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Ladislav Frej
Narodil se 26. 11. 1941 v Brně. Vyrůstal 
v Černovicích, kde jeho rodina provozo-
vala restauraci na rohu dnešní Slámovy 
a Olomoucké ulice. Na dětství spojené 
s restaurací, kterou dnes známe jako „Na 
Špici“, s nostalgií vzpomíná v mnoha roz-
hovorech. Později se přestěhoval do Pra-
hy, kde se stal jednou z hvězd českého 
filmu a divadla.
 

Aleš Húsek
Narodil se 16. 4. 1915 v Bučovicích, vy-
studoval lékařskou fakultu a stal se lé-
kařem v černovické Psychiatrické léčeb-
ně. Zde se podílel na ukrývání a léčení 
mnoha ilegalistů, současně se účastnil 
dalších ilegálních aktivit v rámci odbo-
jové sítě Nemo. V roce 1942 byl zatčen 
a zemřel 1. 6. 1944 v pouhých 29 letech 
v Sachsenhausenu. Je po něm pojmeno-
vána ulice, na níž sídlí Psychiatrická ne-
mocnice, a má zde také pamětní desku.

Rudolf Charbula
Narodil se 25. 12. 1910 v Prostějově 
a jeho rodina se později přestěhovala 
do Černovic, kde se zapojila do činnos-
ti místního Sokola Brno IV. Se sestrou 
Vlastou se podíleli na provozu loutkové-
ho divadla, které patřilo v předválečné 
době k nejvíce navštěvovaným v Brně. 
Po nacistické okupaci se zapojil do 
Obrany národa, byl zatčen 11. 12. 1940 
a na následky věznění zemřel. Jeho otec 
a sestra byli popraveni ve stanném prá-
vu. Na jejich památku byla pojmenována 
hlavní černovická komunikace.

Vladimír Menšík
Narodil se 9. 10. 1929 v Ivančicích. Po 
válce rodina bydlela v Brně a on absolvo-
val školní docházku na základní škole na 
dnešní Štolcově ulici. Zde se stal členem 
souboru tamburášů v rámci Pištěláko-
va dětského souboru. Odtud vedla jeho 
cesta na JAMU a později se stal jedním 
z nejoblíbenějších českých herců.

Oldřich Rejnuš
Narodil se 6. 3. 1926 v Brně, po vystu-
dování se stal středoškolským peda-
gogem, jeho zájmy však směřovaly 
ke kresbě a historii, jimž se mohl plně 
věnovat až po odchodu do důchodu. 
Bydlel na Řehořově ulici. Stal se zná-
mým brněnským vedutistou a autorem 
několika ilustrovaných knih o brněnské 
historii. Zemřel 22. 6. 2018.

Karel Štolc
Narodil se 10. 4. 1916 v Kralupech nad 
Vltavou. Rodina se po 1. světové válce 
přistěhovala do Brna a bydlela na dneš-
ní Jiránkově ulici. Karel Štolc se po na-
cistické okupaci zapojil do domácího 
vojenského odboje, pro nějž sestavil 
několik vysílacích stanic pro spojení se 
zahraničím. V prosinci 1939 byl zatčen 
a 7. 8. 1942 popraven v Berlíně. Jeho 
jméno nese ulice, na níž sídlí černovic-
ká radnice.

Karel Wainer
Narodil se 4. 6. 1898. Profesí soukromý 
úředník bydlel na dnešní Kotkově ulici. 
Za okupace byl zapojen v komunistic-
kém odboji a poskytl úkryt několika ile-
galistům, za což byl odsouzen k trestu 
smrti. Zemřel 28. 4. 1943 v Brně. Dnes 
je po něm pojmenováno náměstí ve Sta-
rých Černovicích.

Karel Zeman
Narodil se 3. 11. 1910 v Ostroměři ve vý-
chodních Čechách. Ve 40. letech se stal 
výtvarníkem firmy Baťa a bydlel v dneš-
ní ulici Vítězslavy Kaprálové, kde probí-
haly jeho první pokusy s animovaným 
filmem. Autor a režisér mnoha slavných 
filmů, jako je například Vynález zkázy či 
Baron Prášil, se později se přestěhoval 
do Zlína. Zemřel 5. 4. 1989.

ČERNOVICKÉ 

VÍTE, PO KOM JSOU POJMENOVÁNY NĚKTERÉ ČERNOVICKÉ ULICE? 
A KOHO BYSTE DŘÍVE MOHLI POTKAT PŘI CESTĚ DO OBCHODU?

OSOBNOSTI

Ing. Petr Kopečný
černovický kronikář

Vladimír Menšík

Karel Štolc

Přebal knihy O. Rejnuše

Kříž na Wainerově náměstí

Restaurace Na Špici Aleš Húsek

Jan Charbula s manželkou a dětmi Vlastou a Rudolfem

Karel Zeman / Zdroj: Muzeum Karla Zemana, Libor Sváček
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JE DŮLEŽITÉ
DĚLAT VĚCI SPOLEČNĚ

ROZHOVOR S JITKOU SILÁRSZKOU, ZAKLADATELKOU  
RODINNÉHO CENTRA ROLNIČKA

Jsi rodilá Černovičačka?

