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Moudrost, láska i cit zdobí brněnskou učitelku roku
Janu Loubovou

Vážení spolu-
občané, přichází
měsíc květen –
jeden z nejkrás-
nějších měsíců
roku, čas zami-
lovaných, mari-
ánský měsíc,

měsíc osvobození. V těchto dnech
si připomínáme konec druhé svě-
tové války. Ta poznamenala nejen
rodiny padlých vojáků, ale i těch,
kteří trpěli ve věznicích a koncen-
tračních táborech, z nichž se mnozí
nevrátili nebo přišli s podlomeným
zdravím. Až půjdeme 8. května
okolo památníků nebo kolem české
vlajky, vzpomeňme na předky, kteří
se radovali z konce války, nejstraš-
nějšího konfliktu v dějinách. Starší
generace, která válečné období
zažila, nebo jí o něm vyprávěli rodi-
če, nesmí zůstat sama.

Když se seniorů zeptáte, jaký
dárek jim dát, odpoví, že nic nepo-
třebují. Ale potřebují... Zdraví
a vitalitu, pocit bezpečí, teplo
domova, činnost a hlavně zájem
okolí. Často se k nabízeným akti-
vitám staví nerozhodně, ale když
nechybí motivace, bývá pro ně čin-
nost ve společenství lidí velikým
darem a značným obohacením.
Důležitá je pro ně rodina – děti,
vnoučata, do nichž nejvíc investo-
vali, na jejichž štěstí jim záleží a žijí
hlavně pro ně.

Starším lidem přináší radost
i cenné vzpomínky, vypráví o tom,
co prožili, a vracejí se do svého
mládí. Poslouchejme je. Řada
z nich si uvědomuje, že nejsou
rychlí a výkonní. Někdy mívají
pocit, že nejsou užiteční. Pokud jim
ukážeme, že tomu tak není, udělá-
me jim radost. Vedle stále zmiňo-
vaných peněz potřebují i náš čas.
Každá hodina, kterou jim poskyt-
neme, bude naplněna v případě, že
budeme sami v budoucnu pomoc
potřebovat.

Marie Tulková (KDU-ČSL),
místostarostka pro oblast sociální

Věrní pokračovatelé odkazu Jana
Amose Komenského mají své
zástupce také v královopolské čtvrti.
Mezi nejlepšími brněnskými peda-
gogy, které primátor města Brna Petr
Vokřál ocenil u příležitosti Dne uči-
telů, byla také Jana Loubová, ředi-
telka Základní školy Brno, Košinova.

Na ocenění bylo navrženo dva-
atřicet pedagogických pracovníků.
Hodnoticí komise vybrala tři jako
výrazné učitelské osobnosti roku
a další tři za dlouhodobou pedago-
gickou činnost. „Paní ředitelka Lou-
bová je velmi pracovitá, obětavá,
nadšená pro pedagogickou práci, kte-
ré se vždy věnuje s plným nasazením,
často na úkor svého soukromí. Žáky
dokáže zaujmout svým fundovaným
pojetím výuky, je spravedlivá, zdravě
kritická. Její vysoce profesionální
práce se odráží ive spolupráci s rodi-
či,“ uvedla zástupkyně vedoucího
odboru školství Marie Klusoňová.

Velkou péči věnuje práci se žáky
se zdravotním postižením. Za jejího
působení byly ve škole zřízeny spe-

ciální třídy pro děti, kterým byla
pedagogicko-psychologickou
poradnou diagnostikována dysorto-
grafie a dyskalkulie.

Ředitelka usiluje oškolu rodinného
typu: ideální prostředí v ní nacházejí
děti, které potřebují menší žákovské
kolektivy a přátelskou atmosféru.

Spolu s ostatními vyznamenanými
pedagogy si Jana Loubová převzala
ocenění za dlouhodobou pedagogic-
kou činnost 30. března v Rytířském
sálu na Nové radnici v Brně. Mezi
gratulanty byly za MČ Královo Pole
také starostka Karin Karasová (ANO

2011) amístostarostka Marie Tulko-
vá (KDU-ČSL). „Moc si toho vážím,
je to pro mě motivační a zároveň
zavazující pro další práci,“ uvedla
po slavnostním aktu Jana Loubová.

Je potěšitelné, že do MČ Královo
Pole putovalo opět další ocenění
pedagogů udělované městem Brno.
V roce 2012 se například stala výraz-
nou pedagogickou osobností roku
ředitelka ZŠ Staňkova Jana Hlaváč-
ková, v roce 2013 byla za dlouhodo-
bou pedagogickou činnost oceněna
učitelka ZŠ Slovanské náměstí Jana
Linhartová. Zdeňka Dubová

3 Setkání v klubu.
Na Kratouzské bojují
se samotou a bezmocí

4 Dětský den.
Malí, větší i velcí zaplní
Slovanské náměstí

8 Z historie Králova Pole.
V roce 1279 biskup vy-
světil kapli v Králově Poli

9 Významné dny
v květnu pamatují
na Evropu i Afriku 

Otevření Senior Pointu vKrálově Poli
se 21. března zúčastnilo přes padesát
zájemců. Projekt zejména na jižní
Moravě dobře funguje již několik let.
Marie Tulková, místostarostka měst-
ské části Královo Pole, která se o jeho
zřízení vKrálově Poli zasadila, uved-
la: „Chtěli jsme seniorům nabídnout
společenské místo, kde by se mohli
scházet, bavit a vzdělávat. Myšlenka
Senior Pointů se nám zalíbila. Pří-
tomné na otevření klubu pobavilo kul-
turní vystoupení žáků královopolské
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové.“

Pod vedením zkušené trenérky při-
pravuje klub 18. května od 10.00 ukáz-
kovou dvouhodinu trénování paměti
a rehabilitační cvičení. „Sbormistryně
Jankovská povede pravidelně každý
týden „Zpívání“. Připravuje písně

První jarní den rozzářil tváře seniorů v Králově Poli

ÚVODNÍK

Foto: Petr Kolařík

Senior Point funguje
v Domě s pečovatelskou službou

na Kartouzské 14
v pondělí, úterý a ve čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hodin.

Telefon: 602 521 353,
e-mail: krpole@seniorpointy.cz,

www.seniorpointy.cz.

na témata jako prevence kriminality,
senior akademie, úkoly, oprávnění
apovinnosti strážníků – první se koná
11. května od 13 hodin. „26. května
přednese paní doktorka Gruberová na
prvním z pravidelných měsíčních
setkání téma Co nás trápí aneb Jak na
civilizační choroby. Přírodní medicíně
se zase bude věnovat lékárnice Bed-
naříková 19. května od 13 hodin,“
doplnila Tulková (KDU-ČSL). (op)

lidové, hity minulého století i písně
filmové. Začíná 10. května v 10
hodin,“ řekla Marie Tulková. Lektor
Městské policie Brno Luboslav Fiala
připravuje jednou měsíčně přednášku

Foto: Olga Pelcová
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Architektonickou soutěž o úpravu Božetěchova sadu
vyhrála Eva Wagnerová
Radní schválili uzavření smluv na
organizaci veřejných zakázek: Oprava
vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova
21, Brno a Oprava vnitřních rozvodů
v ZŠ Staňkova 14, Brno-modernizace
sociálního zařízení. Souhlasili se
zahájením zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby „Zhotovení pro-
jektové dokumentace na polyfunkční
dům Štefánikova 30, Brno“. 

Schválili také plán oprav komu-
nikací ve správě MČ Královo Pole
hrazených z rozpočtu Králova Pole
na rok 2016. Souhlasili s uzavřením
smlouvy projektu Senior Point auza-
vření partnerské smlouvy o spolu-
práci a rozvoji projektu Senior Point.
Schválili zapojení MČ Královo Pole
do celorepublikové dobrovolnické
úklidové akce Ukliďme Česko, která
se konala v sobotu 16. dubna od 9.00
v lokalitě Planýrka.

Členové Rady doporučili Zastu-
pitelstvu schválit investiční záměr
„Oprava objektů Slovinská 39, 41,
Brno“. Zpracování projektové doku-
mentace bude zadáno v roce 2016.
Realizace investičního záměru bude
možná, jakmile bude akce zahrnuta
do rozpočtu MČ. Celkový předpo-
kládaný finanční objem akce je 11
milionů korun. Doporučili orgánům
statutárního města Brna nesouhlasit
ze zřízením služebnosti průchodu
aprůjezdu přes pozemek p.č.304/12
v k. ú. Ponava a dále přes podzemní
garáže pro osobní automobily na
pozemcích p. č. 303/1, 291 v k. ú.
Ponava pro vlastníky jednotek byto-
vého domu Šumavská-Klatovská
č. p. 420, 421, 422, 423, 424, 425,

426, 427, objekt bydlení, na pozem-
cích p. č. 286, 287, 288, 289, 290/1,
290/2, 294, 295, 296 v k. ú. Ponava.

