starali nejprve žáci devátého ročníku se svojí poloné-
zou, tentokrát pod taktovkou skvělé paní učitelky Pavly 
Dvořákové. I další čísla však byla v režii žáků naší ško-
ly. Nejprve nám ukázali své umění žáci reprezentující 
TS Kometa - Nela Tománková (7.A), Karolína Císařová 
a Vojta Hrtoň (oba 9.B). Zlatým hřebem večera bylo vy-
stoupení kapely Omikron Band tvořené žáky Adélou 
Dočkalovou (7.B), Štěpánem Skýbou (9.B), Jakubem 
Schniererem (8.A) a bývalou žákyní Julianou Skýbovou. 
Ani letos nechyběla bohatá tombola. Byl to velmi po-
vedený ples, nadšení a úsměvy všech přítomných tomu 
byly jasným důkazem. Již nyní se těšíme na příští rok. :)

Petr Opletal, ředitel ZŠ
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Královničky
Po 22 letech se v Tuřanech opět tančily Královničky. Na-
posledy to bylo na Sjezdu rodáků a přátel Tuřan v červ-
nu 2000 (předtím v roce 1972). A letos na první Májové 
veselici dne 21.  5.  2022 konečně znovu - secvičily je 
holčičky z  tanečků Národopisného souboru Ferdinan-
da Volka pod vedením Evy Chudáčkové, Moniky Štika-
rovské, Kateřiny Bojanovské a Andrey Holáskové. Eva, 
Katka a Andrea je v roce 2000 samy tančily, takže to pro 
ně byla krásná vzpomínka a doslova srdcová záležitost.

A co vlastně jsou Královničky?
Je to sbírka tanců, které se týkají vítání jara a  tančily 
se o  svatodušních slavnostech. Sesbírala a  zapsala je 
sběratelka lidových tanců Lucie Bakešová. Všichni jistě 
znají slavnou Jízdu králů, může se říct, že královničky 
jsou dívčí podoba tohoto svátku. Královniček se účastní 
mladší děvčata, která ještě nechodí k muzice. Ze své-
ho středu si zvolí královnu a krále (zpravidla ta nejstarší 
děvčata). Královna kráčí pod baldachýnem a král nese 
v čele májíček, ostatní děvčata tvoří jejich družinu.

O původním zvyku chození královniček se zmiňuje i tu-
řanská kronika. Paní Marie Havelková -Šťastná zapsala: 
„Chodívaly dům od domu v pondělí svatodušní v počtu 
devíti děvčat. Čtyři děvčata s  hlavní úlohou, byly bíle 
oblečeny. Každá z nich měla bílou marinku s bílou půl-
kou, bílé sukně, bílé fěrtuchy, na hlavě zelené věnečky 
s bílými kvítky z umělého kvítí. Dvě děvčata nesla „ža-
lář“. Žalář sestával z bílého prostěradla na šňůře napnu-
tého, na něm dva červené hedvábné šátky s  třásněmi 
po obou stranách, uprostřed modrý hedvábný šátek 
s  třásněmi. Každý z  těchto tří šátků byl ozdoben vě-
nečkem z umělého kvítí. Sedmé děvče neslo putnu na 
zádech, osmé koš na ruce a  deváté hliněný hrnec na 
sádlo… (zdroj: Obecní kronika obce Tuřan)

Ze zápisu v kronice jsme vyšly při nácviku Královniček 
na přehlídku Brněnsko tančí a  zpívá konané na Staré 
radnici 1. 6. 2022. Místo baldachýnu jsme se pokusily 

o  rekonstrukci „žaláře“ a  zazpívali jsme ryze tuřanské 
písničky (především Dybys byl šuhajkem, která se nikde 
jinde nevyskytovala).

Závěrem děkujeme paní Vondrové za prvotní materiá-
ly, Janu Blažkovi za odbornou pomoc, Ivě Kolečkové za 
zapůjčení starodávných šátků, paní Bělouškové za ušití 
krásných krojů pro krále a královnu a kapele Tuřanská 
Večerka za hudební doprovod na Májové veselici.

Eva Chudáčková

Popis k fotce 4. 1. 2: Královna Nikča Wismanová a král 
Zuzka Chalupová

Eva Chudáčková

Královna Nikča Wismanová a král Zuzka Chalupová
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Historické bagately

Dnešní BAGATELA je dílem tuřanské učitelky Bohuslavy 
Šťastné. Jedná se o shrnutí výskytu křestních jmen, kte-
ré vyhledala v matrice tuřanské farnosti. Zajímavé je, jak 
se zde některá jména objevila a zdomácněla. Když se 
dnes zamyslíte, jaká jména se zde dávají dětem, možná 
Vás napadne zapátrat, kde se objevilo a jak vzniklo. Prá-
ci Bohuslavy Šťastné jsem upravila, kdo by měl zájem 
o přesné znění, najde je v časopise GENEALOGIE č. 11, 
prosinec 1975.