Do Černovic jsem se přistěhovala s rodiči, 
když mi byly čtyři roky. Koupili si tenkrát 
dům ve Starých Černovicích, který byl v asa-
nační zóně Nové Mosilany. Mělo to být ta-
kové provizorní bydlení na pár let, ale po 
revoluci plány na rozšíření Mosilany, kvůli 
kterému měla velká část Starých Černovic 
jít k zemi, padly a my jsme tady zůstali.

Jak ses začala zajímat o veřejné 
dění v Černovicích?

Po studiích v Praze a pobytu v zahraničí 
jsem se do Černovic vrátila s manželem 
a třemi dětmi a zjistila jsem, že tu skoro ni-
koho neznám. Jako máma s malými dětmi 
jsem v Černovicích neměla kam jít, a tak 
jsem společně s kamarádkami založila 
Rodinné centrum Rolnička. Cítila jsem po-
třebu vytvořit místo, kde by se mohly schá-
zet maminky s malými dětmi, které se sem 
přistěhovaly a na mateřské jsou izolované, 
protože ve svém okolí nikoho neznají.

Jak dlouho Rolnička v Černovicích 
fungovala a proč její činnost 
skončila?

Rolnička fungovala 6 let. Za tu dobu se 
z ní stalo regulérní volnočasové centrum 
s pestrou nabídkou aktivit pro děti i rodi-
če. Byli jsme rádi, že jsme získali proná-
jem obecních prostor v Sociálním domě, 
ale podpora radnice nebyla valná. Třeba 
jen zařídit, že náš program otisknou 
v Černovinách, byl obrovský problém. 
Pravidelně jsem navštěvovala regionální 

setkání Sítě pro rodinu, která sdružuje 
mateřská a rodinná centra v Jihomorav-
ském kraji, a viděla, že jinde spolupráce 
radnice a rodinných center funguje na 
jedničku. Nakonec jsem se rozhodla, že 
pro chod centra je jednodušší, když bude 
součástí větší organizace, a zařídila, že 
prostory a činnosti Rolničky převzalo 
komárovské Sluníčko, pobočka DDM 
Helceletova. Bylo dohodnuto, že název 
Rolnička se zachová, ale kvůli tlaku 
radnice se musel změnit.

Proč ses rozhodla kandidovat?

Věci, které mi vadily při řízení Rolničky, 
bych teď ráda změnila z pozice zastupi-
telky. Chtěla bych, aby věci v Černovicích 
konečně fungovaly koncepčně a pro-
myšleně, aby radnice neměla potřebu 
všechno dělat sama, ale naopak dala 
prostor spolkům, které se starají o kultur-
ní a společenský život. Aby podpořila je-
jich činnost a jejich prostřednictvím při-
spěla k tomu, že se v Černovicích bude 
dobře žít. Pro inspiraci nemusíme chodit 
daleko, stačí se například zapojit do Au-
ditu Family Friendly Community, který 
organizuje Jihomoravský kraj.

Je důležité, abychom neupřednostňovali 
jen vybrané části obyvatel a na jiné ne-
zapomínali – například na provoz Senior 
Pointu jde v roce 2018  z rozpočtu MČ 
365 000 Kč, kdežto dotace na provoz 
Sluníčka (volnočasové aktivity pro děti 
a mládež) od MČ Brno-Černovice byla jen 
15 000 Kč. A proč vlastně seniory takto 
oddělovat? Nebylo by lepší mít jedno 
černovické komunitní centrum, kam 
můžou zajít všichni od nejmenších dětí  
po babičky?

Jak se ti žije ve Starých 
Černovicích?

Staré Černovice mám moc ráda pro je-
jich vesnický charakter a klid a zároveň 
snadnou dostupnost do centra města. 
Zároveň ale vnímám jejich odříznutost 
od zbytku Černovic a bariéru, kterou 
představuje Psychiatrická nemocnice 

a Nová Mosilana. Staré Černovice se 
potýkají s nedostatkem občanské vyba-
venosti, chybí zde například mateřská 
škola, možnost koupit si jízdenky na 
MHD, denní tisk nebo obchod se širším 
sortimentem potravin. Při naší společné 
snídani, kterou jsme pořádali na Waine-
rově náměstí, jsme z dotazníků zjistili, že 
obyvatele také trápí nevzhledné a neu-
držované prostory, ať už jde o náměstí, 
ulice nebo kontejnerová stání.

Co Staré Černovice čeká 
v budoucnu?

V současné době se zpracovává územní 
studie Starých Černovic, která byla prezen-
tována na schůzce s občany 24. července 
v hostinci Slunečnice. Vzhledem k prázd-
ninovému termínu a nedostatečné propa-
gaci se debaty zúčastnilo jen pár lidí. Přes 
sliby naší paní místostarostky se zápis 
z debaty ani další materiály neobjevily na 
stránkách radnice.