Schválili pronájem klubové míst-
nosti ovýměře 44,71m2 v DPS Kar-
touzská 14 Handicap klubu Brno na
poskytování terapeutických služeb
osobám s těžkým zdravotním posti-
žením vždy v pátek od 12.00 do
14.30 za symbolickou korunu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou se šestiměsíční výpo-
vědní lhůtou a spolu s ní bude uza-
vřena Dohoda o řešení sporů.

Radní doporučili ZMČ Královo
Pole, aby doporučilo Zastupitelstvu
města Brna schválit změnu Územ-
ního plánu města Brna, spočívající
ve změně návrhu „KV-plochy kra-
jinné zeleně všeobecné“ na „KR-
plochy krajinné zeleně rekreační“
při ulici Myslínova v MČ Královo
Pole. Schválili pořadí architektonic-
ké soutěže na studii obnovy parku
Božetěchův sad v Králově Poli: 1.
místo Eva Wagnerová, 2. místo Zde-
něk Sendler, 3. místo N Rigas Lans-
cape architects, 4. místo Atregia
s. r. o. Schváleny byly i odměny

podle pořadí.
Schválili výpověď smlouvy onáj-

mu nemovitosti z 21. 6. 2004 mezi
statutárním městem Brnem, MČ
Královo Pole aspolečností GLANC,
s. r. o. apřípravu pronájmu pozemků
p. č. 564/1 a p. č. 564/3, ostatní plo-
cha, k. ú. Královo Pole společnosti
GLANC s podmínkou, že zahrada
bude provozována jako nekuřácká
s možností vyhrazeného prostoru pro
kouření.

Radní také schválili účetní uzá-
věrky příspěvkových organizací
k 31. 12. 2015 a převod výsledku
hospodaření za rok 2015 do fondů.
Schválili úhradu nákladů na výuku
angličtiny v 1. a 2. třídách královo-
polských základních škol. Náklady
na platy pedagogických pracovníků
a učební pomůcky v roce 2016 za
506 148Kč budou uhrazeny z rezer-
vy ORJ 2120, ř- 91. Finance na
výuku angličtiny budou školám pou-
kázány zvýšením jejich provozní
dotace na rok 2016. Schválili výrobu
cedulí s erbem a textem „Škola zři-
zovaná MČ Brno-Královo Pole.“
Schválili podání žádosti o zařazení
vlajky MČ Královo Pole do databáze
Rekos na internetových stránkách
poslanecké sněmovny. Schválili
konání kulturní akce pořádané MČ
Královo Pole s názvem Den dětí
s královopolskou radnicí ve spolu-
práci se Sborem dobrovolných hasi-
čů Královo Pole. Schválili výběr
portfolia u ČSOB a. s. ve výši 15
milionů Kč v nejbližším termínu,
nejpozději do 10. 4. 2016, doporučili
ZMČ Královo Pole schválit výběr
celého portfolia uČSOB a. s. po čás-
tech nebo najednou nejpozději do
30. 6. 2016. Schválili doplnění pod-
ané žádosti o dotaci na Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Brna na rok 2016.

33. schůze Rady městské části
Brno-Královo Pole se konala
14. března, 34. schůze 23. března.
Kompletní zápisy z jednání RMČ
Brno-Královo Pole naleznete na
www.kralovopole.brno.cz. (red)

Blok č. 1 – 1. 6., 5. 9., 5. 10. 2016
8.00–12.00 A. Macka, Hostinského,
Hrubého, Chaloupkova, Budovcova
vč. parkoviště, Budovcova před nád-
ražím ČD, Šafaříkova, Škárova, Vele-
slavínova, Blahoslavova
11.00–15.00 Kamanova, Malátova,
Metodějova, Mojmírovo nám., Bože-
těchova – slepá (před č.65, 67), Palac-
kého k ZUŠ, Tylova, Volfova,
Galandauerova vč. parkoviště
Blok č. 2 – 6. 6., 7. 9., 12. 10. 2016

8.00–12.00 Ruská, Kubešova, Sadov-
ského, Bulharská, Vackova, Skáce-
lova
11.00–15.00 Vodova (od Sv. Čecha
po Tyršovu) vč. parkoviště, Riegrova,
Hradecká – odbočka k Tech. parku,
U Vodárny
Blok č. 3 – 3. 5., 8. 6., 9. 9., 19. 10.
2016

8.00–12.00 Jungmannova, Matulko-
va, Máchova, Pešinova, Podešvova,
Těšínská, Tyršova, Charvatská, Husit-
ská vč. parkoviště
11.00–15.00 Šumavská vč. parkoviš-
tě, Purkyňova od Skácelovy po Čer-
vinkovu, Vodova od Sv. Čecha po
koupaliště, Skácelova vnitroblok
(úsek Vodova – Purkyňova)
Blok č. 4 – 4. 5., 13. 6., 12. 9.,
20. 10. 2016

8.00–12.00 Poděbradova, Floriánova,
Košinova, Mánesova vč. parkoviště
ukolejí VUT, Chelčického, Rostisla-
vovo nám., Bystřinova
11.00–15.00 Kollárova, Božetěchova
vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova
– vnitroblok
Blok č. 5 – 10. 5., 15. 6., 14. 9.,
24. 10. 2016

8.00–12.00 Klusáčkova, UČervené-
ho mlýna, Domažlická, Chaloupec-
kého nám., Chlupova, Reissigo-
va, Střední vč. parkovišť, Vnitřní
11.00–15.00 Vodova (odTyršovy po
Červinkovu) vč. parkovišť, Šelepova,
Dobrovského, Tererova
Blok č. 6 – 11. 5., 22. 6., 19. 9.,
25. 10. 2016

8.00–12.00 Mojžíšova, Fibichova,
Myslínova, Žleb – část, Křivého –
část, Högrova, Kepákova, Černíkova,
Sladkovského 
11.00–15.00 Svatopluka Čecha
Blok č. 7 – 17. 5., 24. 6., 21. 9.,
26. 10. 2016

8.00–11.00 Hutařova, Červinkova,
Botanická vnitroblok
8.00–12.00 B. Němcové, Ramešova,
Havlišova, Hlaváčkova, Mečířova,
Slovanské nám.
11.00–15.00 Hradecká souběh vč.
parkovišť, Herčíkova, Berkova,
Srbská 48–70 vč. parkoviště
Blok č. 8 – 18. 5., 29. 6., 26. 9.,
27. 10. 2016

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Seznam ulic, kam se řidiči nedostanou
do 30. 6. úplná uzavírka ul. Klusáčkova, Chlupova, rekonstrukce kanalizace a plynovodu

do 21. 6. uzavírka ulice Kociánka: od ulice Kociánka k Domovu pro seniory, prodloužení kanalizace a vodovodu, firma
VS-build s.r.o., vedoucí Aleš Florián

do 13. 7. uzavírka ulice Staňkova od ul. Rybníček po ul. Pionýrská a ul. Skřivanova v úseku od ul. Staňkova po ul. Vnitřní,
plánovaná oprava kanalizace a vodovodu a obnova povrchů vozovky, vjezd možný jen s povolením stavby – vyřizuje
Lubomír Halfar (spol. OHL ŽS, a. s.) 

do 24. 8. uzavírka na ulici Vackova v úseku od ul. Vodova po ul. Charvatská, vjezd na povolení vyřizuje Ing. Svoboda, fa
DIS, spol. s r. o.

do 30. 8. uzavírka ulice Šafaříkova, rekonstrukce kanalizace

do 28. 9. uzavírka ulice Vackova v úseku od Palackého třídy po ul. Slovinská, rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Staví
D.I.s. spol. s r. o., vedoucí stavby Ing. Hlaváček

do 30. 10. Uzavírka na ulici Vackova v úseku Vodova – Matulkova a Slovinská – Charvatská, rekonstrukce kanalizace
a vodovodu

do 30. 11. uzavírka v areálu Bobycentra mezi ulicemi Sportovní a Drobného, rekonstrukce parovodu, firma REKSTAN
s. r. o., vedoucí stavby Milan Skočovský

Vjezd do uzavírek je možný pouze po souhlasu stavební firmy. Aktualizovaný přehled dalších probíhajících či v nejbližší
době plánovaných uzavírek v Králově Poli naleznete na www.kralovopole.brno.cz nebo www.dopravniinfo.cz . (red)
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Nejen pro zdravotně postižené Brňa-
ny, ale také pro všechny opuštěné
a strádající funguje už od roku 2010
v jihomoravské metropoli Handicap
klub Brno. „Pomáhá mnohým těžce
zdravotně postiženým občanů nejen
v rámci působnosti městské části
Královo Pole. V posledních dvou
letech jsme se otevřeli seniorům
a každému, kdo se cítí osamocen
nebo má nějaké starosti,“ přiblížil
Leopold Brückner, statutární zástup-
ce Handicap klubu Brno.

Přestože je klub křesťansky ori-
entovaný, přijít může každý. „Pri-
orita je pro nás prostá služba apomoc
bez ohledu na přesvědčení a vyzná-
ní,“ zdůraznil Leopold Brückner.