Ivana Kolečková

Frekvence křestních jmen farnosti 
Brno ‑Tuřany v 17. století
Bohuslava Šťastná
Nejstarší křestní matrika tuřanské farnosti zahrnuje při-
fařené obce: Tuřany, Chrlice, Holásky, Brněnské Ivano-
vice (tehdy Nenovice). Je uložena v městském archívu 
v  Brně. Obsahuje také zápisy oddaných a  zemřelých 
z let 1657-1710.
Chlapců bylo celkem pokřtěno 1165 se 136 jednodu-
chými i  spojenými křestními jmény, děvčat bylo po-
křtěno 1113 se 101 jednoduchými i spojenými jmény. 
Z toho bylo 56 dvojčat, tedy 112 dětí, a jedny trojčata.
V procentech to bylo: 1165 chlapců 50,45%
1113 děvčat 48,20%
31 nejasných 1,34%
2309 dětí 99,99%

Při soustavném sledování rodných jmen pozorujeme 
odraz společenských poměrů doby, kulturní proudy, 
také vliv cítění náboženského a národního.
Ve vývoji našich rodných jmen lze rozlišovat čtyři údobí:
1. Do roku 1300 se rodná jména vyznačují jednojmeností
2. 1300-1750  - „ -   církevními jmény
3. 1750-1860  - „ -   barokními jmény
4. 1860…  - „ -   národními jmény

Hranice mezi jednotlivými časovými úseky nejsou náh-
lé. S příchodem křesťanství se objevují i křesťanská jmé-
na, zprvu se jich užívá jen v klášterech (Daniel, Tobiáš, 
Jan) nebo jen pro šlechtice (Beneš, Bartoloměj). Staro-
zákonního původu jsou např. Daniel, Tobiáš, apoštolský 
Jan, Ondřej, řeckého původu Mikuláš, Řehoř.
Evropský proud kultu svatých přišel k nám s německou 
kolonizací. Vycházel z  Itálie a  z  Francie, zejména pro-
střednictvím řádu františkánského a  dominikánského. 
Usiloval zvýšit zbožnost tím, že můstkem mezi věřícími 
a Bohem s anděly byli konkrétní světci, jejichž ostatky 
byly uctívány v chrámech. Někteří bývali také národními 
ochránci. I člověk jedinec si zajištoval ochranu jistého 
patrona tím, že přijal jeho jméno, zejména když se dítko 
narodilo v časové blízkosti jeho svátku.

Zajímavá je studie: Fr. Hrubý, Český poutník v  Assisi 
r. 1636 (ČCH XXIII, Drobný příspěvek k literatuře františ-
kánské, str. 287), jméno Františkovo, v českých zemích 
do té doby takřka neznámé, stalo se u nás tak oblíbe-
ným, že zatlačovalo znenáhla i jména domácích patro-
nů českých. I  když byl světcem chudých, těšil se úctě 
i  ve vysokých šlechtických kruzích. Podobně se velmi 
rozšířilo též jméno Antonín a Josef.

Nyní četnost jmen v uvedeném období – CHLAPCI:
Jiří 99x, Jan 97x, Matěj 76x, Václav 72x, Martin 67x, Ja-
kub 67x, Josef 65x, František 61x, Tomáš 55x, Ondřej 
48x, Vavřinec 42x, Pavel 39x, Antonín 39x, Šimon 29x, 
Bartoloměj 28x, Matouš 26x, Kašpar 16x, Karel 13x, Petr 
12x, Řehoř 12x, Ignác 10x, Marek 9x, Vít 9x, Augustin 7x, 
Kristián 7x, Šebestián 5x, Filip 4x, Jan František 4x, Jan 
Jiří 4x, Mikuláš 4x, Vítek 4x, Adam 3x, Blažej 3x, Franti-
šek Ignác 3x, Štěpán 3x, Urban 3x, Bedřich 2x, Ferdi-
nand 2x, Filip Jakub 2x, František Josef 2x, František 
Mikuláš 2x, Jakub Ignác 2x, Jan Antonín 2x, Jan Ignác 
2x, Jan Josef 2x, Jan Petr 2x, Jindřich 2x, Karel Leopold 
2x, Lukáš 2x, Michal 2x, Pavel František 2x, Petr Pavel 2X, 
Stanislav 2x, Tobiáš 2x.

Následuje 79 jmen vyskytujících se pouze 1x:
Antonín Ignác, Antonín František Ignác, Antonín Leo-
nard, Antonín Paduanský, Antonín Vít, Benedikt Marek, 
Bernard, Bernard Jiří, Dominik Anastasius, Duchoslav, 
Engelbert Severin, Ferdinand Bernard, Felix, Filip An-
tonín, František Antonín Kristián, František Blažej, Fran-
tišek Jan Křtitel, František Jiří, František Karel Josef, 
František Xaver Leopold, Havel, Ignác Jan, Ignác Josef, 
Ignác Kajetán, Ignác Šebestián, Ignác Zikmund, Isidor, 
Jakub Marek, Jakub Václav, Jan Adam, Jan Bohuslav, 
Jan Ferdinand, Jan František Jiří, Jan Karel, Jan Křtitel, 
Jan Ignác Antonín, Jan Michal, Jan Modestus, Jan Petr 
Antonín Josef, Jan Štěpán, Jan Václav, Jiří Antonín, Jiří 
Isidor, Jiří Karel, Joachym, Josef František Blažej, Josef 
Jiří Antonín, Kašpar, Kašpar Adam, Karel Ignác, Kristián 
Antonín, Kristián František, Kristián Josef, Krištof, Leo-
pold František, Ludvík, Martin Ferdinand, Martin Ma-
rek, Martin Vít, Matěj Jiří, Maxmilián, Melichar, Michal 
Athanasius, Ondřej František, Pavel Antonín, Prokop, 
Rudolf, Rudolf Gotthard, Rudolf Jiří, Řehoř Michal, Se-
verin, Tomáš František, Tomáš Jan, Václav Vojtěch, Va-
lenta, Valentin, Wolfgang.

