ročník 29 / číslo 9
ZÁŘÍ 2019

3

Plošného kácení
ve Vodově ulici se
lidé bát nemusí

Úvodník
Některým městským částem,
a Královo Pole
mezi ně patří, je
vytýkáno ze strany realizátorů sociálních projektů
Rapid rehousing
a Housing first, že se jich odmítáme účastnit. Tedy, že nechceme
uvolňovat svěřené obecní byty pro
účely sociálního bydlení. Ráda
bych však uvedla věci na pravou
míru. Městská část se dlouhodobě zabývá řešením bytové situace
znevýhodněných skupin obyvatel.
S Centrem Kociánka máme už několik let podepsané Memorandum,
ve kterém jsme se zavázali poskytnout alespoň tři upravené byty ročně handicapovaným klientům, většinou vozíčkářům. V letošním roce
jsme přidělili byt společnosti Práh,
která pečuje o duševně nemocné
spoluobčany a také Diakonii ČCE.
Velmi úzce spolupracujeme s Armádou spásy, která má v naší městské části vyčleněný tréninkový byt
a už několik domácností úspěšně
navrátila do běžného života, kdy
se obyvatelé naučili plnit si své
závazky vůči společnosti a našli
také práci. Toto považuji za velmi
důležité. Není možné, aby člověk,
který je v produktivním věku a nic
mu nebrání, aby pracoval, parazituje na společnosti a žije výhradně
ze sociálních dávek a navíc požaduje přidělení sociálního bytu. Tito
žadatelé argumentují většinou tím,
že se jim nevyplatí pracovat kvůli
exekucím. A to je důvod, proč jsme
se do výše zmiňovaných projektů
nezapojili. Sociální byty mají být
podle mého názoru v první řadě přiděleny potřebným, tedy seniorům,
zdravotně postiženým, mladým lidem opouštějícím dětské domovy
nebo osamělým rodičům s dětmi.
Přeji hezký konec léta.
Karin Karasová
(ANO 2011), starostka
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Program Erbovních
slavností 2019
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Medailon
Zdeňky Kafkové
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Královo Pole má
vicemistra ČR
v požárním sportu

Do Králova Pole se po roce vrátí Erbovní slavnosti

Foto: Vladimír Jagr
I letos se mohou obyvatelé městské části Brno‑Královo Pole těšit na tradiční Erbovní slavnosti. Ty se
v roce 2019 uskuteční už podevětadvacáté. Na Slovanském náměstí i na dalších místech v městské části si
lidé v sobotu 14. září užijí bohatý program. Ten připomene sto let připojení Králova Pole k Velkému Brnu
a zároveň 111. výročí udělení městského znaku Královu Poli. Lidé budou mít možnost vidět představení
žáků královopolských základních škol, vychutnat si koncert YoYo Bandu nebo Verony a mnoho dalšího.
Kompletní program na straně 4. 
(red)

Prázdniny skončily. Děti se vracejí do opravených
škol a školek
Královopolské děti se vrátily z táborů a dovolených zpátky do školních lavic a do tříd v mateřských
školách. Některé z nich se však do
školy nebo školky vydaly úplně
poprvé. „Do královopolských základních škol nastoupilo letos 312
prvňáčků. Je pro ně otevřeno celkem dvanáct prvních tříd,“ uvedla
mluvčí královopolské radnice Olga
Pelcová. Patnáct dětí ze základní
a mateřské školy ve Staňkově ulici
navíc navštěvuje přípravnou třídu
základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Stejně tak má
přípravnou třídu i ZŠ Košinova.

Poprvé do některé z královopolských školek v novém školním
roce přišlo 199 dětí. Čekaly na ně
opravené budovy i zahrady u mateřských škol. V MŠ Božetěchova
dělníci vyměnili oplocení zahrady.
Náklady se vyšplhaly zhruba na
milion sto tisíc korun. „Jednalo
se o výměnu dvou úseků stávajícího oplocení zahrady. Původní dosluhující drátěné oplocení
s ocelovými sloupky je nahrazené oplocením z drátěných dílců.
Stávající nevzhledné oplocení
z plechových panelů, které byly
za hranicí životnosti, je nahrazené
zděným oplocením z betonových

tvarovek,“ upřesnila Olga Pelcová.
Nové oplocení má i zahrada
u mateřské školy ve Vackově ulici.
Školka se navíc dočkala i rekonstrukce střechy. „Mateřská škola
sídlí v prvorepublikové vile z roku
1930. V rámci akce je rekonstruována stávající sedlová střecha
včetně vikýře, vyspravení komínů,
výlezu na střechu a dalších souvisejících prvků,“ vyjmenovala
Pelcová. Dalších 512 tisíc korun
investovala městská část do nového plynového kondenzačního
kotle ve školce.
Pokračování na str. 3
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KRÁTCE
Trhy v Králově Poli pokračují. Lidé
nakoupí kvalitní výrobky
Královopolské trhy se konají pravidelně jednou za čtrnáct dní v sobotu ve středním pásu Husitské
ulice. V nejbližší době lidé mohou u stánků nakoupit v termínech
14. a 28. září. K dostání budou
například kvalitní farmářské výrobky nebo ovoce a zelenina. (red)
Lumír oslaví výročí festivalem
Pěvecký sbor Lumír si v letošním
roce připomíná 155 let od svého
založení. Výročí oslaví 5. října
v brněnském Semilassu festivalem
Óda na radost, který připomene
také 30 let od sametové revoluce,
100 let připojení Králova Pole
k městu Brnu, 30 let partnerství
měst Brna a Stuttgartu a také100
let od založení dechového orchestru Musikalische Vereinigung Botnang ze Stuttgartu, který
bude hostem festivalu. Pozvání
k vystoupení přijali také smíšený
pěvecký sbor Vídeňský pěvecký
spolek krajanů Lumír z Rakouska a brněnská tělesa: Big band
Mr. Swing, smíšený Brněnský
filharmonický sbor Beseda Brněnská, ženský pěvecký sbor Gloria
Brunensis a Smíšený pěvecký sbor
Choirchestra. Rozmanité hudební odpoledne začne v 15 hodin.
Akci podpořila městská část Brno
‑Královo Pole. (red)
Skauti z Kompasu se těší na nový
školní rok
Jsme skauti, kteří už přes 13 let
sídlí ve skautském domě na Boženy Němcové 29. Říkáme si
Kompas a patří k nám kluci (oddíl Orion) i holky (oddíl Nika)
z Králova Pole.
Pro kluky všech věkových kategorií má oddíl Orion letos připravenou dobrodružnou hru po
Králově Poli, která se uskuteční
ve čtvrtek 26. 9. v odpoledních
hodinách.
Můžete využít otevřených
schůzek v září v našem skautském domě. Pro holky prvňačky
a druhačky budou mít vedoucí
z Niky připravenou schůzku v pátek 6. 9. od 16.30. Kluci se zase
můžou přijít podívat 18. nebo
19. 9. od 16.30, co dělá na schůzkách parta z Orionu. Pokud tedy
chcete vidět a zažít, jak vypadá
zábava, která dává smysl, určitě
se za námi zastavte, nebo omrkněte naše weby: nika.skauting.cz,
orion.skauting.cz
(red)
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Názor zastupitele
Přiznávám, že mne inspirovala debata v sousedních Žabovřeskách, kde
se lidé snaží uchránit plochu zeleně mezi bytovkami a možná inspirovali
svoji radnici k hledání
vhodnějšího řešení. Bylo
by skvělé, kdyby podobně obezřetný přístup získal podporu v Králově
Poli. Aktuálně se z více hledisek řeší
areál Purkyňova‑Vodova‑Srbská.
Kromě různých možných i nemožných sportovních náplní (areál má
určitou velikost včetně vazeb na
okolí a nafukovací není) je alfou
a omegou všeho parkování. V původních analýzách se objevovalo
parkování pro cca 140 aut, případně řešené na 2 patra, protože lze
využít sklon svahu. Najednou se
objevila úvaha o parkovacím domu
pro 620 aut! Pro srovnání Domini
park na Husové ulici v centru má
kapacitu 361 míst! Parkování má
být v režimu Park and Ride, tzn. že