Toto společenství se schází pra-
videlně každý pátek od 12 do 14.30
v klubovně seniorů na Kartouzské
63a. „V době prázdnin se zde drží
pohotovost do 13 hodin. Nejsme
uzavřená společnost a každý je
srdečně vítán. Provozujeme volno-
časové aktivity například přednáš-
ky, semináře, návštěvy kulturních
akcí a cílené terapie.“

Handicap klub Brno si chválí
dlouholetou spolupráci se zastu-
piteli a úředníky MČ Královo
Pole. „Pro klub bylo velkým
povzbuzením, když nás navštívila
na velikonočním klubu místosta-
rostka Marie Tulková,“ sdělil
Brückner. (red)

Nezůstávejte sami, bavte se, vyzývá Handicap klub Brno

Jarní slunce má
kromě blaho-
dárných účinků
na naši psychi-
ku zjevně i ně-
které negativní
vlivy. Přílišné
vystavování se

paprskům má zřejmě nevratné
dopady na myšlenkové pochody
některých jedinců, kteří ve slu-
nečné euforii přišli s myšlenkou
pomoci bližnímu svému, a obo-
hatili místní kotlinu o takzvaný

O škodlivosti sluníčka

Strategický plán sociálního
začleňování.

Nedokážu posoudit, jak moc je
strategický, ale dokážu si předsta-
vit nadšení mnoha obyvatel, kte-
rým město zdarma věnuje sociálně
začleněné sousedy. Peněz se
nedostává v mnoha důležitějších
věcech, ale město uvolní skoro
miliardu korun, rozdá byty bez-
domovcům a přistěhovalcům
a jako bonus jim bude dávat vstu-
penky na různé kulturní a spor-
tovní akce.

Připravme se tedy na nové sou-
sedy, plaťme daně s pocitem, že si
je solidárně užije někdo, kdo je
platit nikdy nebude a možná se

dočkáte i nějakého kulturního obo-
hacení v domě, kde řádně platíte
nájem. Je tu však šance, že nové
sousedy těžko potkáte. Když totiž
budou doma, to vy jste v práci.
A když se z ní budete vracet, tak
to už budou vyvolení možná na
cestě z muzea na Kometu, večer
si skočí do divadla, pak na pivko
(ještě by mohlo město přihodit
i stravenky) a když dorazí do svého
nového domova, tak to už budete
spát.

Přeji vám tedy dobré sousedské
vztahy a přidávám radu na květen:
Všeho moc škodí, někdy i sluníčka! 

René Pelán, zastupitel
za Královopolské patrioty (KPP) 

Názor zastupitele

11.00–15.00 Ptašínského vč. parko-
viště, Kabátníkova vč. parkoviště, Slo-
vinská, Kartouzská vč. parkoviště
8.00–11.00 Sportovní (parkoviště)
8.00–12.00 Rybníček, Skřivanova,
Sportovní vč. parkoviště, Sportovní
(za Aralem), Staňkova část, propojka
Střední – Sportovní, Cimburkova
mimo ZÁKOS
Bloková čištění parkovišť
Blok č. 1 – 3. 6., 16. 9., 1. 11. 2016

B. Němcové, Dalimilova, Božetěcho-
va, Bystřinova, Mánesova, Herčíko-
va, Palackého (za Zagrebem),
Mojmírovo nám.
Blok č. 2 – 10. 6., 23. 9., 2. 11. 2016

Herčíkova 17, Purkyňova (od Dob-
rovského po Skácelovu), Srbská
(u konečné trolejbusu), Srbská (před
stadionem), Purkyňova (před pol.
domem Eden), Klatovská
Blok č. 3 – 17. 6., 30. 9., 3. 11. 2016

Kociánka (u Střelnice), Rybníček
(naproti Boby), Tábor (vnitrobloky
vč. komunikace), Chodská podélné
parkoviště, Kociánka k domovu
důchodců (příjezdová komunikace),
Kociánka ÚSP (příjezdová komuni-
kace), Generála Píky
Parkoviště a parkovací stání na
ulici Štefánikově a Palackého tř. 
Blok č. 4 – 7. 11. 2016

Štefánikova ve směru od Hrnčířské
po Palackého třída 
Hrnčířská – Kabátníkova (levá stra-
na), Ptašínského – Šumavská (pravá
strana), Resslova – Šumavská (pravá
strana), Domažlická – Kartouzská
(levá strana)
Štefánikova ve směru od Rybníčku
po Antonína Macka
Rybníček –Šumavská (pravá strana),
Kabátníkova –Ptašínského (levá stra-
na), Šumavská – Domažlická (levá
strana), Resslova – Antonína Macka
(pravá strana)
Blok č. 5 – 14. 11. 2016

Palackého tř. ve směru od Štefánikovy
po Kollárovu
Macka – Veleslavínova (levá strana),
Pešinova – Dobrovského (levá stra-
na), Jungmannova – Vackova (levá
strana), Sv. Čecha – Malátova (levá
strana), Husitská – Kollárova (pravá
strana), Šafaříkova – Veleslavínova
(pravá strana), Antonína Macka –
Hostinského (pravá strana)
Palackého tř. ve směru od A. Macka
po Malátovu
Hl. vstup VFU – Pešinova (levá stra-
na), Hostinského – Veleslavínova
(pravá strana), Dobrovského – Jung-
mannova (levá strana), Sv. Čecha –
Vackova (levá strana), Šafaříkova –
Malátova (pravá strana)
Termíny jsou k dispozici také na
www.kralovopole.brno.cz (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Foto: Leopold Brückner

Příroda i lidé se dočkali
pomoci

Vpátek 15. dubna se konala na rad-
nici vKrálově Poli již 9. sbírka šat-
stva pro šatník brněnské charity.
Lidé přinesli asi 1 tunu oblečení
a dalšího materiálu. O den později
se městská část Královo Pole při-
pojila k celostátní akci Ukliďme
Česko. „Za pomoci přibližně sedm-
desáti dobrovolníků se nám poda-
řilo vyčistit oblast Planýrky. Sesbí-
rali jsme asi 3 tuny odpadků,“
uvedla Helena Vařejková (Zelená
pro Královo Pole), radní pro životní
prostředí, která akci vKrálově Poli
koordinovala. (op)
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Park na Slovanském náměstí ožije
v neděli 5. června radostným dět-
ským smíchem. Od 15.00 do 18.00
pro ně totiž úředníci a vedení MČ
Královo Pole spolu se Sborem dob-

rovolných hasičů Brno-Královo
Pole připravili oslavy Dne dětí.

Připraven bude bohatý program
pro děti, jehož součástí budou
dovednostní disciplíny, pohádka

Kocour v botách královopolského
Divadla Koráb, kterou herci ode-
hrají od 16.00, ukázka hasičské
techniky, skákací hrad, nafukovací
klouzačka, výtvarné dílny a další
kratochvíle. 

„Nebude chybět občerstvení,
moderátor Radim Koráb, výtvarné
dílny, jízda na koni, či populární
malování na obličej,“ přiblížila tis-
ková mluvčí královopolské radnice
Olga Pelcová. (red)

Na Dětský den bude živo až do večera

Revír, tedy rozsah
území, nad nímž
dohlížejí, mají
strážníci z Králo-
va Pole opravdu
veliký. Navíc
jejich centrála síd-
lí v jiné čtvrti.

„Služebna revíru Královo Pole sídlí
v Řečkovicích, v Medlánecké ulici
29. Pracuje tam momentálně dva-
atřicet strážníků,“ prozradil mluvčí
Městské policie Brno Jakub Gha-
nem.

„Starají se o bezpečí v Králově
Poli, Medlánkách, Řečkovicích
a Mokré Hoře, Ivanovicích, Jehni-
cích, Ořešíně a Útěchově. Do jejich
gesce spadají také Lelekovice aVra-
nov, což je smluvně sjednáno s tam-
ními starosty,“ přiblížil mluvčí.

Popište prosím nejčastější náplň
činnosti strážníků v Králově Poli.

Královo Pole je městskou částí,
která má poměrně různorodý cha-
rakter. Je zde rodinná zástavba
i panelové domy, významné pře-
stupní uzly, vlakové nádraží, roz-
sáhlé parky i nákupní střediska.
Tomu odpovídá náplň práce našich
hlídek. Zabývají se nejrůznějšími
problémy spojenými s veřejným
pořádkem, od krádeží v obchodech
přes rušení nočního klidu až po van-
dalismus a potyčky v barech a uli-
cích. Rozhodně ale ne v míře, která
by měla místní nějak výrazně zne-
pokojovat. Vedlejší ulice s rodinný-
mi domky jsou spíše klidnější, tam
si strážníci musejí všímat hlavně
neukázněných pejskařů nebo aut
odstavených v křižovatkách. Úplně
odlišné jsou hlavní třídy jako Palac-

kého a Štefánikova. Nevhodně
zaparkovaná vozidla často omezují
provoz nebo blokují výjezdy.