DĚVČATA:
Kateřina 153x, Marina 127x, Mariana 89x, Anna 67x, 
Alžběta 64x, Dorota 58x, Barbora 54x, Justina 49x, Ro-
sina 40x, Magdalena 33x, Veronika 31x, Markéta 27x, 
Jana 27x, Anna Marie 20x, Voršila 18x, Apolonie 17x, 
Judita 17x, Kristina 14x, Ludmila 14x, Juliana 12x, Regi-
na 11x, Marie 10x, Marie Alžběta 9x, Rosalie 9x, Terezie 
8x, Zuzana 8x, Anna Kateřina 7x, Marie Magdalena 6x, 
Anna Barbora 5x, Eva 5x, Polixena 5x, Uliana 5x, Anežka 
4x, Marie Barbora 4x, Anna Magdalena 3x, Anna Ma-
rie Ludmila 3x, Kunhuta 3x, Lucie 3x, Marie Kateřina 3x, 
Anna Markéta 2x, Anna Midl 2x, Anna Rosina 2x, Anna 
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Informace Spolku ochrany životních 
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad – Polyfunkční dům V Aleji
Jak jsme vás informovali v minulých Listech, v reakci na 
připomínky Rady MČ k rozpracované dokumentaci pro 
územní rozhodnutí (DÚR) prof. Pelčák požádal Odbor 
Územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR) o zá-
vazné stanovisko ohledně ne/souladu rozpracované 
DÚR s  regulačním plánem (RP). Na jednání 1.  dubna 
v Kanceláři architekta města Brna (KAM) zástupci OÚPR 
dosti zřetelně prezentovali názor, že DÚR v  souladu 
s regulačním plánem není.
Na dalším jednání 20. dubna v KAM vyplynulo, že KAM, 
OÚPR i Jihomoravský kraj (JMK) nemají jednotný názor 
na to, jak vysvětlovat regulativy RP. Proto OÚPR vydá zá-
vazné stanovisko až po konzultaci s Odborem územní-
ho plánování a stavebního řádu JMK (OÚPSŘ),
Ve dnech 11. 5. a 13.5 proběhla v kanceláři člena Rady 
JMK Mgr. Malečka jednání za účasti náměstka primá-
torky JUDr. Olivy, pracovníků OÚPSŘ, OÚPR, Bytového 
odboru MMB, projektanta DÚR, zpracovatele RP i naší 
MČ, kde se probíraly jednotlivé připomínky týkající se 
„kolize DÚR s RP“ a vyjasňovala se stanoviska jednotli-
vých stran. Největší váhu bude mít pravděpodobně při-
pomínka týkající se umístění schodišť a předzahrádek, 
které zasahují do veřejného prostoru. Vydání souhrn-
ného stanoviska OÚPSŘ JMK však může trvat několik 
měsíců, neboť jeho pracovníci se teprve začínají zabý-
vat přezkumy z  ledna  2022, takže i  vydání závazného 
stanoviska OÚPR se pozdrží.
O dalším vývoji vás budeme informovat.

Lokalita U Potoka
V rámci přípravy výstavby v lokalitě U Potoka konečně 
Projekt „Technická a dopravní infrastruktura ulic k jeze-
rům - Výmlatiště“ obdržel stavební povolení, což je ne-
zbytným předpokladem pro zahájení realizace projektu 
„Dům s pečovatelskou službou a mateřská škola“ města 
Brna i pro „Rodinné bydlení“ firmy Komfort, které do-
sud stavební povolení nemají.

Holásecká jezera – revitalizace
Stále se hledají cesty k možnostem financování realiza-

ce projektu Revitalizace Holáseckých jezer. Žádné kon-
krétnější informace se nám bohužel nepodařilo získat.

Hana Dombrovská
Vladimír Skácel

Warhammer, fantasy zábava pro 
všechny!
Od června se bude v prostorách radnice scházet jed-
nou týdně o víkendu parta nadšenců do netradičních 
deskových her. Náš koníček  je poměrně specifický, je 
zde kladen důraz na modelaření, přesnost, zručnost, 
barvení, ale hlavně je to kvalitní vyblbnutí pro děti 
(malé i velké) a jmenuje se Warhammer! Máme poměr-
ně velkou základnu hráčů v Brně, pořádáme pravidelné 
hraní i turnaje a za zmínku stojí i to, že Praha letošním 
rokem hostuje mistrovství světa, kde se utkají ve War-
hammeru stovky hráčů z celého světa.

A co je vlastně tedy ten Warhammer?