„Zelené plíce“ u Herčíkovy,
parkování, betonování
do objektu přijíždějí návštěvníci města a dál
pokračují MHD. Neboli
nových 620 aut denně
přijíždějících a odjíždějících pod okny obyvatel
sídliště Herčíkova. „Záchytná parkoviště“ by ale
neměla vtahovat externí dopravu
mezi obytné soubory, kde se tak
bude ještě více zhoršovat ovzduší
i samotná místní doprava. Například
ranní odbočování vlevo, na zamýšlené parkoviště na Purkyňově, kříží
tramvajové linky, nehledě na problematickou polohu za ostrůvky MHD
v zatáčce za Technickým muzeem.
Pro umístění parkovacích objektů se
přece dají využít plochy na okraji
města, u spádových komunikací.
Například využít parkoviště u obchodních center a jako společnou
investici vystavět P+R parkoviště.
Jako dobrý příklad takové „symbiózy“ může sloužit pražské OC na
Chodově. Nebo alespoň vymístit

Situace v okolí haly Vodova
Vážení spoluobčané, ráda bych se
vyjádřila k informacím, týkajících
se okolí haly Vodova. Z úrovně
Magistrátu města Brna se připravuje studie parkovacího domu v ulici
Purkyňova. Na městskou část Brno-Královo Pole zatím studie nebyla zaslána a ani jsme nebyli vyzváni
k vyjádření. Magistrát připravuje
veřejné projednávání s prezentací,
které se uskuteční po vyhotovení
studie, přibližně koncem září nebo
začátkem října. Přesný termín zveřejníme na webových stránkách.
Po veřejném projednávání a podrobném obeznámení se se studií
vydá městská část stanovisko. Část
občanů vyjádřila spokojenost se
skutečností, že by v této lokalitě
mohl být parkovací dům, který by
ulevil od cizích aut, ale také byla na
městskou část i Magistrát doručena
petice s nesouhlasným stanoviskem. Protože nejsme zadavateli
této investiční akce, k petici se
vyjadřovala Rada města Brna dne
24. 7. 2019, která pověřila primátorku k odeslání odpovědi. Žádný
z aktérů petice si se mnou ani s kolegy z vedení královopolské radnice nesjednal schůzku, abychom
o uvedené věci jednali. A proto
mě zaskočilo, když jsem v měsíci
srpnu, na pravidelných hovorech se
starostkou, byla ostře napadána pří-

tomnými občany, signatáři petice
a také nařčena z nepravdivých věcí.
Nabyla jsem dojmu, že přítomná
Strana zelených si na místě udělala
předvolební meeting. Vzhledem
k tomu, že jsem nepočítala s projednáváním této záležitosti z důvodu, že přesné informace obdržíme
z Magistrátu až v polovině září
a vzhledem k rušné atmosféře na
zmiňovaném setkání, bych se ještě
jednou ráda k věci vyjádřila: Městská část Brno-Královo Pole se staví
proti jakémukoliv neopodstatněnému kácení stromů a zmenšování
ploch zeleně, zejména z důvodu
dlouhotrvajícího sucha. Nemáme
zatím oficiální informace, kde by
měl parkovací dům stát a jakou
plochu by měl zabírat, až tyto
informace budeme mít, bude se
k věci vyjadřovat Zastupitelstvo
městské části Brno-Královo Pole.
To, že parkování kolem haly Vodova a stadionu Srbská je potřeba
vyřešit je fakt, i když mi aktéři
petice tvrdili, že jim cizí auta v ulicích nevadí. Toto byla pro mě sice
překvapivá, ale také zásadní informace. Nicméně já i kolegové jsme
připraveni, tak jako vždy, k jednání
a hledání řešení s kýmkoliv, kdo
nás slušně požádá.

Karin Karasová

(ANO 2011), starostka

tyto zátěže dále od obytných budov,
v Králově Poli alespoň do ploch kolem Technologického parku a VUT.
Dopravní dostupnost je tam dobrá.
Druhá, snad ještě více nepříjemná
stránka, je drastický zásah do stávající zeleně. Najděte si na stránkách
Brna mezi mapami teplotní mapu
Brna pro letní období. Průměrná
teplota v dnešní zeleni podél Purkyňovy, na místě budoucí „parkovací
haly“, je 28,4 °C. Zatímco na betonu dnešního hřiště pro házenou je
to 45,5 °C a na střeše městské haly
Vodova dokonce 63,1 °C! Pokud si
opravdu necháme vykácet všechny
stromy a zrušit plochy zeleně, tak se
upečeme v našem vlastním městě.
Něco pozitivního na závěr. Město
Brno v těchto měsících připomínkuje a chystá se schválit Akční plán
udržitelné energetiky a klimatu,
(lze se seznámit na : https://cutt.ly/
SECAP). Zapojit se lze i aktivně
– týden pro klima v Brně začíná
20. září.
Helena Vařejková
(Zelená pro Královo Pole)

Seznam ulic, kam se
řidiči nedostanou
Ulice Srbská, Červinkova – ve dnech
6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 27. 9. 2019,
18. 10. 2019, 1. 11. 2019 a 8. 11. 2019
bude z důvodu konání fotbalových
zápasů FC ZBROJOVKA BRNO uzavřena ulice Srbská před Městským
fotbalovým stadionem. Uzavírka ulice
Červinkova bude pouze při rizikových
zápasech na pokyn Policie ČR.
Slovanské náměstí – dopravní omezení očekávejte 14. 9. 2019 od 8.00 do
23.00 na Slovanském náměstí a jeho
okolí z důvodu konání Erbovních slavností Králova Pole.
Ulice Sportovní –Oprava mostu ev. č.
43-002 na ulici Sportovní u vlakového
nádraží potrvá do 30. 9. 2019
Myslínova – oprava mostu přes
Ponávku. Termín akce: 08/2019–
10/2019. Jedná se o úplnou uzavírku
mostu ev. č. BM-539 s částečnou uzavírkou komunikace na ul. Myslínova.
Obchozí trasa bude vedena přes provizorní lávku pro pěší.
Ulice Kociánka – v době konání Jízdy do vrchu a výstavy historických
vozidel Brno–Soběšice 2019 bude
28. 9. 2019 uzavřena ulice Kociánka.
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Prázdniny skončily. Děti se vracejí do opravených škol a školek
Pokračování ze str. 1
Novou střechu má i Mateřská škola Dobrovského. „Rekonstrukce vyjde zhruba na 1,3 milionu korun. Dělníci vyměnili střešní krytinu,
laťování, instalovali pojistné fólie, vyměnili
nevyhovující části krovu, vyspravili komíny,
postavili nové výlezy na střechu a nový hromosvod s uzemněním,“ popsala mluvčí radnice.
V MŠ Dobrovského mají od letošního školního
roku také nový plynový ohřívač na teplou vodu.
Královo Pole má od letoška i novou mateřskou školu. Ke stávajícím soukromým mateř-

ským školám přibyla další. A to v nově se rozvíjející lokalitě Sadová. Na potřebu vybudovat
zde mateřskou školu bylo pamatováno již při
plánování tohoto území, a proto byla mezi statutárním městem Brnem a společností IMPERA
ŽSD, a. s., která je jedním z developerů, kteří
v této lokalitě budují nové bydlení, uzavřena
dohoda o vybudování tohoto důležitého občanského vybavení. „Jedná se o přízemní moderní
objekt, který přivítá první děti již tento školní
rok. Určitě se jim bude líbit veselá fasáda s kulatými okny, ocení podlahové vytápění herních

místností, barevné sociální zázemí i rozsáhlou
zahradu. Školka je klimatizovaná. Rodiče zase
přivítají možnost pohodlného parkování přímo
u školní budovy,“ vyzdvihl zástupce investora.
Provozovatelem mateřské školy bude Elánek,
který má mnohaleté zkušenosti s moderním
vedením školek i jeslí. Blízkost přírody nabízí
dětem objevné procházky, venkovní prvky v zahradě rozvoj motorických dovedností. Nebude
chybět ani výtvarná a hudební výchova, výuka
angličtiny a předškolní příprava. 
(red)

Den seniorů bude i letos

Do kavárny neslyšících zavítají Japonci

Městská část Brno‑Královo Pole i letos pořádá u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů Den seniorů. Proběhne 24. září
od 12.30 h. a potrvá celé odpoledne. Připraveno bude
vystoupení žáků MŠ a ZŠ, sebeobrana seniorů, Bílý kruh
bezpečí – přednáška, tanec na židlích, Modré šátečky– sbor
Klubu seniorů, módní přehlídka – salon Dantes. Vstup volný.