Mrzí mě, že se při takovém projektu více 
nespolupracuje s místními občany, kteří 
vědí, jak dané místo funguje a co potřebu-
je, aby se tam dalo lépe žít. Ty, které zajímá, 
jak by Staré Černovice mohly v budoucnu 
vypadat, zveme na komentovanou pro-
cházku po Starých Černovicích ve středu 
26. 9. v 17.30. Potkáme se před naší samo-
obsluhou na Wainerově náměstí. Společně 
projdeme místa, pro která jsou v územní 
studii navrhované změny, a přivítáme ná-
vrhy místních obyvatel.

Rodinné centrum Rolnička Územní studie Starých Černovic

č. 2
Jitka Silárszká, lektorka a překladatelka

Kandidátka Společně pro Černovice
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PLÁN PRO ČERNOVICE

 Vytvoříme plán pro Černovice. Chceme 
koncepční plánování rozvoje Černovic, 
ne nahodilé kroky.

 Budeme i nadále hlídat vývoj lokality 
Na Kaménkách. Chceme, aby zde 
vznikla zástavba s dobrým doprav-
ním napojením, občanskou vybave-
ností a začleněním do současných 
Černovic, aby Kaménky byly pro stá-
vající obyvatele Černovic přínosem 
a ne noční můrou.

 Vybudujeme centrum Černovic v par-
ku Řehořova. Vytvoříme dostatečnou 
finanční rezervu na jeho realizaci 
a vyhlásíme architektonickou soutěž 
na jeho podobu.

 Podpoříme revitalizaci okrajových 
částí – bran do Černovic, které nejsou 
dobrou vizitkou (most a sad na ulici 
Turgeněvově, nábřeží Zvěřinova, uli-
ce Vinohradská).

ZDRAVÉ ČERNOVICE

 Radikálně zlepšíme údržbu zeleně 
a úklid městské části. Samospráva 
i úředníci musí důsledně kontrolovat 
plnění smluv ze strany firem, které 
údržbu provádí. Snížíme počet pla-
cených funkcionářů a zaměstnáme 
další osoby, které se budou starat 
o úklid Černovic.

 Podpoříme opatření na udržení vody 
v krajině. Budeme se starat o pod-
zemní vody, které jsou vážně ohrože-
ny odpadem v černovické pískovně 
a skládkami na ulici Vinohradská.

 Otevřeme školní sportovní hřiště i po 
vyučování. Zasadíme se o lepší vy-
užití Areálu zdraví na Kneslové ulici 
pro sportovní aktivity.

ČERNOVICE BEZ BARIÉR

 Zmapujeme fyzické bariéry a bu-
deme je postupně odstraňovat. 
Příkladem může být černovická 
pošta (nedostupné tlačítko pro vo-
zíčkáře, nepřístupnost pro rodiče 
s kočárky a občany s omezenou 
pohyblivostí).

 Snažíme se bourat bariéry mezi růz-
nými věkovými kategoriemi a spol-
ky. Budeme podporovat spolupráci 
mezi černovickými spolky a organi-
zacemi a zasadíme se o zřízení ko-
munitního centra, které bude slou-
žit všem.

 Staří lidé se jen neradi stěhují ze 
svého prostředí. Chceme dosáh-
nout toho, aby mohli prožít důstojně 
své stáří ideálně ve svém domově 
nebo v blízkosti svého domova ve 
své čtvrti, kde mají příbuzné, známé 
a kamarády.

DOPRAVA

 Navýšíme počet parkovacích míst 
výstavbou družstevního parkovacího 
domu.

 Zaměříme se na dobudování sítě cyk-
lostezek podle generelu města Brna.

OTEVŘENÝ 
A EFEKTIVNÍ ÚŘAD
 Snížíme náklady na mzdy politiků 

(např. snížením počtu místostarostů) 
a ušetřené finance využijeme na 
úklid Černovic a péči o zeleň. Nasta- 
víme jasná pravidla pro rozdělování 
dotací.

 Zlepšíme informovanost občanů 
Černovic. Webové a facebookové 
stránky i Černoviny musí být ote-
vřeny všem občanům a ne být jen 
hlásnou troubou zastupitelů. Záro- 
veň na nich musí být dostupné 
všechny potřebné informace (plán 
akcí, seznam místních sportovních 
klubů atd.).

 Přestože jsme v opozici, podařilo 
se nám radnici trochu pootevřít. 
Chceme ji ale otevřít úplně. Zapojí-
me odborníky do poradních orgánů, 
budeme aktivně informovat o vět-
ších investičních akcích, zavedeme 
pravidelná setkání s představiteli 
městské části.
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NEJSME POLITICKÁ STRANA, 

 ALE OBČANSKÁ KANDIDÁTKA, NA JEJÍŽ 

PODPORU JSME SESBÍRALI CELKEM  

695 PODPISŮ ČERNOVICKÝCH OBČANŮ.

VÍCE NEŽ NA POLITICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI 

NÁM ZÁLEŽÍ NA SPOLEČNÉM CÍLI, 

A TÍM JSOU ČERNOVICE JAKO 

PŘÍJEMNÉ MÍSTO K ŽIVOTU.