Warhammer: Age of Sigmar  (neoficiálně též známý 
jako Warhammer AoS nebo jen AoS) je stolní válečná 
hra miniatur vyráběná společností Games Workshop, 
zasazená do fiktivního fantasy světa. V nepravidelných 
intervalech se čas od času objeví nová edice  War-
hammeru Age of Sigmar, která má za cíl upravit stávající 
pravidla, nebo usnadnit či zpřesnit nová. Hra je v sou-
časné době ve třetí edici.
Hráči si mohou individuálně sestavit a nabarvit minia-
turní figurky, které představují různé vojáky, monstra, 
válečné stroje apod. Tyto figurky jsou seskupovány do 
oddílů a  ty do armád, které jsou poté postaveny pro-
ti ostatním hráčům. Každá jednotka stojí určitý počet 
bodů, které určují hodnotu figurky. Hráči bojují tak, aby 
měli přibližně stejný počet bodů v modelech na stole 
s terény, představující bojiště. Hráči si pak zvolí scénář, 
od jednoduchých až po větší střetnutí nebo dokonce 
bitvy zahrnující mnoho variabilních cílů. Modely jsou 
fyzicky přesouvány po stole, přičemž vzdálenosti mezi 
modely hrají ve výsledku boje důležitou roli. Hra je ta-
hová, dílčí výsledky určí tabulky a  hody kostkami. Boj 

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Terezie 2x, Helena 2x, Jistina 2x, Kateřina Apolonie 2x, Kateřina Jana 2x, Marie Voršila 2x, Sabina 2x.

52 jmen vyskytujících se 1x:
Alžběta Veronika, Anna Alžběta, Anna Alžběta Markéta, Anna Františka Jakubína, Anna Jana, Anna Kateřina Bar-
bora, Anna Kateřina Eva Rosina, Anna Kateřina Terezie, Anna Marie Františka, Anna Rozalie, Anna Viktorie, Anna 
Zuzana, Barbora Jana, Barbora Pavlína, Eleonora, Eufrosina, Františka Apolonie, Jana Eleonora, Jana Magdalena, 
Jana Justina, Jana Polixena, Josefa Františka, Kateřina Barbora, Kateřina Barbora Cecilie, Kateřina Polixena, Kateři-
na Sienská, Kateřina Viktorie, Klára, Ludmila Alžběta, Lucie Barbora, Mar.(Marie, Markéta?), Marie Alžběta Kristina, 
Marie Anna Kateřina, Marie Apolonie, Marie Eleonora, Marie Charlota Aurelie, Marie Josefa Regina, Marie Klára, 
Marie Magdalena Rosalie, Marie Terezie, Marina Barbora, Marta, Regina Eleonora, Regina Kristina, Regina Uliana, 
Rosina Polixena, Salomena, Sibyla, Terezie Voršila, Terezie Kateřina Barbora, Veronika Ludmila.
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může trvat od průměrně dvou hodin pro středně velké 
střetnutí, ale i několik dní a bitvy mohou být propojeny 
v  kampaň. Některé herny a  hobby prodejny pořádají 
celé turnaje.
Svět Age of Sigmar  zahrnuje obrovský fiktivní vesmír. 
Obsahuje mnoho ras a různých frakcí, chování jednotli-
vých ras v boji určují pravidla hry, směrnice a doplňko-
vé armádní „kodexy“, které vycházejí samostatně nebo 
spolu s  dalšími články v  časopise společnosti Games 
Workshop White Dwarf. Miniatury jsou vyráběny firma-
mi Citadel Miniatures a Forge World.
Licence Warhammer: Age of Sigmar se využívá rovněž 
pro související stolní a počítačové hry a různá literární 
díla, včetně licencovaných románů publikované Black 
Library, dceřinou společností Games Workshop.
Pokud Vás něco z těchto řádků zaujalo, naši skupinu na-
jdete na facebooku pod názvem Age of Sigmar Brno.

Antonín Beneš

ZE ŽIVOTA MĚSTSKÉ ČÁSTI

3. 9. 2022 od 9:00–19:00 hodin
Zahrádkářská osada u letiště, ulice Jedounkova

(dřívější kolonie „v Hózkéch“, výjezd směr Dvorska) 

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 
A DEN OTEVŘENÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

MAPA

Autentické poznávání města
Prohlídky města nemusí být jen o historických datech. 
Autentické prohlídky TIC BRNO již několik let před-
stavují město z  jiné perspektivy, otevírají běžně nedo-
stupné památky, objevují místa, která často míjíme bez 
povšimnutí, a připomínají mnohdy dávno zapomenuté 
lidské osudy.
Novinkou tohoto roku jsou prohlídky brněnského vý-
staviště, které je zajisté fenoménem světového měřítka. 
Prohlídky uspořádané díky otevřenému přístupu spo-
lečnosti Veletrhy Brno, a. s. si své zájemce najdou v řa-
dách místních i v řadách návštěvníků Brna. Po výstavišti 
si na jedné z tras dokonce můžete i zaběhat s výkladem 
profesionálního průvodce. Trochu těžší téma přináší 
nové trasy městem se souhrnným názvem Stezky tře-
tího odboje, které vznikly ve spolupráci s  Moravským 
zemským muzeem a  Občanským sdružením Paměť. 
V létě to bude trasa Přijeli v hranatých železných marin-
gotkách, vhodná i pro dospívající děti, na které si poví-
me více o srpnu roku 1968 v Brně.
Starší děti i dospělé pobaví večerní trasa Brněnská stra-
šidla a temné historky, která představí příběhy o kost-