Je práce městských policistů
v této čtvrti něčím výjimečná?

Specifikem Štefánikovy aLidické
ulice je prostituce, proti níž hlídky
bojují prakticky denně. Hlavní podíl
činností v Králově Poli však pro
strážníky představují oznámení při-
jatá při osobním kontaktu nebo na
lince 156.

Jaké jsou další problémy této
městské části?

Poměrně často jsme dříve museli
zasahovat například u královopol-
ského nádraží. Cestující a kolem-
jdoucí si stěžovali na žebrající osoby
bez domova, na znečišťování a krá-
deže. Situaci se nám častými
obchůzkami podařilo dostat pod
kontrolu. Už jsme zde odhalili i hle-
dané osoby a stav se postupně zlep-
šuje. Obecně však je v tomto ohledu
náročnější letní období. V zimě se
lidé, kteří zde dělávají problémy,
uchylují za teplem. Pokud by vaše
čtenáře trápily v Králově Poli i jiné
věci, mohou se obrátit přímo na své-
ho strážníka. Vyhledat si ho mohou
podle svého bydliště na našem webu
www.mpb.cz v sekci Poznej svého
strážníka.

Královo Pole je specifické tím,
že tam sídlí Zbrojovka ahraje tam
svá utkání? Ovlivňuje to práci
tamních městských policistů?

V den utkání se konají rozsáhlejší
či méně rozsáhlá opatření v závislosti
na rizikovosti zápasu. Stadion je ve
vlastnictví města, proto se zaměřu-
jeme na bezpečnost nejen v jeho bez-
prostředním okolí, ale mnohdy

ipřímo na tribunách. Apochopitelně
také v nejbližších ulicích. Hlídky
dohlížejí i na poklidné rozchody
fanoušků. Po dopravní stránce již
zajištění fotbalových zápasů není tak
náročné, jako dřív. Diváci si zvykli
jezdit posílenými spoji dopravního
podniku. Například v Herčíkově uli-
ci, kde jsou širší chodníky, se však
i přesto řidiči opakovaně pokoušejí
odstavit svá auta v rozporu s před-
pisy.

Pořádají strážníci v této čtvrti
nějaké speciální preventivní akce
ve školách?

Strážníci momentálně ve spolu-
práci s místními školami intenzivně
pracují na zvýšení bezpečí žáků
v okolí vzdělávacích zařízení, přede-
vším po dopravní stránce. Při svých
kontrolách i během jednání s vede-
ním škol kolegové zjistili, že mnozí
řidiči nevědomky ohrožují školáky
špatným parkováním. Odstavením
auta před přechodem nebo v křižo-
vatce jim totiž znesnadňují rozhlížení
a dopouštějí se přestupku.

Ajak jste proti tomuto nešvaru
zasáhli?

Snažili jsme se vyhnout zbytečné
represi amnoha cestami jsme o tom-
to problému informovali. Nyní se již
vydáme k jednotlivým školám
a začneme špatně stojící vozidla
odtahovat. Žáci vyrazí do ulic spo-
lečně s hlídkami, bude to pro ně zají-
mavá forma dopravní výchovy.
Správně parkující řidiče odmění.
Tuto spolupráci zaštítila městská část
Královo Pole avydatně nám při pre-
venci pomáhá. Strážníci školy rov-
něž osobně navštěvují a besedují se
žáky na téma bezpečnosti.

Problémy lze řešit s konkrétním strážníkem, říká Ghanem

Ilustrační foto: Olga Pelcová

Mezinárodní den dětí
Slaví se 1. června a má upozornit na
práva a potřeby dětí. První podnět
k založení vzešel v roce 1920 z Turec-
ka. Až v roce 1954 OSN vyhlásila Svě-
tový den dětí. Některé státy jej slaví
v listopadu.

Pracují na území Králova Pole
nějací preventisté?

Naše preventivně informační
oddělení působí po celém městě. Síd-
lo má v areálu Dopravního hřiště na
Riviéře. Tam momentálně směřuje-
me většinu preventivních aktivit
a akcí, na nichž budou vítáni i Krá-
lovopolští. Kalendář všech akcí
máme nově umístěný na webu
a postupně se plní událostmi.

Spolupracují strážníci i s oby-
vateli Králova Pole?

Absolventi našeho projektu Senior
akademie fungují často jako pro-
dloužená ruka strážníků. Často nás
kontaktují, aby upozornili na různé
problémy ve svém okolí. Obvykle
jde o neurovnané sousedské vztahy.

Vzpomenete si na nějaký netra-
diční případ, který museli vaši
kolegové ve čtvrti řešit?

Minulý měsíc zaměstnal naše hlíd-
ky skutečně netypický případ. Stráž-
níci dvě hodiny pronásledovali
čtveřici splašených koní. Stádo nako-
nec vběhlo až do Královopolského
tunelu, kde bylo nutné úplně zastavit
provoz. Policisté ahasiči potom zví-
řata odchytili.

Hledají ve čtvrti strážníci nové
kolegy?

Nové strážníky hledáme i do Krá-
lova Pole. Místní služebna má vol-
ných ještě pět míst. Všechny infor-
mace o výhodách práce u městské
policie a požadavcích na uchazeče
jsou dostupné na internetu na adrese
www.mpb.cz/zamestnani. (red)

Nová budova Zdravotnické
záchranné služby na Ponavě už
začala pomáhat. Z Dělostřelecké
ulice číslo 610/19 vyrazily první
sanitky. „Věřím, že jsme vytvo-
řili moderní zázemí, odpovída-
jící 21. století,“ uvedl hejtman
Jihomoravského kraje Michal
Hašek. 

Ponava získala největší výjez-
dovou základnu na území Brna,
která je po Bohunicích a Černo-
vicích třetím stanovištěm
záchranářů. „Podmínky v nové
základně jsou nesrovnatelně lep-
ší než na náměstí 28. října,“ při-
pomněl ředitel záchranné služby
Milan Klusák. Budova je dvou-
podlažní. „Na západní straně je
vjezd na ulici Střední s návaz-
ností na Sportovní či Štefániko-
vu i přístupem na městský
okruh,“ zdůraznila mluvčí kraj-
ského úřadu Eliška Holešinská
Windová. (red)

Záchranka má na
Ponavě své největší
stanoviště ve městě
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Na příměstských táborech se děti svezou na koni,
nebo si mohou ulovit perlu. Nabídka je široká
Dva měsíce dovolené si může dovolit
málokterý rodič, proto je vhodný čas
pomýšlet na to, jak děti v létě zabavit.
Možností je celá řada, zbývá jen
vybrat pro každého školáka tu, která
ho bude nejvíce bavit. Volba často
padá na letní tábory, pro řadu králo-
vopolských rodičů je skvělá ivarianta
příměstských táborů, kdy dítě ráno
odjede a odpoledne se vrací.

Klasické tábory se stany a polní
kuchyní na mýtině uprostřed lesa zná
většina rodičů z dětství. Trvají
obvykle jeden až dva týdny aod těch
příměstských se liší především tím,
že na nich děti přespávají. Tyto tábo-
ry jsou vhodné spíše pro větší děti,
které se na nich naučí, jak přežít v pří-
rodě s nejnutnějším vybavením, zdo-
konalí se v samostatnosti. Naopak
malým dětem, které nejsou zvyklé
být dlouho bez rodičů, se často stýs-
ká, což může vést až k předčasnému
ukončení pobytu na táboře. Dvou-
týdenní tábory se mohou také hůře
kombinovat s rodinnou dovolenou.

V tom případě padá volba na
týdenní příměstské tábory. V Brně
si lze vybírat z velké škály jejich
zaměření: od programátorských,
modelářských, tanečních, až po spor-
tovní příměstské tábory, či tábory
u koní. „Máme volný již jen čtvrtý
turnus, který se koná od 22. do 26.
srpna,“ řekl majitel stáje Estavela
z Ochozu uBrna David Pulka, který
se ženou pořádá příměstské tábory
už šest let.

Příměstští táborníci tam přijíždějí
ráno autobusem aodpoledne se vra-
cejí domů. „Děti se na našem statku
učí hlavně práci s koňmi, jejich oše-
třování, čištění, krmení, místování,
vodění a v neposlední řadě jízdu na
koni,“ vyjmenoval.

Na statku však má i jiná hospo-
dářská zvířata. „Mnoho hlavně měst-
ských dětí se snimi nikdy nesetkalo.
Spousta dětí dnes neumí ani zametat
a myslím si, že jim to neublíží, když
si to u nás vyzkouší. Samozřejmě
vše musí děti bavit, aby to braly jako
hru. Učíme se i teorii o chovu
a výcviku koní,“ doplnil.

Zvířata táhnou
Jedním z nejoblíbenějších je beze-
sporu příměstský tábor v Zoologické
zahradě Brno, který bývá obsazen
již během několika vteřin. „Děti se
zde učí oživotě zvířat v zoo, seznámí
se s prací chovatelů a účastní se roz-
manitých soutěží,“ popsala Zuzana
Sommerová, vedoucí útvaru prak-
tického vzdělávání Zoo Brno.