Naši kandidáti se aktivně zajímají o dění 
kolem sídliště Kaménky. Společně s Hanou 
Dynkovou a dalšími aktivními občany ze 
Sdružení obyvatel Havraní jsme dosáhli 
toho, že soud zrušil navýšení indexu pod-
lažní plochy. Ten určuje, kolik metrů může 
být zastavěno pro jednoho člověka.

V původním návrhu první části Kamének 
se jednalo o 4 700 osob, při zastavění celé 
plochy o více než 7 tisíc lidí. Dnešní Černo-
vice přitom mají necelých 8,5 tisíce oby-
vatel. Měla zde tedy vzniknout nová čtvrť 
o velikosti dnešních Černovic, z níž by lidé 

vyjížděli na jedinou komunikaci – již dnes 
přetíženou Charbulovu. O nedostatku ško-
lek či občanského vybavení, jako jsou 
například lékaři, ani nemluvě.

Město se tak následně rozhodlo vypsat 
na celou oblast architektonickou sou-
těž. Zastupitelé Ladislav Kotík, Marie 
Slavíčková a Daniel Smrček také jako je-
diní nehlasovali pro schválení výstavby 
sídliště společností IMOS. Tato výstav-
ba, která počítala pouze s jedním výjez-
dem na ulici Charbulova, by měla pro 
naši městskou část fatální následky. 

V roce 2014 tehdejší vedení radnice navr-
hovalo prodej černovické pískovny. Naši 
zastupitelé vyvolali diskuzi na toto téma, 
pozvali občany na zasedání a dosáhli 
toho, že nakonec byla jako cesta zvolena 
revitalizace společnosti, která dnes při-
náší do rozpočtu městské části finance, 
jež lze využít na další rozvoj Černovic.

Společně s dalšími aktivními občany v čele 
s Jitkou Silárszkou a Hanou Dynkovou se 
podařilo optimalizovat plánovanou přístav-
bu na mateřské škole Elišky Krásnohorské. 
Namísto nástavby, která by pro děti byla 
obtížněji dostupná a ovlivnila by okolní 
domy, se školka rozšířila přestavbou ne-
využitého školnického bytu. Změna navíc 
přinesla úsporu nákladů o několik milionů.

Lídr kandidátky Ladislav Kotík ještě 
ve funkci místostarosty zavedl v roce 
2011 zveřejňování všech zakázek nad  
40 000 Kč. Tento transparentní systém 
se udržel až dodnes. Navrhl také pro-
dloužení úředního dne pro veřejnost, 
což se podařilo prosadit v následujícím 
volební období, a v pondělí je díky tomu 
na radnici otevřeno do 18 hodin.

Ladislav Kotík, Silvie Sanža a další čle-
nové našeho týmu organizují každoroční 
festival na nábřeží Svitavy Překročme 
řeku. Vydali mapu památek v okolí řeky 
Svitavy, připravili výstavu o nábřeží 
a vzdělávací program pro základní školy.

CO SE NÁM
POVEDLO

SÍDLIŠTĚ KAMÉNKY DOSTALO STOP, DOKUD 
NEBUDE PŘIPRAVEN PROJEKT, KTERÝ NEZNIČÍ 
SOUČASNÝ CHARAKTER ČERNOVIC

Velká část našich kandidátů se zapojila 
do činnosti Černovického sdružení. Čer-
novické sdružení vzniklo před šesti lety 
a od té doby v Černovicích zorganizovalo 
přes 140 akcí, které propojují černovické 
občany mezi sebou, a seznamují je s his-
torií i současností místa, kde žijí. Patří 
k nim jarmarky v parku na Řehořově ulici, 
tematicky zaměřené dětské dny, Noc kos-
telů na místě bývalého kostela sv. Floriá-
na, komentované vycházky či besedy.

ROZPROUDĚNÍ 
KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

ZASTAVENÍ PRODEJE 
PÍSKOVNY

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA 
ROZŠÍŘENÍ MŠ ELIŠKY 
KRÁSNOHORSKÉ

V rámci snahy o větší transparentnost 
jsme usilovali o natáčení záznamů pře-
nosů ze zasedání zastupitelstva MČ. Na-
vrhli jsme příslušnou změnu jednacího 
řádu, která nebyla akceptována. Proto 
jsme požádali o povolení Úřad pro ochra-
nu osobních údajů a zastupitelstva zača-
li natáčet vlastními silami. Věříme, že i to 
přispělo ke změně stanoviska současné 
koalice, která nakonec od prosince 2016 
začala videozáznam zajišťovat.