livcích, duších a  jiných příšernostech. Mladší děti si 
oblíbily vycházku Brněnské pověsti, která je seznámí 
s těmi brněnskými legendami, které by každý měl dob-
ře znát. A témat je mnohem víc - poznáme Murály v br-
něnském Bronxu, Secesi v Brně, Vily v Černých Polích, 
Brněnské pivovary, Novou radnici. Vydáme se i do čtvrtí 
Obřany a Maloměřice, Líšně, na Kamenku nebo pozná-
vat neživou přírodu lodí až na hrad Veveří.
Ruku v ruce startují také vyhlídkové jízdy Brnem. Ob-
líbený minibus vás zaveze do míst, která byste na pěší 
trase nestihli obejít. Letos vás čeká 6 tras, každá přichází 
se zcela jiným a  neméně zajímavým tématem. Novin-
kou je jízda kolem bývalých dělnických kolonií, které 
si dodnes udržují svou specifickou atmosféru. Na své 
si přijdou fanoušci architektury, kteří mohou vyrazit za 
poznáním brněnského funkcionalismu, slavných vil a za 
paláci průmyslové aristokracie. Další okruh nadchne 
milovníky krásných vyhlídek, sportovní fanoušky pak 
trasa mapující legendární místa brněnského sportu.

Více informací na www.autenticke ‑prohlidky ‑brno.cz 
a www.vyhlidkovejizdybrnem.cz.

TJ Holásky informuje
V  těchto pár řádcích bych vás rád informoval o  dění 
v naší jednotě. Díky tomu, že skončila všechna covidová 
opatření se nám naplno znova rozběhl jak kulturní, tak 
i sportovní život na „Orlovně“. Celou zimu byla v provo-
zu sauna. Jen nás mrzí, že sauna nebyla více využívána. 
Snad se to od další sezóny zlepší a sauna bude opět žít 
na plno. Také se konalo několik zábav tuřanských a chr-
lických seniorů. Tyto zábavy se těšily velkému zájmu, 
protože lidé po covidu se konečně mohli opět setkávat 
a příjemně strávit svůj volný čas.
Díky tomu, že covidová opatření nebyla tak přísná jako 

v  minulosti, proběhli regulérně všechny soutěže ve 
stolním tenisu. Našim družstvům se vedlo se střídavými 
úspěchy. Největšího úspěchu se ceníme u našeho „A“ 
družstva, které udrželo pro naši jednotu II. Ligu, která je 
třetí nejvyšší soutěží v ČR. Méně se pak, ale vedlo týmu 
„B“, který hrál divizi a přes veškerou snahu tuto soutěž 
neudržel a sestoupil o soutěž níže. Tým „C“ v městském 
přeboru obsadil 6. místo a tým „D“ v městské soutěži II. 
třídy obsadil celkově 5. místo. Všem hráčům děkujeme 
za předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší jed-
noty a také naší městské části.

Aleš Jakubec, předseda TJ Holásky z.s.
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Ohnivý kůň a drak se zabydlí ve sklepě 
pod Novou radnicí
Novou expozicí se letos představí jedna z částí oblíbe‑
ného Brněnského podzemí – Sklep pod Novou radnicí. 
Tajuplnými podzemními sály se prožene Ohnivý kůň 
a drak, a s nimi i zajímavé brněnské dějiny.
Pověst o  drakovi zná snad každý. Ohnivým koněm je 
renesanční šlechtic Jan Šembera z  Boskovic, kterého 
do této podoby zakleli čerti. V rozhýbaných animacích 
Veroniky Vlkové ožije drak a Šembera, ale také legendy 
o  proradném radním Haasovi, brněnském kole nebo 
křivé fiále na portálu Staré radnice. Moderní techno-
logie umožní na stěnách sklepení vyobrazit pohyblivé 
veduty, tedy panoramatické obrazy. Díky nim se budete 
moci seznámit s podobou barokního Brna a jeho nej-
významnějšími památkami včetně vyobrazení tehdejší 
společnosti. Expozice vrcholí v nejhlouběji umístěném 
sklepě, kde se nachází rozsáhlá veduta Brna z časů tři-
cetileté války. Na velkém panoramatu zažijete na vlastní 
kůži skutečnou bitvu, která změnila dějiny města. Jak-
mile se tato expozice otevře, určitě si ji nenechte ujít.
www.sklepbrno.cz

Setkáme se UPROSTŘED
Šestý ročník multižánrového festivalu UPROSTŘED vás 
zve na široký výběr hudebních, divadelních, tanečních 
a dalších vystoupení. Potkáte jej od června do září téměř 
každý den v ulicích, na náměstích i v zapadlých koutech 
Městské části Brno -střed. Festival je určený těm, kteří se 
po práci chtějí pobavit, je přístupný a otevřený a ještě 
k tomu zadarmo.
www.festivaluprostred.cz

Navštivte brněnské svatostánky
Brněnskou sakrální historii představuje projekt Brno 
a jeho chrámy, pořádaný TIC BRNO. Jeho součástí jsou 
komentované prohlídky a přednášky týkající se brněn-
ských chrámů i významných osobností spojených s círk-
ví, a také možnost navštívit hned 7 brněnských kostelů 
zcela zdarma. Od 15. června do 15. září se od úterka do 
soboty můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny 
Marie, kostela sv. Tomáše (oba 13.30–17.30), červeného 
kostela a kostela sv. Michala (oba 14.00–18.00). Takřka 
celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel sv. Janů 
s Loretou. Své brány otevřou i dvě speciální místa – nej-
mladší brněnský kostel, bl. Marie Restituty na Lesné (so-
boty od 14.00–17.00), a naopak nejstarší funkční kostel 
v Brně – sv. Jiljí v Komárově (soboty a neděle).