Velký úspěch žákům a jejich uči-
telů královopolské ZUŠky Petra
Zámečníka, Kláry Veselé a Jany
Sapákové přineslo krajské kolo
celostátní soutěže základních
uměleckých škol ve hře na akor-
deon, které se konalo 18. března
v Hodoníně. V deseti kategoriích
získali první místa Jan Dlabáček,
Hana Antlová, Adam Drápal,
Nikola Dunaja, Adam Plšek, Petra
Antlová a Martin Klimeš, který
se stal i absolutním vítězem sólo-
vých kategorií. Martin Válek
obsadil druhé místo. Mezi soubo-
ry komorní hry získalo první

místo Tango Cuarteto del Sur
(Martin Klimeš – akordeon,
Ondřej Špaček – klavír, Alžběta
Janíčková – housle, Baran Gözen
– kytara). Přičteme-li druhé místo
Duo del Bario (Hana Antlová –
akordeon, Tomáš Kusák – kytara)
a titul pro nejúspěšnějšího peda-
goga, který získal pan učitel Petr
Zámečník, pak jsou úspěchy
z krajského kola vynikající repre-
zentací Králova Pole. 

Všichni vítězové jsou nomino-
váni do celostátního kola, které
proběhne 6.–8. 5 2016. Držte nám
palce! (red)

Při placení poplatku za odpad
dejte pozor na nové číslo účtu
Základní sazba poplatku za komunální
odpad je letos 670 korun, snížená 500.
Nejzazší termín pro uhrazení je 31.
května. Poplatek lze zaplatit na poklad-
ně na Šumavské 33, budova A, 3. patro.
Po, St 8.00–12.00, 13.00–17.00,
Út 8.00–12.00, 13.00–14.30, Čt 8.00
až 12.00, 13.00–14.00, Pá 8.00–12.00.
Pokladny na Malinovského nám. 3
jsou otevřeny od března do května.
Poplatek lze také uhradit bezhotovo-
stním převodem. Číslo účtu:
111220022/0800, variabilní symbol je
rodné číslo poplatníka. Konstantní
symbol 1318. Platil lze ipoštovní pou-
kázkou. Podrobnější informace včetně
toho, kdo je od poplatku osvobozen,
naleznete na www.brno.cz/odpady.

(red)

Termíny konání Královopolských trhů
Ve středním pásu ulice Husitské si
mohou obyvatelé Králova Pole nakou-
pit zeleninu, ovoce a další sortiment
ve dnech 7. května, 21. května,
4. června. (red)

Silný a slabý proud prokázal
dovednosti středoškoláků
Ve čtvrtek 14. dubna se na Střední prů-
myslové škole Purkyňova odehrál sou-
boj mladých techniků. Konalo se tam
totiž republikové finále soutěže Zlaté
ručičky. Vítězem v kategorii slabo-
proud se stal Jakub Kmošek (SPŠ, SOŠ
a SOU Hr. Králové). Prokázat muset
nejenom teoretické znalosti, ale
i dovednost, jak správně a na čas se
zapojit diody, které byly naprogramo-
vány tak, aby blikaly. Silnoproudaři
měli zase za úkol zapojit klasický
domovní rozvod se světly azásuvkami,
letos doplněný o ventilátor. Vítězem
této kategorie se stal Matěj Palička
(SPŠ, SOŠ a SOU Hr. Králové). (red)

Energetici vyměňují kabely,
elektřinu nepřeruší
Dodavatel energií E.ON naplánoval
ve třech etapách výměnu kabelu:
1. etapa – konec dubna až červen –
ulice Vychodilova, Gabriely Preissové,
částečně ulice Sabinova aPurkyňova.
2. etapa – červen až srpen – ulice
Berkova, Bulharská, Hlaváčova ačás-
tečně ulice Mánesova 3. etapa – srpen
až září– ulice Hradecká, Srbská aHer-
číkova. Termín ukončení stavby je
naplánován na konec srpna 2016. „Sta-
vební práce na některých místech
zasáhnou do veřejného prostranství
a naruší i chodníky. Všechny odběra-
tele na uvedené trase můžeme ubez-
pečit, že práce nebudou vyžadovat
přerušení dodávky elektrické energie,“
řekl Lukáš Svoboda z firmy E.ON.

(red)

KRÁTCE

Dalšími žádanými jsou plavecké
příměstské tábory, které pořádá
SKP Kometa v areálu koupaliště
Kraví Hora. Tyto tábory jsou
pořádané i pro malé děti od

4 let, které se už za týden zdokonalí
v plavání. „Hlavní náplní táborů je
výuka plavání. Je potřeba, aby děti
měly alespoň trochu dobrou fyzičku.
Přihlášené děti musejí být ochotné
spolupracovat aposlouchat vedoucí.
Tábory pořádáme proto, aby se děti
naučily plavat, nebát se vody a také
aby smysluplně trávily prázdniny,“
píše se na internetových stránkách
plavani-katka.cz.

Pro větší děti je nabídka více ome-
zená, ale i tak se dá vybrat z velmi
kvalitních příměstských táborů.
Například sportovní tábor na Riviéře,
který je připravován pro děti od 7 do
15 let, spojuje většinu výhod klasic-

kého a příměstského tábora:
nabízí témata, od nichž se odvíjí
táborové hry na čerstvém

vzduchu v přírodě,
poskytuje

profesionální výuku plavání pod
dohledem vyškolených trenérů SKP
Kometa a spoustu sportovních akti-
vit, jejichž cílem je dostat děti od
počítače do přírody a ukázat jim, že
sport, příroda a přátelství jsou důle-
žitou součástí života.

Pro zájem rodičů i dětí je na nich
možné zvolit si ivegetariánská jídla.
Výběr příměstských táborů je oprav-
du velmi bohatý – od těch kouzel-
nických, dobrodružných, jejichž
tématem je honba za pokladem, či
stavba pirátského voru apotápění za
perlami. Takovou nabídku rodiče
najdou na webu plavani-bazenky.cz.

(red)

Foto: Stáje Estavela Ochoz u Brna

Foto: plavani-bazenky.cz

Královopolští muzikanti neměli konkurenci
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Na území Králova Pole připomínají
staré listiny existenci čtyř dvorů
(tvrzí). Kolébkou byl pravděpodob-
ně knížecí, později královský Pře-
myslovský dvorec, který stával
v místech takzvaného Zámečku
(nyní v areálu Centra Kociánka).
Vznikl asi ve 12. století. Král Vác-
lav I. jej daroval brněnskému měš-
ťanovi Oldřichovi Schvarzovi. Ten
pak v Brně založil klášter augusti-
niánek Cella Sanctae Mariae (Dům
P. Marie), kterému věnoval dům
astaveniště na kostel vnynější Kozí
ulici a další dary.
Dochovala se listina krále Václa-
va I. vydaná na Křivoklátě snad
v roce 1240, ve které panovník
potvrzuje klášteru výsady amajetek
a jmenuje i grangii (dvůr) v Králově
Poli (grangiam in Cunegessueld).Je
to prvá písemná zmínka o Králově
Poli. Zajímavostí této listiny je, že
za latinskou číslovkou roku je na per-
gamenu zřetelná razura, tedy vyškrá-
bání dalšího čísla. Také datace dne
je uvedena dvěma vzájemně se vylu-
čujícími způsoby. Někteří historici
listinu označili za falzum, ale pečeť
panovníka na listině je pravá anepoš-
kozená.
Důvod, proč se vnázvu vsi objevuje
slovo „král“ je prostý. Na počátku
13. století panovník vlastnil rozsáhlé
polnosti severozápadně od Brna.
Fakticky je spravoval moravský
markrabě Přemysl (bratra Václa-

va I.). Teprve po jeho smrti v roce
1239 se markraběcí hodnost ocitla
v rukou českého krále Václava I.,
který byl běžně označován jako král.
Složení slov „král“ a „pole“ je tak
používáno od samého počátku vsi
anemá ani českou, ani latinskou vari-
antu.
Václav I. věnoval část pozemků
a krčmu v Králově Poli maltézské
komendě při kapli sv. Václava na
Starém Brně. Po přifaření vsi ke sta-
robrněnskému kostelu sv. Václava
vystavěli maltézští rytíři v Králově
Poli kapli. V listině ze dne 21. června
1279 Jindřich Flemming, biskup
z pruské Varmie, v té době zástupce
olomouckého biskupa Brüna, uvádí,
že vysvětil kapli v Králově Poli (ora-
torium in Chunigesveld).Kaple byla
zasvěcena sv. Vítu. Pro stavbu vybra-
li maltézští rytíři příhodné místo na
křižovatce dvou důležitých cest:
severojižní tranzitní cesta z Brna do
Černé Hory (dnešní ulice Poděbra-
dova, Božetěchova a Dalimilova).
Tu křížila cesta západovýchodní
směřující od Žabovřesk, která nej-
prve prudce klesala do údolí Ponáv-
ky (dnešní Kollárova), za
křižovatkou pokračovala k řece
(dnešní Křižíkova) ana druhém bře-
hu směřovala k bývalému dvoru
augustiniánek a větvila se na cestu
vedoucí do Soběšic a do Zábrdovic
(resp. Husovic).
Vmístě křížení cest vznikla ve směru