NATÁČENÍ 
VIDEOZÁZNAMŮ 
ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
A VĚTŠÍ OTEVŘENOST 
RADNICE

OŽIVENÍ 
BRNĚNSKÝCH NÁBŘEŽÍ

Vítězný návrh architektonické soutěže stále počítá s o mnoho větší hustotou výstavby, než mají dnešní Černovice

4. ročník festivalu Překročme řeku
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SRDCE ČERNOVIC?
PARK ŘEHOŘOVA!

Budoucí park by byl koncipován jako měst-
ský pobytový park s korzem. V jeho těžišti 
se nachází pikniková louka se zátěžovým 
trávníkem, kolem ní tepe procházkové 
korzo, které ústí do prostoru náměstíčka 
(zadlážděná část parku při ulici Řehořo-
va). Kolem korza doplňují stávající vzrostlé 
stromy dosazené vysoké listnáče. Ve stínu 
pod stromy podél korza se skrývá vyba-
vení parku – lavičky, cvičební prvky pro 
dospělé a hřiště pro pétanque. V širším 
zatravněném pásu volnočasové prvky do-
plňuje hřiště 3. generace, u základní školy 
dětské hřiště a lezecká stěna nebo mini 
lanové centrum, případně prolézací hrad. 
Z parku bude odstraněno vrásnění (mode-
lovaný terén) z poloviny 90. let.

Předěl mezi ruš-
nou komunikací 
Charbulova a klid-
nou zónou parku 
tvoří kavárna ote-
vřená a prosklená 
směrem do parku  
a náměstí. Kavár-
na musí být v od-
sunuté poloze 
vůči ulici Řeho-
řova z důvodu ve-
dení technických 
sítí.

Černovické náměstí navrhujeme umístit 
na začátek parku při ulici Řehořova i kvů-
li procházející technické infrastruktuře 
(horkovod), na které není možno stavět 
ani vysazovat zeleň. Z hlediska územní-
ho plánu také nelze stávající park z větší 
části zadláždit. Náměstí je tedy vyme-
zeno uliční čarou blízké základní školy, 
protějšími fasádami obytných domů 
a objektem kavárny se stromořadím před 
kruhovým objezdem. Na náměstí navr-
hujeme použít mobilní zeleň. Zatímco 
centrem parku je louka, centrem náměstí 
kromě života v kavárně je kašna. Kašnu 
by mohla zdobit např. podoba sv. Flo- 
riána jako odkaz na původní název ulice. 
Dlažba je navržena z velkoformátových 

dlaždic z přírodního kamene, případně  
bílého betonu. Před základní školou navr-
hujeme vztyčit sochu Ladislava Řehoře.

 
Jsme přesvědčeni, že černovičtí občané 
si zaslouží důstojný a reprezentativní 
střed obce, kde by se mohli scházet, ra-
dovat se a společensky žít. Proto již ně-
kolik let prosazujeme vytvoření černovic-
kého centra revitalizací parku Řehořova 
na základě otevřené urbanistické soutě-
že. Tento projekt si ale přes všechna svá 
nesporná pozitiva svou politickou pod-
poru v zastupitelstvu stále hledá. 

Proto jsme iniciovali „Petici na podpo-
ru vybudování černovického centra“, 
kterou již podepsalo více než 400 ob-
čanů. Podpisy budeme sbírat až do 
konce října, abychom je mohli předložit 
zastupitelstvu městské části ještě před 
uzavřením rozpočtu na rok 2019. Chce-
me-li totiž vznik černovického náměstí 
a úpravu parku opravdu realizovat, je 
nutné již nyní nalézt prostředky na po-
stupné kroky, jako je veřejná debata 
s občany či vypsání otevřené architek-
tonické soutěže. Uskutečnění tohoto 
záměru bude jednou z našich priorit pro 
následující roky v zastupitelstvu.

I když je to z Černovic do centra Brna, co 
by kamenem dohodil, zároveň si stále udr-
žely klidnou vesnickou atmosféru i cha-
rakter. Avšak zatímco má každá malá 
dědinka svou náves či náměstí, v Černo-
vicích takové místo, kde by se setkávali 
sousedé třeba při posezení u kávy, chybí.

Proto jsme se před šesti lety v Černo-
vickém sdružení rozhodli najít „srdce  
Černovic“. Umístěním i velikostí se nám 
zdál být ideální park na Řehořově ulici. 
Začali jsme pořádat jarmarky a další akce 
pro děti i dospělé a dříve posmutnělý 
a zanedbaný park při nich začal ožívat. 
Ukázalo se, že je pro obyvatele všech částí 
Černovic tak nějak „napůl cesty“ a že se 
do něj rádi vracejí, když mají důvod.

Proto jsme začali připravovat podkla-
dy, aby se z tohoto přirozeného centra 
mohlo stát chybějící černovické náměs-
tí s parkem, které by sloužilo jako místo 

pro relaxaci a zábavu pro všechny věkové 
kategorie trvale a ne jen několikrát ročně. 
Abychom otevřeli diskusi o tom, jakou po-
dobu parku by si přáli Černovičáci, před-
kládáme vám pro inspiraci návrh, který 
jsme nechali zpracovat architektonickou 
kanceláří Monoblok.