V Kavárně u Žambocha – Moravské kavárně neslyšících na Palackého třídě 114
se uskuteční atraktivní akce – ve čtvrtek
5. září v 17.00 hod. zde čtyři neslyšící
pracovníci polévkové kavárny neslyšících „Sign with me“ v Tokiu, která byla

otevřena v roce 2011 ve čtvrti Hongo,
předvedou ukázky přípravy japonských
specialit. Na této jedinečné mezinárodní
kulinářské události, která se uskuteční
díky podpoře japonských sponzorů,
budou vítáni slyšící i neslyšící.  (jn)

Lidé se nemusí obávat plošného kácení lipové aleje ve Vodově ulici
Během letních měsíců se na vedení královopolské radnice často obraceli obyvatelé Vodovy ulice s dotazy ohledně údajného kácení
vzrostlé lipové aleje, která je pro tuto lokalitu
charakteristická. „Z úrovně městské části Brno
‑Královo Pole se v této lokalitě žádné plošné
kácení nepřipravuje. Podle informací, které
máme k dispozici, se chystá projekt Brněnských vodovodů a kanalizací na rekonstrukci

kanalizační a vodovodní sítě vedoucí pod touto
ulicí. K jeho projednávání bude městská část
přizvána,“ uvedl 1. místostarosta městské části
Brno‑Královo Pole Zbyněk Šolc.
Podle Šolce bude radnice při projednávání
maximálně hájit zájmy obyvatel ulice. „Vynasnažíme se, aby se nutnost kácení eliminovala
jen na nejnutnější případy. Na druhou stanu je
ale nutné přiznat, že právě letité lípy, respektive

Výzva pamětníkům a Královopolákům
V letošním roce si připomínáme 100 let od připojení Královo Pole k městu Brnu. Toto významné výročí, které
významně ovlivnilo rozvoj a směřování dnešní městské části, si připomene v rámci letošních Erbovních slavností.
Jednou z významných akcí, bude výstava historických artefaktů a předmětů, které se vážou k historii dávné
i nedávné. Oslovili jsme řadu spolků, organizací a institucí, abychom nalezli maximální množství předmětů,
které se ke Králově Poli vážou.
Mnoho zajímavých předmětů, však doposud nebylo odhaleno, a proto se obracíme na vás pamětníky a Královopoláky s výzvou a žádostí o zapůjčení toho co máte doma, na půdách a sklepích poschováváno. Rádi
bychom si od vás zapůjčili kroniky, deníky, plakety, diplomy, certifikáty, vlajky a cokoliv jiného, co s životem
v naší městské části souviselo a souvisí. Pamětihodnosti mohou být z doby první republiky, válečné, ale i ze
sedmdesátých či osmdesátých let.
Doba výpůjčky bude cca 6 týdnů, předměty budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich poničení či
zcizení. Pro dohodu a podmínky výpůjčky mě prosím kontaktujte na e-mailu: solc@krpole.brno.cz
Těším se, že se společně s vámi podaří objevit dosud ukryté a neznámé vzpomínky.
Zbyněk Šolc, 1. místostarosta za ODS

jejich mohutný kořenový systém, se nepříznivě
podepsal na stavu kanalizační sítě i povrchů
komunikací a chodníků. Kořeny si razí cestu
jak na povrch, tak hluboko pod zem. Co jim
neustoupí, jako třeba povrchy chodníků, které
postupně deformují, jsou schopné prorůst,“
popsal místostarosta. Zdůraznil ale, že obavy
z plošného kácení aleje jsou v tuto chvíli předčasné a neopodstatněné. 
(op)

Slavnostní koncert
V roce 1919 to bylo rovných 14 let od povýšení
Králova Pole na město. V tomto roce bylo mladé
město Královo Pole spolu s dalšími obcemi připojeno k Velkému Brnu. To se promítlo i do českého
jazyka, kde se ustálilo spojení „velký jako Brno“.
Kulaté výročí této události připomene městská
část slavnostním koncertem 100 let Brno Královým
Polem – 100 let Královo Pole Brnem, který proběhne v rámci programu 29. Erbovních slavností v KC
Semilasso v pátek 13. září od 18.30 h. V programu
vystoupí Filharmonie Brno a budou předány pamětní medaile Králova Pole. Omezený počet vstupenek
na tuto kulturní událost lze zakoupit v Music Café
Semilasso za symbolických 150 Kč. 
(op)
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PROGRAM 29. ROČNÍKU ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ
100 let Brno Královým Polem – 100 let Královo Pole Brnem
u příležitosti 111. výročí udělení znaku Královu Poli a 100 let připojení
Králova Pole k Velkému Brnu sobota 14. září 2019
PÓDIUM V PARKU NA SLOVANSKÉM NÁMĚSTÍ
11.30
11.50
12.00
12.25
12.35
12.50
13.10
13.35
13.50
14.10
15.00
15.55
16.55
18.10

Vystoupení žáků Základní školy Staňkova 14
Vystoupení žáků Základní školy Slovanské nám.
Vystoupení žáků Základní školy Herčíkova 19
Vystoupení žáků Základní školy Košinova 22
Vystoupení žáků Základní školy Botanická 70
Vystoupení žáků Střední školy F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené
Vystoupení sboru Gymnázia Slovanské nám. 7
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ V. Kaprálové
Pohybové skladby a akrobatický rokenrol TJ Sokol
Královo Pole
Vystoupení žáků Taneční školy R+P Bartůňkových
Folklorní soubor Jánošíček – koncert
Dechová hudba Královopolka
Meteor z Prahy – koncert
U2 Revival Band – koncert

19.25 YoYo Band – koncert
20.25 Zdravice Ing. Karin Karasové, starostky
MČ Brno-Královo Pole a Mgr. Zbyňka Šolce,
1. místostarosty MČ Brno-Královo Pole
20.30 Vivat Královo Pole! – ohňostroj (horní část parku)
20.50 Verona – koncert
15.40 ukázka zásahu Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo
Pole – křižovatka Slovanského náměstí a ul. Srbské
Pokračování hlavního programu.
22.00 Juki Band – koncert – Bezbariérové divadlo Barka,
Sv. Čecha 35a
Program moderuje Monika Brindzáková
Změna programu vyhrazena. Vstup volný.

DOPROVODNÝ PROGRAM 29. ROČNÍKU ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ
Pátek 13. 9. 2019
KC SEMILASSO, PALACKÉHO TŘ. 126
18.30 slavnostní koncert Filharmonie Brno u příležitosti 100 let připojení
Králova Pole k Velkému Brnu s předáváním pamětních medailí Králova
Pole. Vstupenky v předprodeji v Music Café Semilasso.
Sobota 14. 9. 2019
ERBOVNÍ TRH, UL. HUSITSKÁ
8.00–13.00 Rozšířený prodej ovoce, zeleniny a regionálních produktů.
AREÁL KARTUZIÁNSKÉHO KLÁŠTERA, BOŽETĚCHOVA 1
9.30–18.00 Výstava Plastiky a kresby Dušana Tejkala v „Bednárně“
(vstup z ul. Božetěchovy vedle kostela). Výstava je dále otevřena
15. 9. 2019 10.00–18.00, 16. 9.–20. 9. 2019 14.00–18.00.
10.00 Komentovaná prohlídka rekonstruovaných prostor Fakulty informačních technologií VUT Brno, vystoupení pěveckého sboru Lumír,
sraz účastníků prohlídky na nádvoří areálu Božetěchova 1. Po zahájení
prohlídky již nebude umožněn vstup dalším návštěvníkům.
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, BOŽETĚCHOVA 2a
9.30 a 11.00 Komentovaná prohlídka kůru a varhan s hudebními
ukázkami.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA VODOVA 108
10.00 Brno Cup Open 2019 – 28. mezinárodní turnaj Judo-Český pohár.
Vstup volný. Akce trvá do 15. 9. 2019.
PARK NA SLOVANSKÉM NÁMĚSTÍ
14.00-18.00 Šachový klub DURAS – simultánka mezinárodního mistra
šachu Neklana Vyskočila.
15.40 Ukázka zásahu Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole
Od 11.30 hodin během celého dne: Klub policejní historie Brno –
prezentace historických předmětů pod lípou v horní části parku; SDH
Brno-Krílovo Pole – ukázka hasičské techniky, skautské oddíly Královo
Pole – středisko Kompas a Královo Pole, TOM Hvězda Severu, Varhany pro Královo Pole, Severky YMCA skaut, TJ Sokol Brno-Královo
Pole, Technické muzeum v Brně, Sdružení taoistického taichi – cvičení
pro veřejnost, HCM Warrior Brno – hokej; TyfloCentrum Brno, Unie
neslyšících Brno, Liga vozíčkářů, Nová Akropolis, Mamma HELP