Královská pečeť je pravá, první zmínka o Králově Poli tím pádem také

severojižním velká ulicová náves
(nejstarší dochovaný název je Horní
náměstí, dnešní Mojmírovo náměstí)
a kaple byla postavena v jejím nej-
vyšším nálevkovitě rozšířeném kon-
ci (dnes je v tomto místě kříž).
Podobu kaple zachytil na obraze
Martin Aretius (olej na plátně, 850
krát 1080 mm, 70 léta 17. století,
vmajetku Muzea města Brna). Mal-
ba je pohled od západu na klášter
aokolí po rekonstrukci z padesátých
let po švédském vyplenění. Jedno-
lodní kaple měla obdélníkový půdo-
rys, její podélná osa byla orientována
ve směru východ – západ, stejně,
jako je tomu udnešního farního kos-
tela Nejsvětější Trojice. Kaple byla
zbořena až v roce 1783.
Listina z roku 1354 zmiňuje pole
„u východu vsi Králova Pole zleva
poblíž příkopů“, což dokazuje, že ves
byla opevněna, pravděpodobně pří-
kopem azemním valem s palisádou.
Listiny často dokumentují prodej polí
v okolí Králova Pole. Zápis z 27. led-
na 1347 osňatku Petra, syna mýtného
Ebruše, s Kateřinou, dcerou perk-
mistra Mikuláše z Králova Pole je
uveden dar Mikuláše novomanželům

– tříletá vinice v královopolské Nové
hoře. Je dokladem rozvinutého vino-
hradnictví v okolí vsi, ale je také
prvním případem, kdy je ves Královo
Pole nazývána Nová Ves.
Rovněž moravský markrabě Jan Jin-
dřich používá tento název. Ten si po
roce 1360 zvolil Královo Pole za své
často navštěvované sídlo. Vydal zde
15 listin. Místo, kde v Králově Poli
pobýval, označil jako „příbytek“.
Jak si představit Královo Pole v době
zakládání kartuziánského kláštera?
Rozhodně se nejednalo o pustinu,
naopak, místo leželo na křižovatce
dvou významných cest. V okolí se
pravděpodobně prostíraly spíš pole
a vinice, než lesy. Ale cestování zde
nebylo vždy snadné. Nedávný
archeologický průzkum ústí tradiční
komunikace z Brna do prostoru krá-
lovopolské návsi (křižovatka Cha-
loupkovy ulice a Mojmírova
náměstí) prokázal pod povrchem
výrazný horizont dřevěných prvků
interpretovaný jako cesta přes mokři-
nu zpevněná hatěmi. Dendrologické
datování ukázalo, že stromy byly
pokáceny pravděpodobně v letech
1709–1711. Zdeněk Winkler

Kostel Nejsvětější Trojice v Králově Poli
Významnou součástí Králova
Pole a spolu s bývalým kartuzi-
ánským klášterem dominantou
jeho historického centra je kato-
lický kostel Nejsvětější Trojice
na Božetěchově ulici 2. Stojí na
místě téměř šest a půl století, nej-
dříve jako kostel řádový, potom
farní.

Středověké Královo Pole
vzniklo na západním okraji dolní
nivy Ponávky okolo staré zemské
cesty z Brna do Řečkovic a dále
na Letovice a Svitavy. Podél této
cesty se zformovala velká vřete-
nová náves, dnešní Mojmírovo
náměstí. Osada, jejíž starší název
Nová Ves byl uváděn na katastrál-
ních mapách ještě v 19. století,
však stála v prostoru Králova Pole
mnohem dřív. Střepy nádob,
vykopané v okolí studánky u sv.
Antoníčka, ukazují na osídlení
sahající až k 9. století. Ačkoliv se
Brno rychle rozvíjelo vlivem
německých kolonistů, Královo

Pole, právě tak jako ostatní před-
městí, zůstávalo české.

13. století připravilo obyvatelům
mnohé útrapy – přehnaly se tudy
divoké tatarské hordy, v roce 1257
způsobily lijáky povodeň, která zni-
čila vše vokruhu šesti mil amnoho
lidí zahynulo, o dva roky později
tu řádilo zemětřesení a v letech
1262 a1282 přišly hladomory, lidé
hynuli, jejich mrtvoly byly vyvá-
ženy do polí a tam hromadně
pohřbívány. V roce 1279 však
v obci vzniklo zátiší pokoje – mal-
tézským řádem tu byl postaven raně
gotický kostelík sv. Víta, na jehož
místě dnes stojí kamenný kříž.
O necelých sto let později založil
v sousedství kostelíka markrabě
Jan Jindřich kartuziánský klášter,
který zasvětil sv. Trojici, skostelem.
Klášteru v zakládací listině ze
13. 8. 1375 věnoval všechen svůj
majetek vKrálově Poli adalší stat-
ky. Královopolští se stali poddaný-
mi kláštera.  Jana Novotná Pohled na Horní (dnes Mojmírovo) náměstí, patrná středová zástavba

ulicové návsi v místě dnešního parku.

Pohled na klášter od západu (Martin Aretius z Mauerbachu, olej na plátně,
850 x 1080 mm, 70 léta 17. století). Vpravo dole kaple sv. Víta se hřbitovem.
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Hodně znalců mluví o Brnu jako hlavním městě kávy. Špičkové
kavárny i baristé se už objevují i v přilehlých čtvrtích metropole.
To je případ i Robina Blaschka, který dělá pravou „Itálii“ na  Šte-
fánikově ulici.

„Dobrá káva není jen o šlehání,“ říká Maestro del caffe z Králova Pole

V kavárně Lucaffétteria nedaleko
královopolského Domu s pečova-
telskou službou na Štefánikově ulici
vše běží v italském stylu. Místní
barista (specialista na přípravu
a výrobu kávy) Robin Blaschke je
mistrem těch nejváženějších „kávo-
vých“ dovedností. Pyšní se certifi-
káty největších italských organizací
kávy – nejstarší Espresso Italiano
a modernější AICAF. „Jako jediný
Neital na světě mám titul Maestro
del caffe a rovněž titul trenéra italské
kávy,“ pochlubil se Blaschke.

Věnuje se i školením: na České
univerzitě přípravy kávy v Praze,
i v Brně. „Ukazujeme, jak správně
má vypadat a jak se má udělat italská
káva včetně všech zkušeností, které
jsem posbíral v Itálii od těch nejlep-
ších, kteří italskou baristiku vedou.
Snažíme se školit profesionály, ale
i laiky, kohokoliv, kdo se chce naučit
tradiční italské postupy i novinky.
Jsme tady pro všechny, kdo si chtějí

zvýšit povědomí okvalitě kávy. Ško-
lení nejsou o tom, jak mačkat tlačítka
ašlehat mléko, ale jak se káva pěstuje
asklízí, iproč Italové nechávají kávu
odpočinout a proč nemůže být na
vzduchu,“ poznamenal.

I když se kultura kávy posunula,
stále je na čem pracovat. „Po revoluci
tady informace okultuře kávy nedo-
razily ne proto, že by Italové nebyli
ochotni je poskytnout, ale protože
nikdo nebyl ochoten za to vzdělání
zaplatit. V zemi zůstávají lidé kon-
zervativní a nejsou ochotni se učit
to nové.“

Kýbl vařící tekutiny? Ne!
Zrnka kávy má Blaschke vyteto-

vaná na hrudi. „Káva, kterou si host
objedná, by měla být servírovaná
do minuty od přípravy. Šálek by měl
být nahřátý, ne vařící. Totéž platí
i o produktu – pokud host dostane
třeba cappuccino z převařeného
mléka, spálí si patro i jazyk a veš-

kerý dojem z chuti je pryč,“ upo-
zornil.

Kavárníci na Moravě oněm mluví
jako ozručném profesionálovi. „Prá-
ce je pro něho koníčkem. Jezdí knám
z Brna přibližně každý měsíc, školí,
vysvětluje, jak se starat o kávovar
a mlýnky. Sama jsem prošla baris-
tickým kurzem, ale musím přiznat,
že nejen praxe, ale i Robin mě uvedl
do reality,“ uvedla třeba Vendula
Krčmářová z Mamba Coffee.

Správné espresso zákazník pozná
podle oříškově hnědé barvy. „Pěna na
povrchu musí být hustá, kompaktní
a bez bublinek. Když ťuknete do šál-
ku, měla by se hýbat, ale ne vylévat.
Latte art nebo-li obrázek není prvek
kvality. Latte macchiato má mít pouze
tenký pruh pěny a většinu tvoří teplé
mléko,“ naznačil Blaschke.