Tematické prohlídky je z kapacitních důvodů třeba re-
zervovat předem. Učinit tak můžete na infocentrech 
TIC BRNO nebo online. Najdete tam data a časy konání 
včetně míst srazů. A když už tam budete, nezapomeňte 
si vzít průvodce a pracovní listy.

www.brnoajehochramy.cz

Nová odlehčovací služba s celodenní 
péčí
Nově vznikající odlehčovací služba bude otevřena 
1. 7. 2022 v prostorách Domova pro seniory Kociánka.
Jejím posláním je odlehčit pečujícím o  své blízké 
a  umožnit jim tak odpočinek nebo čas k  zajištění ne-
zbytných záležitostí jako je lékařský zákrok, služební 
cesta, nemoc apod. Služba je poskytována s 24hodi‑
novou ošetřovatelskou péčí s kapacitou 24 klientů. Je 
určena i lidem upoutaným na lůžko s potřebou nejvyš‑
ší míry dopomoci.
Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší 60  let, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Pro bližší informace, představení služby i  případnou 
prohlídku prostoru kontaktujte sociální pracovnici 
Mgr. Ladu Kunešovou, tel.: 724 947 300, e ‑mail: kune‑
sova@koc.brno.cz. Žádost o  poskytování odlehčovací 
služby naleznete taktéž na webu www.koc.brnods.cz.
Těšíme se na Vás!

Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p. o.

Sejděme se
u divadla a přeskočme generační propast, která se 
vytváří v našich životech

Radost, spokojenost a  lidská společnost. S  takovými 
myšlenkami založila Jaroslava Sobotková neziskovku 
Sejděme se, která se zaměřuje na seniory. „Naším cílem 
je umožnit jim, aby měli koníček, který bude prospěšný 
nejen jejich zdraví při trénování mozku, ale i psychice 
při boji proti osamělosti,“ vysvětlila zakladatelka.
Organizace doposud pořádala pravidelné lekce an-
gličtiny na Vinohradech a  v  Líšni, a  kurzy zaměřené 
na zvládnutí a  nastavení elektroniky. Nyní se rozhodli 
rozšířit kurzy i  do samotného centra Brna a  mimo to 
chtějí také posunout své cíle a  spojit síly s  rodinným 
divadlem Navlnce. Protože co přináší větší radost, než 
malé ratolesti?
Společně s  provozovatelkou divadla Ivanou Finduro-
vou obě ženy věří, že se od sebe tyto generace mají 
navzájem co učit a  neodmyslitelně si do života patří. 
„Vím, jaké to je, když v  životě mezigenerační kontakt 
není nebo přímo celá jedna generace chybí. Proto se 
to snažím zprostředkovat ostatním,“ svěřila se Jarosla-
va, která vyučuje i jazykové kurzy.
Díky spolupráci spolků vzniká unikátní příležitost pro 
setkání se s celou rodinou a rozzáření dne nejednoho 
dětského i  staršího obličeje. Zároveň si i  zvýšíte po-
vědomí o  tom, jakými způsoby se dá pomoci planetě 
Zemi, neboť součástí představení jsou i  workshopy 
o tom, jak na to.
Nové kurzy angličtiny pro seniory začínají od 15.  září 
a  nejbližší spolupráci s  divadlem zahajujeme 11.  září 
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v Café Práh a 18. září v KCL Líšni.
Více informací najdete na webových stránkách lektor-
ky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, na 
telefonu +420 603 223 353 nebo na e -mailu sejdeme-
se@volny.cz. Další informace o divadle Navlnce najdete 
i na stránkách www.navlnce.cz.
Těšíme se na vás.

Karolína Stárková za spolek Sejděme se

Soutěž Černovická pískovna
Těžební jáma se postupně zpřístupní lidem. Z pískovny 
se stane největší park Brna
Místo, kde se snoubí park i divoká příroda. V takové se 
v příštích letech postupně promění Černovická pískov-
na. Areál, který dlouhodobě sloužil především těžbě, se 
stane prostorem pro lidi, zvířata i rostliny. Řešení vzešlo 
z výsledku urbanisticko -krajinářské soutěže, kterou po-
řádala Kancelář architekta města Brna. Nabídne sluneč-
ní lázně, písečníky pro děti či vyhlídkovou haldu. Podle 
vítězného týmu krajinářského architekta Radka Prokeše 
však území neztratí svou jedinečnost. Všechny soutěžní 
návrhy představíme veřejnosti na výstavě v brněnském 
Urban centru na Staré radnici. Vernisáž za účasti vítěz-
ného týmu se uskutečnila 16. června 2022 od 18 hodin.

Zachová přírodní bohatství
„Vítězný návrh má dvě nesporné přednosti. Prostor pís-
kovny vnímá v kontextu celého Brna. Snaží se, aby řešení 
budoucího parku mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany 
navazovalo na okolní krajinu a reflektovalo pohledové 
vazby i okolní zástavbu. Zároveň originálně pracuje se 
stávajícím terénem i  přírodním bohatstvím,“ hodnotí 
návrh městský architekt Michal Sedláček. A dále vyzdvi-
huje alternativní způsoby dotěžování pískovny, které 
pomůžou postupnému vzniku parku. K  řešení prosto-
ru se v on -line anketě mohli vyjádřit také Brňané. „Re-
spektovali jsme jejich přání, a proto architekti pracovali 
s  požadavky na co největší zachování divoké přírody, 
vytvoření místa pro relaxaci a rekreaci,“ vyzdvihuje prv-
ní náměstek primátorky Petr Hladík.