Centrum Brno, Armáda spásy; Univerzita obrany, Střední škola F. D.
Roosevelta pro tělesně postižené, ISŠ automobilní, SPŠ chemická, MŠ
Sluníčko-Montessori, Elánek; malování na obličej pro děti, výtvarné
dílny, dárkové a drobné zboží, jízda na koni, zajištěn prodej občerstvení
a burčáku – křižovatka Slovanského nám. a ul. Srbské
20.30 Vivat Královo Pole! – ohňostroj (horní část parku)
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, PALACKÉHO TŘ. 164
13.00–15.00 Představení všech služeb, prohlídka prostor, roční registrace
zdarma, hrací kostky, knihovní puzzle, kolo štěstí a jiné aktivity; foyer.
výstava Martina Hodka Moje město.
15.00–16.00 Krása osobnosti – přednáška M. Povolné; vhodné i pro muže.
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, HUSITSKÁ 1
10.00–18.00 Výstava 100 let Brno Královým Polem – 100 let Královo
Pole Brnem; Královo Pole v roce 1919, mapy historické i současné,
artefakty, zajímavosti; 30. výročí sametové revoluce v Králově Poli.
Akce se koná i ve dnech 15. 9., 20.–22. 9. 2019.
PŘÍRODNÍ ZAHRADA U SMRKU, RAMEŠOVA UL.
14.00–18.00 Program pro děti i dospělé. Labyrint čtyř živlů a masážní
stezka (od 14.00), divadlo pro děti „Kouzelná zahrada“ (od 15.00),
Tibetské mísy – hra se zvuky a barvami (od 16.00), pohybové aktivity
pro dospělé (od 17.00), posezení u ohně a ochutnávka bylinkových čajů
(od 17.30). Podrobný program na www.prirodnizahrada.wz.cz.
DIVADLO BARKA, OTEVŘENÝ KULTURNÍ PROSTOR LIGY
VOZÍČKÁŘŮ, SVATOPLUKA ČECHA 35a
14.00–18.00 Světelný a zvukový workshop – možnost vyzkoušet si
práci divadelního technika (reflektory, zvukové kulisy), sehrát improvizované scénky.
14.00 Víly pro děti –vernisáž výstavy reprodukcí uměleckých výmaleb
Nadačního fondu Víly pro děti. Celý výtěžek z prodeje bude využit
na Uměleckou výmalbu Dětské nemocnice FN Brno, která započne
na přelomu roku 2020. Výstava trvá do konce října 2019.Více na
www.vilyprodeti.cz.
29. Erbovní slavnosti pořádá městská část Brno-Královo Pole ve spolupráci s organizacemi, spolky a dalšími subjekty.
Změna programu vyhrazena. Vstup volný.
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V létě se sešli radní i zastupitelé Králova Pole. Jednali o investicích,
pořádání kulturních akcí i o ozelenění střech
14. schůze Rady městské proběhla 26. června,
15. schůze 3. července 2019.
Radní na svém jednání např. doporučili Zastupitelstvu MČ Brno‑Královo Pole schválit
záměr realizovat investiční akci „ZŠ Staňkova
14, Brno– rekonstrukce rozvodů elektroinstalace a podlah.“
Souhlasili s odesláním požadavku na otevření brány v oplocení mezi pozemky p. č. 19
a p. č. 96/1 v k.ú. Sadová a zpřístupnění pozemku pro veřejnost. Schválili zpracování projektové dokumentace na stavební práce „Oprava
ležatých rozvodů vody a ÚT v BD Tábor 43–63,
Brno“, s tím, že projektová dokumentace bude
hrazena z příjmů z nájmů v roce 2019. Schválili
zpracování projektové dokumentace na stavební
práce „Oprava střešní krytiny včetně opravy
půdního prostoru v BD Bystřinova 2–20, Brno“,
s tím, že projektová dokumentace bude hrazena z příjmů z nájmu v roce 2019. Souhlasili
s odstraněním stavby na částmi pozemku p.
č. 4595/4 v k. ú. Královo Pole při ul. Myslínova.
Vybrali dodavatele pro veřejnou zakázku „Havarijní oprava ležatých rozvodů vody a výměna
podlahové krytiny v I. a II. NP v DPS Ptašínského 9 a 11, Brno“. Schválili zveřejnění „Záměru
obce na pronájem prostor sloužících k podnikání
v DPS Štefánikova 63a, Brno“, vč. automatického prodlužování termínu k podání nabídek
v rámci zveřejněného záměru pro případ, že
se nepřihlásí žádný zájemce, a to i opakovaně,
vždy o 15 dnů; výměra 157,52 m2, předpoklad
využití: hygienické středisko (sociální služby
a zdravotnické služby např. pedikúra, manikúra, masáže…); nájemné: nejnižší nabídka činí
1600 Kč/m2/ rok. Souhlasili s dokumentací
pro územní rozhodnutí „Stavba 25metrového
bazénu MPS Lužánky“ bez připomínek.
Královo Pole uspořádá Den seniorů
Schválili uspořádání Dne seniorů pořádaný MČ
Brno‑Královo Pole dne 24. 9. 2019 a jeho program. Schválili pravidla na úhrady potřeb (dar)
pro rodiny s dětmi v evidenci sociálního odboru. Schválili návrh dopisu primátorce města
Brna a Radě města Brna ve věci nesouhlasného
stanoviska RMČ Brno‑Královo Pole s konáním velkých kulturních akcí na Městském
fotbalovém stadionu Srbská v Brně‑Králově
Poli a jeho odeslání. Doporučili Zastupitelstvu
městské části Brno‑Královo Pole schválit záměr realizovat investiční akci „Rekonstrukce
plochých střech bytových domů Tábor 43, 45,
47, 49, 53, 55, 57, 59, 61 a 63, Brno a schválili
záměr zpracovat záměr na tuto akci a doporučili, aby byla zpracována tak, aby mohla být
čerpána dotace z projektu „Zeleň střechám“.
Doporučili ZMČ Brno‑Královo Pole schválit
záměr realizovat investiční akce „Rekonstrukce
suterénu a odstranění zemní vlhkosti v bytových domech Kosmova 11a, b, c, Brno“
a „Rekonstrukce suterénu a odstranění zemní
vlhkosti v bytovém domě Kosmova 3–11,
Brno a schválili záměr zpracovat projektové
dokumentace na tyto akce. ZMČ Brno‑Královo

Pole také doporučili schválit záměr realizovat
investiční akci „Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu
Bulharská 102 m Brno“ a schválili také záměr
zpracovat projektovou dokumentaci na tuto
investiční akci.
Městská část se připojí k programu „Zeleň
střechám!“
Souhlasili s připojením MČ Brno‑Královo Pole
k programu „Zeleň střechám!“ a provedením
ozelenění střechy nad prodejnou Albert u bytového domu Kosmova 1, Brno, po vypršení záruky s předpokladem v 10/2022 a u domovního
celku Tábor 43–63, Brno, za podmínek kladného
stanoviska statika. Vybrali nejvýhodnější nabídku pro veřejnou zakázku „Výměna protipožárních dveří u schodiště ve všech podlažích,
oprava strojovny výtahu v BD Herčíkova 1,
Brno“. A dále vybrali nejvýhodnější nabídku
pro veřejnou zakázku „Výměna vchodových
dveří do bytů vč. zárubní v BD Hradecká 2–8,
Brno“ a dále nejvýhodnější nabídku pro veřejnou
zakázku „Výměna vchodových dveří do bytů vč.
zárubní v BD Chlupova 1–7, Brno“. Souhlasili
s požadavkem statutárního města Brna, MČ
Brno‑Kr. Pole, aby investor LIDL ČR, v. o. s.
upravil projektovou dokumentaci pro vydání
společného povolení stavby „LIDL Brno, Palackého tř. “ o využití ploché střechy jako „Zelené“
střechy, využití dešťových vod z retenční nádrže
a ozelenění fasády. Obec požaduje realizaci těchto biotechnických opatření pro zvýšení retence
dešťové vody jako budoucí účastník územního
řízení, který hájí zájmy obce a zájmy občanů
obce. Vzali na vědomí popis projektu „Nový
park pro Sadovou– Královo Pole“ na území MČ
Brno‑Královo Pole, dále že finanční prostředky
na realizaci a správu projektu „Nový park pro
Sadovou‑Královo Pole“ po dobu tří let budou
hrazeny z prostředků PaRo města Brna, že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování
občanů města, které proběhne v listopadu 2019
a souhlasili s realizací projektu „Nový park pro
Sadovou‑Královo Pole“ a se správou projektu
po uplynutí tříleté doby udržitelnosti.
Před ZŠ Slovanské náměstí budou parkovací
místa K+R
Schválili podání žádosti na MMB odbor dopravy
o změnu stávajících dvou kotoučových parkovacích stání před ZŠ Slovanské náměstí na parkovací místa K+R, po–pá 7.00–16.30 h. v období
září–červen a dále na ostatní parkovací místa
v celé délce zálivu mezi ulicemi Slovanské nám.
mezi ulicemi Bulharská a Srbská K+R, po–pá
7–8 h. v období září–červen. Vybrali dodavatele
pro veřejnou zakázku „Oprava chodníku na ul.
Chodské 19i a oprava chodníku a zábradlí na
schodišti Palackého tř. – Tylova, Brno“ a pro
zakázku „Oprava komunikace a chodníku u ZŠ
Herčíkova a oprava chodníků u konečné trolejbusu Srbská, Brno“, dále vybrali také dodavatele pro veřejnou zakázku Brno, Královo Pole,
Kounicova 52 – náhradní výsadba“.