Ajak má káva chutnat? „Základní
hodnocení je: chutná, nechutná.
Špatně je, pokud je káva vodnatá,
bez těla, nakyslá a má světlou pěnu,
nebo když je moc hořká, cítit spále-
ninou, má moc tmavou pěnu,“
poznamenal.

Tuzemské presso
Lidé do kavárny chodí, protože

se tam cítí dobře. „Když vám však
místo espressa donesou vařící čer-

Šanci v kavárně mají
i umělci

Nejen káva, ale i umění má ve dvoupa-
trové kavárně na Štefánikově otevřené
dveře. Zbystřit by měli fotografové
a výtvarníci, neboť její zdi jsou otevřené
komukoliv, kdo majitelům předvede
svou tvorbu. První vernisáž patřila malíři
a  designerovi Marku Menšíkovi. 
„1. dubna měla vernisáž výtvarnice
a bytová designérka Romana Štryn-
clová. Je to i kulinářka,“ prozradila Olga
Strážnická, která spolu s Robinem
Blaschkem kavárnu vede. „V květnu
budu mít kavárnu plnou fotografií Petra
Ivančice,“ uvedla. „Umělci se na nás
mohou obrátit.“ (red)

nou tekutinu, je vše špatně. Ale ani
café lungo, tedy české presso není
nic špatného. Není podstatné, jak tu
kávu pojmenuje host, ale to, jak je
personál schopen porozumět objed-
návce,“ naznačil Blaschke.

O úrovni podniku svědčí pohled
na stav kávovaru amlýnku. „Jestliže
se na kávovaru povaluje hromada
zmuchlaných utěrek, násypka mlýn-
ku se černá od staré kávy a tryska na
mléko je bílá po zaschlé tekutině,
nebo hnědá po čokoládě, je lepší ode-
jít,“ poradil s tím, že k obvyklým
nešvarům některých kaváren patří
laciné suroviny a drahé finální pro-
dukty.

Podle něho se na Moravě, kam na
různá místa jezdí školit, nové kavár-
ny stále objevují. „Na jižní Moravě
je třeba největší spotřeba kávy zrepu-
bliky. Zvyšuje se i kvalita přípravy.
Jinak je úroveň tuzemského kavá-
renství na vyšší úrovni než v okol-
ních zemích, alespoň co se espressa
týče.“ (red)

1. květen
■ Svátek práce
3. květen
■ Světový den svobody

tisku (OSN 1993)
■ Den Slunce
■ Světový den boje proti

astmatu
■ Světový den svobody

tisku
4. květen
■ Den hasičů
5. květen
■ Povstání českého lidu
■ Mezinárodní den

porodních asistentek
6. květen
■ Světový den astmatu
■ Mezinárodní den bez diet
8. květen
■ Mezinárodní den ČK

■ Svátek matek
■ Vzpomínkový den na

ty, kdo ztratili svůj život
během druhé světové
války

9. květen
■ Den Evropy
12. květen
■ Mezinárodní den oše-

třovatelek
■ Mezinárodní den pod-

pory nemocných
s chronickým únavo-
vým syndromem

13. květen
■ Světový den koktejlů

aneb Lufťákovo den
15. květen
■ Mezinárodní den rodiny
■ Světový den proti moz-

kové mrtvici

16. květen
■ Evropský den Slunce
17. květen
■ Světový den telekomu-

nikací (od 1969)
■ Mezinárodní den proti

homofobii (evropský
parlament)

18. květen
■ Mezinárodní den muzeí

(od roku 1978)
■ Světový den kulturní diver-

zity pro dialog a rozvoj
■ Týden solidarity s oby-

vateli všech koloniál-
ních území

22. květen
■ Světový den biologické

rozmanitosti
24. květen
■ Evropský den parků (od 1999)

■ Mezinárodní den mlé-
ka 

■ Mezinárodní den
nezvěstných dětí

25. květen
■ Den Afriky
■ Národní den stepu

(USA)
■ Ručníkový den
29. květen
■ Mezinárodní den míro-

vých jednotek OSN
30. květen
■ Evropský den melanomu
31. květen
■ Světový den bez tabá-

ku (Světová zdravotnic-
ká organizace 1988)

Den otevírání studánek  
Sestavil:

Ivo Kučera (ANO 2011)

Máj významných dní myslí i na rodiny, studánky i ručníky Brněnské dětské divadlo hledá nové herce
Mladí divadelní nadšenci od osmi do šestnácti let se
mohou zúčastnit konkurzu do Brněnského dětského
divadla (BDD). Ten se koná 8. května v Divadle Bolka
Polívky na Jakubském náměstí 5 od deváté do sedmnácté
hodiny. Zúčastnit se jej mohou děti s různými zájmy
a různého věku. Dětský divadelní soubor se zaměřuje
na zapojení školáků do přípravy každé divadelní insce-
nace. Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou
zúčastnit letního soustředění, které se letos uskuteční od
30. července do 13.srpna v Rekreačním středisku Hálův
mlýn v údolí Bílého potoka.

Zájemci mohou podat přihlášku ke konkurzu na
e-mailu: detskedivadlo-brno@seznam.cz, nebo telefo-
nicky na čísle +420 603 584 610. Více informací si zjistí
také na internetových stránkách www.brdd.cz.

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dět-
ského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již
zesnulý režisér Zdeněk Pospíšil. Malým hercům nabízí
víceletou uměleckou přípravu. (red)



 

Druhou křížovkou naší Křížovkářské University je hlásková křížovka – co políčko, to jedna hláska. Američané se sice u těchto křížovek podivují,
že Češi píší C a H do jednoho okénka, ale my u toho zvyku zůstaneme. Taková křížovka se skládá z obrazce a legendy. Všimněte si, že obrazec
(pokud to není figurální křížovka) by měl být symetrický ať už po svislé, vodorovné či diagonální ose. A abych nezapomněl: tajenka minulé
křížovky byla Zamilovaný hájek. Všechny tajenky se budou týkat našeho krásného Králova Pole. U těžších výrazů se užívá nápověda (ne že byste
ji potřebovali, ale pro jistotu tu pár výrazů uvádím). Ivo Kučera (ANO 2011)

VODOROVNĚ: A.Anděl; náš malíř; zvednout se. – B. Biblické město; hra V+W pro Osvobozené divadlo (1937); tenká průsvitná látka. – C. Básnická
číslovka; krychlový obsah; papoušek; americký kulturista (Kevin); symetrála. – D.Americká počítačová firma; 1.část tajenky; Slovenská národní rada
(zkr). – E. Arabské oslovení pána; spojka; dechový hudební nástroj; značka elektrospotřebičů; benzínová pumpa. – F. Povel psovi; maďarská řeka;
zpěvný pták; kus ledu; muzikál A.L.Webera. – G. Známosti; anglický fyzik (Michael, 1791–1867); Afroditin milenec. – H. Pleso; plemeno; herbicid;
zakladatel bulharské dynastie; anglický obchodní titul. – I. Dlouhá chvíle; hora v Tanzánii; politická organizace roku 1968; švédský historik; jednotka
penicilinu. – J. Vůně; 2.část tajenky; diplomat. – K. Kapalná; finské jezero; lepek. – L. Velká středověká plachetnice; mít na sobě; omráčení (zast.).
SVISLE: 1. Sevření; dělat. – 2. Jednoduchý i složený cukr; zelenina. – 3. Opuchlina; cizí šlechtický titul; odhadem. – 4. angl. „věž“ (šachy); náš
bavič (Zdeněk); kaprovitá ryba. – 5. Jantar; angl. „zkouška“; značka čistícího prášku. – 6. Keramický výrobek s neprůhlednou glazurou; příslušník
bývalých nacistických oddílů. – 7. Plastický obraz; anglicky „umění“. – 8. Hluk (zast.); alkaloid rulíku. – 9. Beduinský plášť; tlumok; korýš; osobní
zájmeno. – 10. Umělecký sloh; Nabokovův román (1969); záře. – 11. Pobídka; domácí zvíře; část týdne; Evropané (slovensky). – 12. Chrapot;
estráda. – 13. Zelenina; finská jednotka délky. – 14. Stará ruská délková míra; hvězdárna v severní Itálii. – 15. Kanál; ráj; amorfní vápenec. – 16.
Zvuk trubky; značka kosmetiky; nigerijské sídlo. – 17. Staročeské mužské jméno; lihovina z jalovce; náš bájný kníže. – 18. Svírat; čínská růže. –
19. Bývalé papírnictví; lesklá látka. NÁPOVĚDA: aln, Laseb, Meru, Perod, Séd, Utur

Česká hlásková křížovka by Američanům nadělala problémy.
Tajenka je opět z Králova Pole 

Tak šel čas, aneb Co před sto lety psaly noviny
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Květen byl na události roku 1916
bohatý, dobový tisk přinesl zprávu:
Protože boje na frontách světové
války neutuchají a jen tak nepřes-
tanou, rozhodl předseda olympij-
ského výboru odložit letošní
olympijské hry až po skončení války.
4. května 1916 požádaly Spojené
státy americké válčící Ně-
mecko, aby omezilo útoky svých
ponorek, které jim poškozují lodě.
Kupodivu Němci vyhověli. Zato
Američané obsadili Dominikánskou
republiku, kde zůstali až do roku
1924.