Co proměna přinese?
Zahrádkářská kolonie bude rozšířená, přibude i  spor-
tovní centrum. Pobytové plochy se rozprostřou po 
celém území a  budou doplněny trávníky a  loukami. 
Centrem pro setkávání a hru se stane okolí Písečníku – 
pískových dun dětského hřiště – slunečních lázní i am-
fiteátru. Nebudou chybět ani vyhlídky, pozorovatelny 
a  kukátka. Kontakt se zvířaty a  servis zajistí záchranná 
stanice doplněná minizoo. Ta se bude nacházet v pří-
rodní části nového parku. Využije už vzrostlé keře, 
stromy i uspořádání terénu, včetně hrany pískovny s vý-
hledem na město. To vše citlivě doplní síť pěšinek a po-
třebný mobiliář včetně grilovacích setů.

Kristýna Motyčáková, KAM

Čtvrtletník pro brněnské seniory 
SENIOR ŽURNÁL

Jeho vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis 
je určen seniorům města Brna a  jejich rodinným pří-
slušníkům. Vychází každého čtvrt roku a je poskytován 
zdarma. Najdete jej v infocentrech jak Magistrátu měs-
ta Brna, tak úřadů městských částí, je distribuován do 
domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb 
i do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej 
najít ve vozech Dopravního podniku města Brna. Další 
číslo vyjde začátkem září 2022.
Časopis přináší seniorům i  jejich rodinám informace 
z oblasti sociálních služeb a sociální péče vůbec, nabízí 
poučné i zábavné články, ale také hry ve stylu trénování 
paměti, luštění křížovek apod.
Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při 
jeho tvorbě spolupracuje s městem a Odborem sociál-
ní péče Magistrátu města Brna.
www.socialni‑nadacni‑fond.cz

OSTATNÍ

Černovická pískovna má za sebou téměř 100 let těžby

Vizualizace nového parku
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Staňte se součástí Fenoménu 
Zbrojovka!
Brněnská Zbrojovka byla jednou z  nejvýznamnějších 
výrobních společností dvacátého století v  Českoslo‑
vensku. Tento fenomén nyní společnými silami oživuje 
TIC BRNO, Muzeum města Brna a společnost CPI Pro‑
perty Group. Projekt bude mít několik linek, již nyní 
startuje jeho první a  důležitá fáze  – sběr vzpomínek 
pamětníků této slavné brněnské éry.

Zbrojovka byla založena v roce 1918 pod názvem Čes-
koslovenské závody na výrobu zbraní. Od počátku se 
zde opravovaly automobily, pušky, telefonní i železnič-
ní zařízení. Se Zbrojovkou jsou spjaty značky jako Re-
mington (psací stroje) a traktory Škoda. Vyráběly se zde 
zbraně pro Wehrmacht a Waffen -SS, v  roce 1945 zde 
poznala světlo světa známá značka traktorů Zetor.

„Ve druhé polovině minulého století, v dobách největší 
slávy bylo ve všech závodech zaměstnáno přes deset 
tisíc lidí. Snad každý v Brně znal někoho, kdo tam pra-
coval. V současné chvíli se celý areál mění k nepoznání, 
my chceme ale jeho historii, současnost i budoucnost 
mapovat celou řadou aktivit. Fenomén Zbrojovka tak 
bude žít dál,” říká Petr Hladík, náměstek primátorky 
města Brna.

Těžištěm projektu je náhodný nález podnikového fo-
toarchivu, který obsahuje několik tisíc negativů a  fo-
tografií. „V  Husovicích jsme viděli pána vyhazovat 
skleněné desky a svitkové filmy do kontejneru. Jakožto 
fotografa mě to zaujalo a  tak jsme jej přesvědčili, aby 
to místo vyhození dal nám. Celou tu dobu až dodneška 
jsem veškerý materiál s kamarádem skladoval, byla toho 
téměř dvě malá auta, a čekal jsem, co s tím dál,” popi-
suje situaci fotograf Roman Franc. Základ fotoarchivu 
tvoří snímky z  poválečného období. Historicky cenné 
záběry dokumentují například návštěvy významných 
osobností, zahájení výstav a  veletrhů, sportovní udá-
losti, uvádění nových výrobků a  jiné. Z  fotografického 
hlediska jsou zajímavé zejména snímky, které zachycují 
prchavé pomíjivé okamžiky z běžného denního provo-
zu Zbrojovky.

Výběr fotografií se dostane do připravované publikace, 
která se bude křtít na podzim, a také na výstavu. Na její 
přípravě se podílí kromě TIC BRNO a Muzea města Brna 
také finanční partner projektu, současný vlastník areálu, 
společnost CPI Property Groups. „Projekt Nové Zbro-
jovky má mnoho vizí. Jednou z nich je i ta, že nechceme 
zapomenout na historickou hodnotu tohoto místa, ale 
naopak ji připomínat a  ukazovat, že Zbrojovka zkrátka 
byla, je a bude navždy fenomenální. Projekt Nové Zbro-
jovky si bereme s týmem za svůj a jeho odkaz je pro nás 
jako odkaz rodiny, kterého si vážíme. Proto jsme rádi pod-
pořili realizaci této knihy. Zároveň chceme tomuto místu 
dál dělat čest a opět ho naplnit životem,“  říká Miroslav 
Pekník, Development Director CPI Property Group.