Vizualizace možného řešení

Ing. Daniel Smrček

Kandidát Společně pro Černovice
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ZA VŮNÍ KÁVY

JEDEN ZA VŠECHNY
NEBO VŠICHNI ZA JEDNOHO?

KAROLÍNU PITÁKOVOU NEJSPÍŠ ZNÁTE JAKO VLÍDNOU A USMĚVAVOU 
KAVÁRNICI Z VINTAGE COFFEE NA CHARBULOVĚ ULICI. DO NAŠÍ 
ČTVRTI PŘINESLA MOŽNOST POTKAT SE S PŘÁTELI NAD ŠÁLKEM KÁVY. 
MOC JÍ FANDÍME A DOUFÁME, ŽE LIDÍ, KTEŘÍ SE NEBOJÍ REALIZOVAT 
SVŮJ SEN, BUDE V ČERNOVICÍCH PŘIBÝVAT.

Co se vám vybaví, když se řekne káva?

Káva je životabudič. Vybavím si vůni,  
která vás po ránu vytáhne z postele.

Jak jste se dostala ke kávě?

Mít kavárnu byl můj sen od malička. Udě-
lala jsem si baristický kurz a asi před tře-
mi lety jsme začali jezdit s kávou na různé 
jarmarky a festivaly. Pak jsme si všimli si, 
že se v Černovicích uvolnil prostor, a pro-
tože tu i bydlím, věděla jsem, že tady 
opravdu chybí místo, kde si člověk může 
dát kávu. Rozhodla jsem se, že opustím 
kancelář a pustím se do podnikání.

A jaké byly začátky vaší kavárny?

Nebyly zrovna jednoduché. Ze začátku 
kolem byla spousta skeptiků, kteří říkali, 
že tu nikdy nic nevydrželo. Já jsem si ale 
řekla, že to prokletí se jednou musí zlo-
mit, a za podpory přátel, kteří ze začátku 
tvořili hlavní část klientely, se mi podařilo 
kavárnu rozjet.

Co je pro vás důležité při výběru 
dodavatelů?

Většinu dodavatelů znám osobně a stě-
žejní je pro mě kvalita. Když sem přijde 
zákazník, chci, aby si mohl dát nejen 
dobrou kávu, ale také výborný zákusek. 
Sortiment se snažíme obměňovat,  
abychom pořád nabízeli něco nového.

Říká se, že káva lidi spojuje. 
Pozorujete to i ve své kavárně?

Prostor mé kavárny je malý, a tak i lidé, 
kteří se neznají, si často musejí sednout 
k jednomu stolu. Postupně se spolu  
začnou bavit, někdy se tu začnou potká-
vat pravidelně. Největší odměnou pro mě 
je, když lidi, kteří přišli se špatnou nála-
dou, odcházejí s úsměvem na tváři.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánů by byla spousta, ale v současné době 
mě omezuje prostor. Hledám něco větší-
ho, kde by byla možnost mít zahrádku. 

Moc se mi líbí Piknikbox, kontejnerová 
kavárna v parku u právnické fakulty, kde 
se pořádají i koncerty, letní kino a různé 
kulturní akce. Něco podobného bych 
ráda přinesla i sem.

Podělíte se s námi o svou 
oblíbenou kávovou specialitu?

Mám moc ráda espresso tonik neboli 
kávu s tonikem. Je to skvělý osvěžující 
drink nejen na léto a příprava je opravdu 
snadná: do skleničky dáte 5 kostek ledu, 
tonik a espresso.

Slovo „obec“ ve svém původním významu 
není jen vesnice, jde o sdružení, společen-
ství příslušníků obce, neboli občanů, to, 
čemu se dnes tak odcizeně říká komunita. 
Osobně mám tento původní význam slova 
velice rád, neboť nám jasně říká, čím by 
naše obec měla být. Otázka zní, nakolik 
tomu tak dnes je.

Stačí si vzít do ruky například naše obecní 
noviny – Černoviny. Na několika prvních 
stranách si můžeme přečíst, co se vede-
ní naší radnice podařilo. Nehodlám nijak 
shazovat jejich úspěchy, pokud se podaří 
udělat něco dobrého pro Černovice, je to 
jenom dobře, ale v jejich podání každá 
akce vypadá, jako by ji vymysleli, zafinan-
covali a zrealizovali sami, od prvního výko-
pu po položení poslední cihly. Přitom jde 
o výsledek práce mnoha lidí a věnovat jim 

v textu několik málo řádek jako poděková-
ní by bylo přinejmenším slušné.

Obecní web je další dobrý příklad. Pravidel-
ně informuje jen o akcích pořádaných rad-
nicí a často ani o těch ne. Pokud se chcete 
dozvědět například informace o nejtradič-
nější obecní akci, Černovických hodech, 
web vám nabídne jeden obrázek velikosti 
poštovní známky, ze kterého vyluštíte sot-
va datum. Poměrně smutná vizitka obce.