V létě jednali i královopolští zastupitelé
4. zasedání ZMČ Brno‑Královo Pole proběhlo
12. června 2019.
Zastupitelé mj. schválili zahájit investiční
akci „instalace kamerového a čipového systému
a videotelefonů do bytů v bytových domech
ve správě městské části Brno‑Královo Pole“.
Přípravné a projekční práce budou probíhat
v roce 2019 a realizace uvedené investice
bude v roce 2020. Předpokládané rozpočtové
náklady na tuto akci jsou 16 mil. Kč. Dále
schválili investiční akci přestavby podkroví pro
Odbor sociální v objektu DPS Kabátníkova 8,
Brno“. Schválili také záměr zahájit investiční
akci „ZŠ Staňkova 14 – rekonstrukce střechy a krovu, včetně zateplení“, s tím, že akce
bude hrazena z rozpočtu ORJ 2500 v roce
2020. Předpokládané investiční náklady jsou
6,0 mil. Kč bez DPH. Dále schválili záměr
zahájit investiční akci „ZŠ Slovanské nám. 2,
Brno – řízené větrání s rekuperací tepla“ s tím,
že akce bude hrazena z rozpočtu ORJ 2500
v roce 2020. Předpokládané investiční náklady jsou 5 mil. Kč bez DPH., schválili také
investiční záměr „Vybudování podzemních
kontejnerů na separovaný sběr odpadu v MČ
Brno‑Královo Pole“, a to ve vybraných lokalitách: ul. Srbská – u tenisového hřiště, ul.
Srbská – u konečné trolejbusu, ul. Slovinská
(nároží Dobrovského) a ul. Tábor – u parku
s tím, že pořízení projektové dokumentace
bude hrazeno z rozpočtu MČ Brno–Královo
Pole v roce 2019. Realizace stavby bude provedena v etapách (podle jednotlivých lokalit)
s cílem realizovat alespoň jednu lokalitu ještě
v roce 2019 a ostatní lokality v létech dalších.
Celkové předpokládané náklady na realizaci
všech čtyř lokalit činí cca 6 mil. Kč vč. DPH.
Bez výhrad schválili Celoroční hospodaření
MČ Brno-Královo Pole za rok 2018 s výsledkem hospodaření hlavní činnosti před zdaněním
16 734 tis. Kč, výsledkem hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti celkem před zdaněním
celkem ve výši 51 161 tis. Kč a účetní závěrku
MČ Brno-Královo Pole k 31. 12. 2018. Na
vědomí vzali výsledek hospodaření příspěvkových organizací MČ Brno‑Královo Pole za
rok 2018, inventarizační zprávu k 31. 12. 2018,
výsledek přezkoumání hospodaření MČ Brno
‑Královo Pole auditorem za rok 2018 a ověření
účetní závěrky k 31. 12. 2018 a roční zprávu
interního auditu za rok 2018.
Kompletní zápisy z jednání RMČ a ZMČ
Brno‑Královo Pole naleznete na www.kralovopole.brno.cz

Pozvánka na setkání
se zastupiteli a jednání ZMČ
Setkání zastupitelů s občany se uskuteční 4. září
2019 od 17.00 ve velké zasedací místnosti ÚMČ,
vchod z ulice Husitské. Jednání ZMČ Brno-Královo
Pole proběhne o týden později, tedy 11. září 2019
od 16.30 tamtéž.
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Volkswagen
T-Cross.
g

leasin
Operativní

Kč
6 5m9ěs9
íčně

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz T-Cross Life 1.0 TSI 70 kW v ceně 433 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km
ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 599 Kč s DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla,
dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba
a emise CO2: 4,2–5,1 l / 100 km, 110–115 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz
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50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
čtv

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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Snaha pomáhat lidem se pro Zdeňku Kafkovou stala celoživotní výzvou
Po skončení divadelní hry „Víkend
s Bohem“, uvedené v pražském
Divadle u Hasičů, aplaudovali diváci vestoje. Představení, uváděné
od roku 2012 v divadlech, sálech
kin, kulturních domech a klubech
mělo úspěch po celé České republice i na Slovensku, leckdy bylo
vyprodáno. „Když už jsme měli
to štěstí a ocitli se na této planetě,
kde musíme občas čelit těžkým
životním zkouškám, je třeba najít
sílu, postavit se k nim čelem a znovu jít dál. Životní peripetie brát
s humorem a nadhledem. A pokud
jsme ochotni naslouchat, pomoc
a odpověď na naše otázky vždycky
přijde,“ psalo se ke hře v programu
ABC klubu v Pardubicích, kde
byla také uváděna. „Včera jsem
v brněnském Divadle Bolka Polívky zhlédl představení „Víkend
s Bohem“. Bravo! Málokdy se
stane, že z divadla odcházím tak
moc pohnutý, dojatý, pobavený,
zamyšlený,“ zněl názor jednoho
z diváků. Úspěchem svého díla
byla možná překvapena sama
vcelku neznámá autorka z Brna-Králova Pole, lékařka, kterou
někteří známe z její bývalé oční
ordinace.
Lékařská rodina
MUDr. Zdeňka Kafková se narodila v roce 1953 v Novém Městě
na Moravě. Maminka byla dětská
lékařka, otec působil jako obvodní
lékař, a protože měl dobré jazykové znalosti a zkoušky z tropického
lékařství, vyjížděl příležitostně
s českými naftaři do Afgánistánu, Pákistánu, Barmy, Bangladéše a svým dětem, dceři Zdeňce a mladšímu Alešovi, přivážel
z exotických zemí dobrodružné
příběhy. Rodina se brzy přestě-

Historické okénko
Královopolský rybník Gaisperk poblíž kartouzského kláštera, byl včetně přítoků a pramenů na Kociánce
ve své době zdrojem nejkvalitnější
pitné vody v širokém okolí. A tak
byl v polovině 16. století vybudován tzv. Kartouzský vodovod,
který až do vybudování Březovského (1913) dodával pitnou vodu do
sousedního Brna. Původní dřevěné
potrubí vedlo kolem Kartouz, dnešní Staňkovou do Lužánek, a odtud
podzemním cihlovým kanálem přes
Lidickou do městských kašen. Část
tohoto kanálu pod Běhounskou ulicí se dokonce dochovala do dneš-

nějších speciálních aplikací v PC,
mobilech a tabletech.