Zatímco 6. května belgické jed-
notky obsadily město Kigali ve
východní Africe, patřící Němcům,

v Turecku vypuklo arabské protitu-
recké povstání diplomaticky připra-
vené britskými zpravodajskými
agenty v Káhiře. Na Turky zaútočila
armáda, jejímž poradcem byl brit-
ský zpravodajský důstojník Lawren-
ce z Arábie.

11. května úředník švýcarského
patentového ústavu – nějaký pan
Einstein – řekl, že vše je relativní
a že k tomu má celou teorii, kterou
představil světu. 21. května konečně
po delším váhání i konzervativní
Anglie přešla na letní čas.

U francouzského Verdunu řádila
několik měsíců krvavá bitva a jiná
se vedla o Janáčkovu Její pastor-
kyni. Leoš Janáček nabízel první

scéně operu už v roce 1903, ale byl
odmítnut. Šéfdirigent Karel Kova-
řovic měl s Janáčkem rozepře aope-
ra sloužila jako nástroj vyřizování
účtů. Proto byla nastudována o rok
později v Brně s obrovským úspě-
chem. Vpražském Národním divad-
le byla uvedena až 26. května 1916
po Kovařovicových úpravách. 

První světová válka přinesla vel-
ké problémy se zásobováním oby-
vatelstva Králova Pole a začaly se
vydávat takzvané odběrné lístky.
Množství potravin, jež vyměřovaly
na osobu a den, bylo nedostatečné
a jakost nechvalně proslulá. Ceny
na černém trhu stále rostly. Litr mlé-
ka stál před válkou 20 haléřů, na

jejím konci už 2 koruny. Mýdlo
podražilo z 80 haléřů na 24 korun
na konci války.

Vroce 1916 musela být v Králově
Poli zřízena válečná kuchyně, která
se starala o potřeby nejchudších –
obec musela zvýšit stav svých zamě-
stnanců na 16. Královopolská stro-
jírna byla přebudována na vojenský
závod a vyráběla především vagony
pro vojsko a v roce 1916 zazname-
nali nejvyšší zisk přes 18 milionů
korun, přestože většina dělníků
i úředníků musela narukovat. 29.
května 1916 v Praze zemřel nakla-
datel Jan Otto, autor 27dílného
Ottova slovníku naučného ve věku
75 let. Ivo Kučera (ANO 2011)
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6.

9.

14.

20.

22.

7.

13.

15.

21.

27.

29.

4. 6.

28.

3. 6.

20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
17.00  TANEČNÍ KONCERT ZUŠ VRANOVSKÁ,

Barka, Svatopluka Čecha 35a
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
11.00 Nedělní nicnedělání; Šelepova No 1       
19.00 SUUD TANČÍRNA Tančilo se vždycky!, Barka, Svatopluka Čecha 35a
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17
16.00 Taneční odpoledne s dechovkou Královopolka; KC Semilasso

126. Akce se koná za podpory MČ Brno-Kr. Pole
17.00 TANEC  1001  NOCI, Večer orientálního tance,

www.studioslunce.com, Barka, Svatopluka Čecha 35a
20.00 Starobrno Oldies Party; Šelepova No 1
21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17

21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17

16.00    Taneční odpoledne s dechovkou Královopolka; KC Semilasso
126. Akce se koná za podpory MČ Brno-Kr. Pole

21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17

21.00 Oldies – Zlatá osmdesátá; Fičák, Mojmírovo nám. 17

Tanec

21.
8.

30.

REHBŰHNE BRNO 2016, IX. ročník Mezinárodního studentského fes-
tivalu v německém jazyce, Barka, Svatopluka Čecha 35a

17.00   LDO ZUŠ Antonína Doležala, Brno-Líšeň, Doba medová, premiéra
Barka, Svatopluka Čecha 35a

18.00   ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose  Divadlo za oponou, premiéra!
Barka, Svatopluka Čecha 35a

18.00   Představení LDO ZUŠ Jaroslava Kvapila, vystoupení žáků literárně-
dramatického  oboru ZUŠ  J. Kvapila, Barka, Svatopluka Čecha 35a

Divadlo

2.

4.

7.

10.

12.

14.

16.

18.

21.

24.

26.

28.

31.

3.

5.

9.

11.

13.

15.

Hudba

17.

20.

23.

25.

27.

30.

27. 18.00 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose ALIBABA A LOUPEŽNÍCI
Barka, Svatopluka Čecha 35a

Pro děti

5. 6. 15.00 Den dětí s královopolskou radnicí; park na Slovanském nám.
Akci pořádá MČ Brno-Královo Pole

do 8. 5.

do 12. 6.

11. 5–29. 5.

do 12. 10.

Documenta-práce žáků ZUŠ V. Kaprálové;
Malá královopolská galerie, Husitská 1
Dušan Chaloupka – Doteky ducha a duše;
Malá královopolská galerie, Husitská 1
Rumunsko – nové snímky v programu panorámy;
Technické muzeum, Purkyňova  105
Začalo to kamenem – z historie dopravního značení;
Technické muzeum, Purkyňova  105
Bienále studentského designu; Technické muzeum,
Purkyňova  105

Výstavy

4. 5.–7. 5.

Muzejní noc bude výjimečná: slavit budou i roboti
Dobovou diskotéku i historickou
techniku si užijí návštěvníci Muzejní
noci, kterou 21. května pořádá Tech-
nické muzeum v Brně- Králově Poli
(TMB). „Vstup je 20 korun, děti do
130 centimetrů a lidé narození v roce
1931 mají vstup zdarma. Muzejní
noc začíná v 18.00, poslední vstup

je ve 23.00,“ uvedla mluvčí Šárka
Motalová. Program je zaměřen na
rok 1961, kdy se brněnská pobočka
Národního technického muzea osa-
mostatnila, i na budoucnost TMB.
„Návštěvníky čeká nostalgie šede-
sátých let a také budoucnost, kon-
krétně IT, optika a robotika.“ 

19.00 Koncert společnosti Bohuslava Martinů; ZUŠ V. Kaprálové,
Palackého třída 70

18.00 Absolventský koncert Vaňková; ZUŠ V. Kaprálové,
Palackého třída 70

18.00 Žákovský koncert; ZUŠ V. Kaprálové, Palackého třída 70
19.00 Petra Janů a skupina Amsterdam; KC Semilasso, Palackého tř.  126
20.00 Hoochie Coochie Band; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Nostalgia quartet; Fičák, Mojmírovo nám. 17
20.00 Jednou ranou na Sziget; Fléda, Štefánikova 24
20.00 Lotta sleeps + Voodooyoudo Band;

Stará Pekárna, Štefánikova 8
18.00 Koncert ke Dni matek; ZUŠ V. Kaprálové,

Palackého třída 70
20.00 Janice Harrington Trio; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Laco Deczi; Šelepova No 1

20.00 Urband; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 DNA (Dej Nám Akord) + K-dur; Stará Pekárna, Štefánikova 8 
20.00 Michal David – Honza Bartoš; Fičák, Mojmírovo nám. 17                                             

Miloš Štědroň recitál; Šelepova No 1 
21.00 Electro swing river; Fléda, Štefánikova 24

Lee Banda + Hana a její sestry; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 The Bribe and the Mockery + Indian Wolf; Stará Pekárna,

Štefánikova 8

11.00 Nedělní nicnedělání ; Šelepova No 1

20.00 The Young Pekáč Mojmíra Bártka; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Martha a Tena Elefteriadu; Fičák, Mojmírovo nám. 17

20.00 Alvarez Perez; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Raketkanon; Fléda, Štefánikova 24
20.00 Jiří Hála + Tom Oakland and the Oakland Sisters; Stará Pekárna,

Štefánikova 8                                                                                                                                       
20.00 Rocky Eagles After; Šelepova No 1

20.00 Cheeseballs; Stará Pekárna, Štefánikova 8 

20.00 Pashmak; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 The Weathermakers + Static Wave; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Dura and Blues Club Feat. Fedor Frešo; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Tim Holehouse + Tourette Boys; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 The Newmour Experience; Stará Pekárna, Štefánikova 8

9.00 do 22.00 Dobrý den Kociánko; areál Kociánka   
20.00 Doctor Victor; Stará Pekárna, Štefánikova 8 
17.00 Chameleon Groove & Depeche Mode revival-benefiční koncert;

Šelepova No 1
20.00 Pass; Stará Pekárna, Štefánikova 8
20.00 Gentle Irony trio; Šelepova No 1   
20.00 Jakub Kořínek a Katka Misíková; Stará Pekárna, Štefánikova 8

20.00 Tom Jegr and Acoustic project; Stará Pekárna, Štefánikova 8
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