Černoviny a web jsou jedna, ale pokud se 
k sebepropagaci využívají i děti, je to věc 
druhá. Pískovna Černovice je obecní firma 
a je jen dobře, že se současnému vedení 
podařilo zlepšit její hospodaření a že si 
firma může dovolit věnovat sponzorský 
dar na nakoupení pomůcek pro prvňáčky.  
Určitě ale není dobře, když ředitel školy ro-

zesílá rodičům 
mail, kde toto 
prezentuje jako 
osobní akci jedno-
ho z jednatelů.

A tak bych mohl pokračovat dál. Spousta 
věcí působí, jakoby se nedělaly pro dobro 
obce, ale pro dobro kariéry, aby se někdo 
mohl před lidmi pochlubit, přestřihnout 
pásku, udělat si pár fotek a jet dál. Při-
tom lidé ocení, když někdo dělá věci pro 
dobro městské části. Není špatné se po-
chlubit tím, co se povedlo, ale je špatné 
se chlubit cizím peřím. Naštěstí je ale 
v Černovicích dostatek lidí, kteří se snaží 
v obci pomáhat ne proto, aby se mohli 
pochlubit před voliči, ale protože je to 
baví. A jestli takoví lidé budou moci spra-
vovat radnici, bude to jen dobře.

Boleslav Březovský, DiS.

Kandidát Společně pro Černovice

 OTVÍRACÍ DOBA / Charbulova 38 

Pondělí 7–12 hod. 13–18 hod.
Úterý 7–12 hod. 13–18 hod.
Středa 7–12 hod. 13–20 hod.
Čtvrtek 7–12 hod. 13–18 hod.
Pátek 7–12 hod. 13–20 hod.
Sobota 10–16 hod.
Neděle ZAVŘENO

www.vintagecoffee.cz

VOLTE Č. 8

7



PLEVEL

STÁRNOUT DOMA

TRÁVNÍK NENAHRADÍ

UMOŽNÍME

V první řadě je to nastavení výběrového 
řízení v roce 2016, které v podstatě vy-
řadilo malé firmy. Podmínkou bylo mít 
15 zaměstnanců, vysokoškolsky vzdě-
laného arboretistu, vedoucího s vyso-
koškolským vzděláním zahradnického 
či lesnického směru, poměrně rozsáhlé 
technické vybavení a další. Nelze se tedy 
divit, že se přihlásil jen jeden uchazeč, 
který byl také vybrán.
 
Druhým problémem je potom nedostateč-
ná kontrola plnění smlouvy. Je v ní jasně 
dané, že tráva se má sekat, přesáhne-li 12 
cm, a že má být hned po pokosení odstra-
něna. Firma je povinna průběžně shra-
bovat listí (na podzim minimálně třikrát), 
z dlažby má odstraňovat plevel. Také 
má povinnost vést pracovní deník, který 
slouží k evidenci vykonaných prací, a na 
základě zápisu v něm má firma do 24 ho-
din provést nápravu. Smluvně se tedy zdá 
vše v pořádku, ale realita je jiná. Nezbývá 
tedy než se ptát, jak je plnění smlouvy čer-
novickou radnicí kontrolováno.

Samostatnou kapitolou jsou potom plo-
chy, které městské části nejsou svěřeny. 

V takovém případě si radnice myje ruce 
a říká „to ne my, to nemáme na starosti“. 
Formálně je to pravda, ale starostí staros-
ty a místostarostů je už dle základu slova 
označujícího jejich funkci starat se o naši 
městskou část. Někdy třeba stačí jen zaur-
govat příslušnou instituci.
 
Že to funguje, dokládá následující příběh. 
V červenci dorostl plevelný laskavec na 
Štolcově ulici velkých rozměrů. Naše kan-
didátka Jana Františková po marném če-
kání na nějaký zásah napsala na Veřejnou 
zeleň města Brna:
 
Dočetla jsem se na stránkách VZMB, že jste 
správce uličních záhonů, proto se zkouším 
obrátit na Vás.

Posílám pro ilustraci pár obrázků z naší uli-
ce, která vypadá, že se zaměřuje zejména 
na pěstování plevele. Nejlepší klimatické 
podmínky patrně jsou v prostřední části.

Soudě podle nově osázených hezkých zá-
honů v jiných částech města to není úmy-
slem VZMB. Proto se ptám, jak lze dosáh-
nout nápravy.

Po rekonstrukci ulice před několika lety byly 
záhonky osety travou, ale už rok nato se tam 
ve velkém objevil myší ječmen a situace se 
rok od roku zhoršuje. Při údržbě se to občas 
poseká, ale to není řešení. Někteří obyvatelé 
situaci řeší vlastním přičiněním, ale celkový 
dojem z ulice je jako na obrázcích, protože 
ne každý má čas a chuť dělat práci, za kte-
rou nezodpovídá.