Foto: archiv
hovala do idylického městečka
Černovic u Tábora. „Měla jsem
krásné dětství. Moc hodnou, laskavou maminku, která mě a mého
bratra učila lásce k lidem,“ uvádí
doktorka Kafková v rozhovoru,
„a ke svým prvním dětským hrám
nádhernou zahradu, kde na jaře
kvetly šeříky a rododendrony.
Z rodinných důvodů jsme se přestěhovali do Tišnova a po několika
letech do Králova Pole, odkud tatínek pocházel, a kde potom rodiče
měli své ordinace. Po maturitě na
gymnáziu jsem si přála studovat
filosofii a jazyky a možná i psát –
s oblibou jsem se účastnila literárních soutěží. Nakonec jsem se ale
rozhodla pro studium na Lékařské
fakultě tehdejší UJEP v Brně, a po
promoci pro obor oční lékařství.
Jako lékařka jsem pak působila ve
Znojmě, v Brně a po roce 1989 ve
vlastní ordinaci v Králově Poli.“
Tmavomodrý festival
Snaha pomáhat lidem se pro doktorku Zdeňku Kafkovou stala celoživotní výzvou, a to i mimo stěny
její ordinace. Iniciovala a spolu
s PhDr. Šárkou Tryhukovou z TIC

Brno (†2017) založila v roce 1989
Tmavomodrý festival, hudební
přehlídku zrakově postižených
dětí a mládeže. Na této dnes již
mezinárodní akci se mladí účastníci nejen setkávají a prezentují
svým hudebním interpretačním
uměním, ale také se zde poznávají,
navazují přátelství a účastní se
výletů, které jsou pro ně v rámci festivalu pořádány. Od roku
1991 vstoupily do hry i doprovodné akce spojené s prezentací
pomůcek pro nevidomé, od roku
2001 pak pořádané královopolským TyfloCentrem. „Spojením
mezinárodní hudební přehlídky
zrakově postižených dětí a mládeže s výstavou a prezentacemi
kompenzačních pomůcek vznikla
ojedinělá akce, věnovaná všem
zrakově postiženým lidem,“ hodnotí spolupráci ředitelka TyfloCentra Brno RNDr. Hana Bubeníčková. Součástí festivalu je už několik
let i Tmavomodrý den, zaměřený
na prezentaci života nevidomých
pro veřejnost, a odborné workshopy Agora, pořádané střediskem
Teiresiás Masarykovy univerzity
a orientované na ovládání nejrůz-

Literární talent
I když literární talent dřímal ve
Zdeňce Kafkové od mládí, na řadu
přišel až před několika lety. Divadelní hrou pro dva herce „Víkend
s Bohem“, v níž hlavní postavy
v příběhu o nevšedním setkání
ztvárnili profesionální herci Mario
Kubec a Matouš Ruml, se rázem
zařadila mezi úspěšné vypravěče.
V příběhu o tom, co by se stalo,
kdyby u nás zaklepal náhodný
návštěvník z vyšších sfér a poradil nám, jak vyzrát na lidská
trápení, pojala vážné téma bolestí
a strastí moderního člověka právě
tak s filosofickou moudrostí, jako
s humorem. I její další literární
dílo, knížka pro děti „O unaveném
andílkovi“, vydaná v roce 2014,
pojímá svým tématem spojení nebeské a pozemské sféry v krásném
poetickém vyjádření lásky, radosti
a naděje.
Dnes je MUDr. Zdeňka Kafková
v důchodu, po úmrtí maminky se
stará o další členy své rodiny. Svoji
lékařskou profesi si stále připomíná
prostřednictvím Tmavomodrého
festivalu, a tu druhou, literární, také
neopouští. Chystá zvukovou verzi příběhu „O unaveném andílkovi,“ další dvě divadelní hry a další
dvě knížky pro děti s ilustracemi
své přítelkyně Jany Ondrušové
‑Wünschové. Pořádá autorská čtení, přednášky, besedy a výtěžek ze
své činnosti, právě tak jako z uvádění své hry, věnuje na charitativní
účely. A věří v lásku mezi lidmi, ve
všech jejích podobách, a také tomu,
že ti, kdo jsou nešťastní a smutní,
ji potřebují nejvíc.
Jana Novotná

Jak voda z Králova Pole držela Brno „nad vodou“

Foto: archiv

ních dnů. Součástí tohoto vodovodu
pak byl od 19. století i vodojem
na dnešní Křižíkově ulici. Dnes
je v jeho prostorách restaurace
a málokterý z návštěvníků si uvědomí, v jak významné stavbě se
nachází a jakému účelu sloužila.
Při letošních oslavách 100 let od
vzniku tzv. Velkého Brna tedy nezapomínejme, že největší moravské
město mohlo vzniknout nejen díky
„anexi“ Králova Pole, ale i díky
tomu, že ho Královo Pole drželo
skoro 400 let doslova nad vodou.
René Pelán, zastupitel
za Královopolské patrioty (KPP)
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Královo Pole má vicemistra ČR v požárním sportu
5. 7. 2019 proběhlo mistrovství ČR dorostu ve
Svitavách. Mistrovství skončilo velkým úspěchem našeho mladého hasiče Filipa Kaláška,
který vybojoval celkové 2. místo v kategorii
středního dorostu.
V jednotlivých disciplínách skončil Filip
na 3. místě v běhu na 100 m, na 3. místě ve

dvojboji a nezaváhal ani v odborném testu.
Celou soutěž vysílala televize Fire Tv, a i když
náš hasič běžel jako zástupce Jihomoravského
kraje, soutěžil za SDH Brno-Královo Pole

a dokázal po delší době získat velký úspěch
v požárním sportu pro celé Brno.
3. 8. 2019 se uskutečnilo na stadionu VUT
pod Palackého vrchem krajské kolo v požárním
sportu dospělých. V domácím prostředí vybojovali muži krásné 5. místo a ženy 6. místo.
O prázdninách se naši hasiči nevěnují jen
sportu, ale zabývají se i jinou záslužnou činností. Například v horkých letních dnech zajišťovali zavlažování stromků po Králově Poli. Na
žádost paní starostky pomocí hasičské cisterny
a natažených hadic D postupně procházeli ulicemi a dodávali vodu jednotlivým stromkům.
Členové JSDH drželi hotovost a byli připraveni k zásahu, na hasičské stanici prováděli
pravidelnou údržbu zásahových vozidel a veškerého dalšího hasičského vybavení.
Ludmila Vítová
jednatelka SDH Brno-Královo Pole

Univerzita obrany hlásí rekordní
zájem nováčků

Zemřel akademický malíř
František Hanáček

Koncem července se Armáda
České republiky rozrostla o 140
nových důstojníků. Letošní absolventi brněnských fakult Univerzity obrany byli jako již tradičně
vyřazeni před zraky veřejnosti v
centru Brna. Během závěrečného
slavnostního pochodu pozdravily
úspěšné absolventy Univerzity
obrany nízkým přeletem nad náměstím Svobody bojové letouny
Armády ČR.
O pár dní později pak nastala
zcela opačná situace. Byla zahájena vojenská základní příprava,
k níž nastoupili budoucí studenti

Ve věku nedožitých 65 let zemřel
dne 4. července 2019 akademický malíř a královopolský občan
František Hanáček. V letech 1973–
1974 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Berlíně, v letech
1975–1979 na Akademii výtvarných umění v Praze. Od absolutoria až do konce života působil
jako umělec ve svobodném povolání, byl členem Unie výtvarných
umělců v Brně. Uspořádal stovky
výstav doma i v zahraničí, jeho obrazy zdobí galerie a sbírky v České

Univerzity obrany. Letos jich nastoupilo celkem 418, což je o dvě
desítky více než v loňském roce.
K dvouměsíční základní přípravě,
během níž si účastníci osvojí praktické i teoretické základy vojenské
profese, nastoupilo 230 nováčků
přijatých na Fakultu vojenského
leadershipu a 142 nováčků sesterské brněnské Fakulty vojenských
technologií. Zbývajících 46 nových vojáků v případě úspěšného
ukončení základní přípravy zahájí
studium na Fakultě vojenského
zdravotnictví v Hradci Králové.
(red)

Kociánku a Lesnou by mohl
propojit most
Vedení Brna zvažuje propojení lokality Kociánka s Lesnou výstavbou mostu. Uvedl to radní Brna
pro dopravu Petr Kratochvíl. Na
Kociánce se v současné době staví
množství nových domů, město zde
chce navíc rozvíjet sociální služby.
Zásadním problémem ovšem je, že
zde vede pouze jedna komunikace.
„Pro další rozvoj je to nedostačující. Hledáme proto variantu, která umožní komfortnější dopravu
v lokalitě. Chceme předejít tomu,
že vznikne výstavba, ale pak se
budou lidé obracet na město, že
tam nemají kudy vjet,“ dodal Kratochvíl.
„V celé lokalitě je masivní
výstavba nejen soukromými developery, ale záměr rozvíjet tam

sociální služby má i město Brno,“
uvedl Kratochvíl. V místě je například centrum Kociánka, které
pomáhá handicapovaným dětem
i dospělým. Uvažuje se i o vzniku
prvního dětského hospicu v České
republice, který plánuje postavit
organizace Dům pro Julii. Brno
chce v oblasti rovněž stavět domov pro seniory, domov s pečovatelskou službou, ale také bytové
domy.
Náklady na most by se odhadem
mohly pohybovat kolem 30 milionů korun. Radní proto schválili
zpracování projektového záměru
na vytvoření mostu. Nový most by
směřoval z Kociánky do Okružní
ulice na Lesné.