Již nyní startuje výzva směřující ke všem, jejichž život 
se v  určitém momentu se Zbrojovkou spojil. „Za kaž-
dým fenoménem vždy hledej člověka. Příběh Zbrojovky 
je fascinující a  my vám ho chceme zprostředkovat co 
nejautentičtěji. Nečekejte od projektu encyklopedické 
heslo, ale pestrou mozaiku střípků ze života lidí, kteří 
vybudovali ze Zbrojovky fenomenální podnik s meziná-
rodním renomé,” přibližuje Jana Janulíková, ředitelka 
TIC BRNO.

Svoje příběhy mohou pamětníci zasílat přes formulář 
na www.fenomenzbrojovka.cz nebo je fyzicky napsat 
a poslat poštou do TIC BRNO (Radnická 365/2, 602 00 
Brno) či donést do infocentra Pod krokodýlem. Jejich 
sběr potrvá minimálně do konce tohoto roku. „Na pod-
zim, v rámci křtu knihy a zahájení výstavy, bychom rádi 
podnikli velkolepé focení a pořídili hromadnou fotogra-
fii všech Zbrojováků, které se nám podaří najít. S těmi, 
kteří budou chtít, budeme spolupracovat i dále při onli-
ne prezentaci projektu. Přejeme si představit vám Zbro-
jovku, jeden z  brněnských fenoménů, v  její maximální 
kráse a pravdivosti,” uzavírá Janulíková.

OSTATNÍ
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KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Na objednávku - tel.: 605 541 837

PERMANENTNÍ MAKE-UP
Na objednávku - tel.: 777 086 915

KADEŘNICTVÍ
Dámské: po–čt 8–19 hodin, pá 8–13 hodin
Pánské a dětské: po 13–19 hodin, čt  10–16 hodin

Tel.: 545 219 094
Mob.: 606 882 314
Tuřanská 55, Brno-Tuřany

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ

PEDIKÚRA  
A NOVĚ NEHTY 
TAKÉ METODOU
CND SHELLAC

tel.: 606713855

STUDIO : Hostěrádky-Rešov 315                                            
               Veveří 39, Brno

DVOJITÁ IONIZACE 
stimulace buněčné aktivity, penetrace aktivních složek do hlubších vrstev pleti 

ANALÝZA PLETI MIKROKAMEROU 

MASÁŽ TERMOHLAVICÍ 
zvyšuje svalový tonus (vypínací účinek ) 

REDUKCE CELULITIDY A FORMOVÁNÍ POSTAVY 

ZDRAVOTNÍ MASÁŽE 

Pečujeme o Vaši krásu a zdraví již 20 let . 
KONTAKT : 777 926 894



LISTY / 15INZERCE

MALBY 21 Kč/m2,
nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů aj., 

tapetování, zednictví,
tel.: 606 469 316,

www.maliribrno ‑hezky.cz

Přijmeme
skladníky
do Modřic!
29.000 - 33.000 Kč

Náplň práce: 
příprava a výdej zboží ze skladu, příjem zboží včetně jeho uskladnění

E: personalni@ptacek.cz 
Personalistka M: +420 724 889 177 
Vedoucí skladu M: +420 602 749 857

Další informace a nabídky zaměstnání naleznete na www.ptacek.jobs.cz www.ptacek.cz

.  u nás máš jistotu práce

.  zaškolíme tě zkušenými kolegy

.  odpočinek je důležitý, 5 týdnů 

  dovolené už stojí za to

.  stravenky v hodnotě 110 Kč

.  odměníme tě za "nemarodění"

.  věrnostní příplatky a další odměny

.  možnost pracovního postupu

.  od začátku pracovní poměr

  na dobu neurčitou

.  atraktivní slevy na veškeré zboží

.  MultiSport karta

.  Cafeteria System v hodnotě 

  6 000 Kč ročně

Proč pracovat u Ptáčka?

Společnost Ptáček - velkoobchod, a.s. je LÍDREM na trhu v oboru 
topení, voda, plyn, inženýrské sítě a koupelny s více než 25-letou tradicí. 
Disponujeme širokou sítí poboček v České a Slovenské republice.

Pro provoz v Tuřanech hledáme
pracovníka do slévárenské výroby.

Nabízíme:
 nástupní mzda 23.000 – 28.000 Kč
   (individuálně dle pozice, po zkušební době bude upravena dle dovednosti) 

 osobní ohodnocení
 prémie + roční odměny
 náborový příspěvek
 příspěvek na stravování, důchodové připojištění
 firemní SIM s hlasovým a datovým tarifem
 dovolená nad rámec ZP
 8. hodinový úvazek
 jednosměnný provoz pondělí - pátek

V případě zájmu o nabízenou pozici volejte, pište:
Tel.: 545 542 304
(pracovní dny 6:30 – 14:00 hod.)

Email: jana.matejkova@moraviatech.cz

Požadujeme: 
 pečlivost
 samostatnost
 spolehlivost

 trestní bezúhonnost
 na danou pozici Vás zaučíme

NOVÁ
PRODEJNA
DĚTSKÝCH
BOTIČEK

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT
TUŘANSKÉ NÁM. 34, BRNO
Zdravá dětská obuv - celoroční, letní, zimní,
barefoot obuv, papučky, gumáky a doplňky.

SRPEN 2022

www.botysek.cz