(red)

republice, dalších evropských zemích i za mořem. Vytvořil emblém
tvořivých rukou pro republikovou
soutěž učňovské mládeže „České
ručičky“. Královopolské radnici
věnoval rozměrný olej na plátně
„Hvězdná galaxie“, ten má své
čestné místo v prostorách obřadní
síně. Byl držitelem řady ocenění,
mj. pamětní medaile Jihomoravského kraje za celoživotní dílo
v oblasti kultury a pamětní medaile MČ Brno-Královo Pole za
zásluhy v oblasti kultury. (jn)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
1. blok – 3. 9. , 22. 10.
8.00–12.00 Ant. Macka, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova,
Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova,
Blahoslavova.
11.00–15.00 Kamanova, Malátova, Metodějova, Mojmírovo nám.,
Božetěchova – slepá (před č. 65,
67), Palackého k ZUŠ, Tylova,
Volfova, Galandauerova vč. parkoviště
2. blok – 4. 9. , 23. 10.
8.00–12.00 Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská, Vackova,
Skácelova
11.00–15.00 Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu) včetně parkoviště,
Riegrova, Hradecká – odbočka
k techn. parku, U Vodárny
3. blok – 10. 9. , 24. 10.
8.00–12.00 Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Pode-

švova, Těšínská, Tyršova, Charvatská, Husitská vč. parkoviště
11.00–15.00 Šumavská včetně
parkoviště, Purkyňova od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od
Sv. Čecha po koup., Skácelova
vnitroblok
4. blok – 11. 9. , 29. 10.
8.00–12.00 Poděbradova, Floriánova, Košinova, Mánesova vč.
parkoviště u kolejí, Chelčického,
Rostislavovo nám., Bystřinova
11.00–15.00 Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova,
Kosmova – vnitroblok
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
PARKOVIŠŤ
2. blok – 13. 9. , 7. 11.
Herčíkova 17, Purkyňova (od
Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská
(před stadionem), Purkyňova (před
pol. domem Eden), Klatovská
i parkoviště u č. 13
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Tak šel čas,
aneb Co před sto lety
psaly noviny
1. září byla v Moskvě z podnětu
V. I. Lenina založena Státní filmová škola (VGIK), stala se tak
nejstarší filmovou školou na světě
2. září byla v Chicagu založena
Komunistická strana USA a v Praze se poprvé objevují v ulicích
dopravní strážníci
3. září Itálie dává ženám právo
volit
10. září byla v Saint Germain podepsaná dohoda s Rakouskem, uznávající bývalé země jako nezávislé.
Určovala výši reparací, omezovala
počet vojáků v rakouské armádě na
30 000 mužů, vymezovala hranice
nového státu a zakazovala sloučení
s Německem. Podkarpatská Rus
se stává součástí Československa.
12. září vstoupil v Mnichově Adolf
Hitler do Německé Dělnické strany. Italské město Fiume je obsazeno polovojenskými oddíly, vedenými básníkem Gabriele d´Annunzio
14. září zakazuje britská vláda
irské hnutí za nezávislost Sinn
Fein Dáil
16. září je zavražděn peruánský
prezident Augusto B. Leguia
21. září Vlak Orient-Express obnovil své služby na trati Konstantinopole–Paříž
22. září Italská vláda žádá spojence, aby získali zpět město Fiume obsazené básníkem Gabriele
d´Annunzio
25. září Prezident Wilson vážně
onemocněl a zkolaboval hned po
svém projevu, za pár dní nato dostal mrtvici
27. září odsouhlasil sjezd Demokratické strany v USA přijímání
žen do strany
Ivo Kučera
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Hlásková křížovka
1
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To, že ti občas něco nedojde, není chyba…

8

9

10

11

12

VODOROVNĚ: A. Povodňové
hlíny; náš premiér. – B. Pucciniho
A
opera; druh obrany – C. Omáčka
(nářeč.); útok; montovaný domek.
B
– D. Bývalá zkratka pohostinství;
spakovat; domácky Ulrika. –
C
E. Starší vztažné zájmeno; ryba;
platidlo Macaa; iniciály zpěváka
D
Kryla – F. Tajenka. – G. Prudký
nápor choroby; chemická značka
E
bismutu; baklažán. – H. Váhová
jednotka; babička; posvátný záF
kaz. – I. Jednohlasně; jihočeský
zámek; severské zvíře. – J. HláG
šení v karetních hrách; svatební
květina; ruské vesnice; římsky 51.
H
– K. Značka počítačových her; náš
hudební skladatel.
I
SVISLE: 1. Oplocený les; akvaJ
rijní rybka. – 2. Indián ze státu
Texas; spojovník. – 3. Pozdrav;
K
hedvábí; model Fordu. – 4. Medicína; historická země Německa;
prezent. – 5. Iniciály zpěváka Montana; manilské konopí; indonéský ostrov. – 6. Diplomatická funkce; pastevec
ovcí. – 7. Klobouk (z maďarštiny); africký čáp. – 8. Přitakání; rostlinné vlákno; slovenské chlapecké jméno.
9. Nemocniční oddělení; tlumit; dívčí jméno. – 10. Ázerbajdžánský přístav; soubor map; chem. zn. hliníku.
– 11. Evropanky; smrtící virus. – 12. Nátěr na dřevo; český parašutista a atentátník Reinharda Heydricha.
NÁPOVĚDA: atia, omok, ore, raaš
Ivo Kučera

Také v Králově Poli žije rock and roll
Stačí projít krytou letní zahrádkou,
kousek chodbičkou, pak doleva
a jsme tam: uprostřed šedesátých
let, v království rock and rollu.
Naproti dveřím před širokým oknem to válí legendární brněnská
kapela Rocky Eagles. Na brněnskou hudební scénu vtrhla začátkem roku 1966, skončila o dva
roky později, vrátila se v roce
2014. Každý třetí pátek v měsíci
burácí rokenrol v jejím podání
na Tanečních večerech v restauraci U Kotelny na Herčíkově 3
v Králově Poli. Také dnes už je

tu plno. Ze „Skalních orlů“ jsou
v tuto chvíli u svých nástrojů
kapelník a pianista Rostislav
Hradecký, baskytarista a zpěvák
Luboš Hloušek a bubeník Milan
Olah. Jsou tu i hudebníci mladší
generace Magda Michalíková se
svým saxofonem a syn jednoho
ze zakladatelů původní kapely
Pavla Malého – zpěvák a kytarista Petr Malý, jenž má přiléhavou přezdívku „brněnský Elvis“.
V průběhu večera vystoupí i hosté,
např. spoluzakladatel brněnského
rokenrolu zpěvák Petr Netočný

i další bývalí členové skupiny.
Na tanečním parketu už to také
vře. Před chvilkou skončil ploužák
California Blue, nyní je na řadě
rokenrol Tutti Frutti a další hity
Elvise Presleyho, Chucka Berryho, Rolling Stones i jiných legend
rokenrolu. Dříve narození tanečníci si v ničem nezadají s horkou
mladou krví, válí rokenrol na plné
pecky s figurami jako vystřiženými z Memphisu, pění tu energie,
síla lásky a spousta vzpomínek.
Takový krásný večer!
Jana Novotná

Na Kociánce se jel opět Maraton na kolečkách, tentokrát jako
Memoriál Vladimíra Plačka
V úvodu léta se Centrum Kociánka, ještě v roce oslav 100. výročí
svého založení, účastnilo 4. ročníku závodu „Štafetový maraton na
kolečkách“, vyhlášeného Centrem
sociálních služeb Hrabyně. Do
závodu na dálku na 42,195 km
dlouhé maratonské trati propojeného napříč republikou byla
kromě Kociánky a pořádající
Hrabyně zapojena zařízení Chrlice, Tloskov a Zbůch. Pro uživatele
Centra Kociánka to představovalo
zdolání 136 okruhů, o což se ve

Foto: archiv Kociánky

štafetovém závodě podělila dlouhá
řada závodníků. Jízdu na mechanických a elektrických vozících
si vyzkoušeli také někteří zaměstnanci centra, příležitost zasoutěžit
si využil i ředitel Tomáš Komárek.
První ročník závodu se jel v roce
2016, v letošním roce pak poprvé
jako „Memoriál Vladimíra Plačka“ – na památku bývalého ředitele CSS Hrabyně, který v loňském
roce zemřel.
Jana Novotná
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Hudba
1.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

Tanec

16.30 Léto na schodech; park Slovanské nám.

Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.
20.00 Koko Comedy Stand-up Show;

Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Jan Burian Band; Stará Pekárna, Štefánikova 8
16.30 Léto na schodech; park Slovanské nám.

Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.
20.00 Se štětcem i kytarou; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Alfarytmus + ZLO/MY; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Dura & Blues Groove; Stará Pekárna, Štefánikova 8
18.30 Slavnostní koncert 100 let Brno Královým Polem –

13.
14.

100 let Královo Pole Brnem u příležitosti 29. Erbovních
slavností Králova Pole; KC Semilasso, Palackého tř. 126.
Akci pořádá MČ Brno-Královo Pole.
20.00 Band of Heysek; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Zahájení taneční sezóny U Kotelny s rokenrolovou
kapelou ROCKY EAGLES; Herčíkova 3
20.00 Bombarďák + Cermaque + The Complication;

Stará Pekárna, Štefánikova 8
16.30 Léto na schodech; park Slovanské nám.

15.

Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.
20.00 Kulturní úderka + Ciment + Hrozně;

Stará Pekárna, Štefánikova 8

16.
17.
18.
19.
20.
21.

20.00 Tomáš Kočko & Orchestr; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 GravelRoad (USA); Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Vltava; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Dunaj; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Trawerza + La Patchanka + BN8 + Klucy;

Stará Pekárna, Štefánikova 8

Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.

26.
27.
28.
30.

19.00 Večer pro pomoc dětem; Šelepka, Šelepova 1
20.00 Květy; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Ty Syčáci; Stará Pekárna, Štefánikova 8
12.00 Hudba z Fektu; areál VUT – Kolejní
20.00 Five Heads; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Radium.nfo + The Muxx; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Kingsfield a hosté; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Eva Černá, Jiří Kubowský, Vladimír Susser, Břetislav

Bartusek a hosté; Stará Pekárna, Štefánikova 8

Divadlo
29.
4. 10. 19.00

Příbuzné si nevybíráme; KC Semilasso, Palackého tř. 126
Caveman; KC Semilasso, Palackého tř. 126

20.00 Havana Oldies Party; Šelepka, Šelepova 1
20.00 Sobotní opening Disco Party; Šelepka, Šelepova 1
20.00 Beefafter Oldies Party; Šelepka, Šelepova 1
20.00 Disco Party s Beefafterem; Šelepka, Šelepova 1

17.00 Ukázky japonských specialit připravovaných japonskými

14.

odborníky; Kavárna neslyšících, Palackého 114
Výroční setkání členů asociací válečných veteránů regionu
střední a východní Evropy; Hvězdárna a planetárium Brno
Nedělní odpoledne; park Sady Národního odboje.
Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.
11.30 Erbovní slavnosti Králova Pole – kompletní program
uvnitř vydání; park Slovanské nám.
Akci pořádá MČ Brno-Královo Pole.
Královopolské vinobraní; park Slovanské nám.
Koná se za podpory MČ Brno-Královo Pole.
12.30 Den seniorů; KC Semilasso, Palackého tř. 126.
Pořádá MČ Brno-Královo Pole.

20.–21.
24.
Besedy
5.
12.
19.

Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Pavol Seriš: Pri kase; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Pátek 13! Oldies Party; Šelepka, Šelepova 1

5.
5.–7.
8.

20.00 Pavol Hammel a Peter Preložník;

23.
24.
25.

20.00 Beton Oldies Party; Šelepka, Šelepova 1

Různé

20.00 Laura a její tygři; Stará Pekárna, Štefánikova 8
16.30 Léto na schodech; park Slovanské nám.

22.

6.
13.
20.
21.
27.
28.

18.00 Nepál – himalájské dobrodružství s prvovýstupem na SZ

stěnou Gyaji Khang (7074 m); zahrady Vodova, vchod
naproti kluzišti.
18.00 Táborový oheň s opékáním špekáčků a country muzikou
organizuje ČZS a Senior klub; Zahrady Vodova, vchod
naproti kluzišti.
18.00 Jak pěstovat lilie. Přednáška Miloslava Klimka;
Zahrady Vodova, vchod naproti kluzišti.
19.00 Indonésie – ochrana deštného pralesa, ostrovních ekosystémů a podmořského světa na Sumatře. Lukáš a Radka
Smitalovi; zahrady Vodova, vchod naproti kluzišti.

Pro děti
1. 15.00
7. 12.00
15. 14.00

Velké dětské odpoledne „Hurá do školy“; Šelepka, Šelepova 1
Pohádkový Krpoles; NC Královo Pole
Podzimní tvoření pro děti na Šelepce; Šelepka, Šelepova 1

Klub seniorů, DPS Kartouzská 14
3., 10.,
17., 24.
19., 26.

10.00

Zpívání s paní Jankovskou

13.30

Trénování paměti s paní Nešporovou

19.00

Králova řeč, pro seniory s trvalým pobytem v Brně-Králově Poli. Mahenovo divadlo. Bližší informace
v KS Kartouzská 14 (po., út. a čt. 10.00–12.00).
Akce s přispěním městské části.
Šikovné ruce s paní Burianovou

19.
17., 24.

13.00

Královopolské listy – periodický tisk územního samosprávného celku MČ Brno-Královo Pole vydává statutární město Brno – městská část Brno-Královo Pole, IČ 44992785. Periodicita
– měsíčník (11× za rok). www.kralovopole.brno.cz. Redakce časopisu Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 541 588 219, e-mail:
kralovopolskelisty@krpole.brno.cz. Příjem inzerce: Samab Press Group, a. s., tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 16 100 kusů.
Královopolské listy 9/2019 vyšly 1. 9. 2019. Cena: ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla je 6. 9. 2019, uzávěrka inzerce vždy k 15. dni v měsíci.
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Instalatérství

Byty na dožití pro seniory

Drobné opravy vody,
topení a odpadu.

 Zůstali jste sami ve velkém bytě či domě?
 Nezvládáte hradit měsíční náklady na bydlení a jiné?

Rychle – Non stop
tel: 608 045 745

 Potřebujete peníze na nečekanou životní událost?
 Chcete si i v seniorském věku začít užívat života?
Naše společnost nabízí zejména seniorům
tzv. byty na dožití bez nutnosti stěhování.

MALBY

Odkoupíme nemovitost a můžete ve Vaší nemovitosti

14 Kč/m2,

bydlet do konce života

VOLEJTE ZDARMA
800 666 006 www.progecstav.cz
OVĚŘENÁ, SPOLEHLIVÁ A PROFESIONÁLNÍ KANCELÁŘ
VÁŠ ODBORNÍK NA VÝKUP NEMOVITOSTÍ

zednické práce,
tapetování, nátěry fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316, 547 225 340
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Královo Pole, Brno a okolí
www.maliribrno-horak.cz

MŠ a ZŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o.
www.slunicko-montessori.cz

naše pobočky najdete:
Jana Babáka 11, Brno-Královo Pole • Náměstí 28. října 16,
Brno-střed • Šrámkova 14, Brno-Lesná •
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady • Černopolní 37a, Brno-sever
Nabízíme:
- vedení dětí kvalifikovaným personálem, - individuální
rozvoj dle schopností dítěte, - předškolní třída s přípravným
kurzem na vstup do 1. třídy, - rodič je náš partner, bilingvální prostředí, - environmentální vzdělávání, - kroužky,
- Montessori mateřské centrum (aktivity pro rodiče s dětmi),
- vzdělávací odpoledne pro rodiče i společné akce s dětmi

rodinná vinotéka | skvělé ceny | množstevní sleva
Skácelova 26

Při nákupu nad 5000 Kč - sleva 10%

Objevujte dětský svět spolu s dětmi.
Přidejte se k nám!

POHODOVÁ ŠKOLKA
e-mail:slunicko.reditelstvi@seznam.cz

www.levnesporaky.cz
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub,
varných desek plynových i elektrických,
praček, myček, průtokových ohřívačů
vody, plynových topidel.

provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz
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