Na základě dopisu se vzhled trávníků 
obratem změnil.

Příběh má tedy šťastný konec. Myslíme 
si však, že by občané neměl suplovat 
práci radnice. Budeme proto důsled-
ně kontrolovat práci firem najímaných 
městskou částí.

Je známým a potěšitelným faktem, že se 
lidé dnes dožívají delšího věku. Za 30 let 
se pravděpodobná délka života v Jiho-
moravském kraji zvýšila u mužů v prů-
měru o 8 let a u žen o 7 let.

Díky tomu ale také stoupá počet star-
ších lidí, kteří potřebují dlouhodobou 
péči nebo krátkodobou pomoc. Mnoho 
z nich žije samostatně a chce zůstat 
v místě, kde prožili celý svůj život, a ne 
v anonymním prostředí ústavů a do-
movů pro seniory. Starší lidé jsou také 
vystaveni vyššímu riziku zanedbávání, 
sociálnímu vyloučení a izolaci. Velkou 
roli zde potom hrají tzv. neformální  

pečující – rodiny a sousedé. Chceme, aby 
městská část hrála v tomto ohledu dale-
ko významnější roli a umožnila senio- 
rům stárnout doma.

Našim cílem tedy bude vytvořit a koordi-
novat v Černovicích síť dobrovolníků – 
neformálních pečujících, kteří budou mít 
přehled o potřebách starších lidí ve svém 
okolí a budou jim nápomocni. Proškolíme 
je, aby měli dostatečné informace o do-
stupných službách, jako je např. možnost 
využití potravin z potravinové banky, či 
kontaktní údaje na potřebné instituce. 
Budou také schopni zařídit třeba přepra-
vu k lékaři, nakoupit nebo vypůjčit knihu.

Řešením péče 
o seniory často bý-
vají domy s pečovatelskou službou 
či jiná specializovaná zařízení. I v tomto 
volebním období zde byly snahy o vybu-
dování domova pro seniory ve Starých 
Černovicích. My bychom šli rádi jinou 
cestou a umožnili černovickým senio-
rům zůstat tam, kde byli celý život zvyk-
lí, kde mají své přátelé a kde to znají. 
Velkou bariérou však bývá současná 
podoba bytů. Chtěli bychom proto vy-
tipovat několik bytů, postupně je pře-
stavět na bezbariérové, a umožnit tak 
našim černovickým seniorům zůstat 
doma v Černovicích i ve stáří.

NĚKTERÁ ČERNOVICKÁ ZELEŇ JE ZELENÁ AŽ MOC. TO ČASTO SLYŠÍME 
I OD MNOHÝCH Z VÁS A OPAKOVANĚ TO ŘEŠILO TAKÉ ZASTUPITELSTVO. 
KDE JE ZAKOPANÝ PES? PODLE NÁS JE TĚCH ZAKOPANÝCH PSŮ HNED NĚKOLIK.

Ing. Jana Františková

MVDr. Marie Slavíčková

Kandidátka Společně pro Černovice

Kandidátka Společně pro Černovice
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PO ŠKOLE VE ŠKOLE? PROČ NE!
ANEB ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY

ROZHOVOR S MARKEM VRÁBLÍKEM, SPOLUZAKLADATELEM RAGBY AKADEMIE BRNO

V  poslední  době  se  často  diskutuje 
o tom, zda by se školní hřiště, po vyučo-
vacích  hodinách  smutně  ležící  ladem 
za zamčenou branou, nedala  „po škole“ 
otevřít veřejnosti. Možností je spousta – 
od  volného  využití  po  nabídku  různých 
kroužků a sportů. V některých městech 
a  městských  částech  už  to  funguje. 
A u nás právě začínáme! Pojďme si před-
stavit  Ragby  Akademii  Brno,  díky  níž 
budou  černovické  děti  moci  pravidelně 
sportovat na hřišti SŠ Charbulova.

Jak byste nám představil ragby? 
Mnoho lidí si pod tím názvem stále 
ještě představuje pár bláznů, kteří 
se válejí někde v blátě a perou se 
o šišatý míč.

Do jisté míry máte pravdu – o ragby se 
říká, že je to špinavý sport pro gentlema-
ny. Nicméně ragby to není rvačka o míč, 
ragby má svá pevná pravidla, je to takticky 
vyspělá týmová hra, která kombinuje prv-
ky lehké atletiky, těžké atletiky a míčové 
dovednosti. Je možné hrát i bezkontaktní 
variantu ragby jako např. tag rugby nebo 
touch rugby, při kterých se hráči zpravidla 
moc neušpiní.

Zdá se mi, že popularita ragby 
v poslední době roste. Možná 
k tomu pomohly i přenosy zápasů 
mistrovství světa. Proč jste vůbec 
založili akademii, která se 
zaměřuje na děti a mládež?

Ano, popularita ragby je velká a mistrov-
ství světa v ragby patří k nejsledovanějším 
sportovním akcím na světě. 

V České republice ragby nyní také zažívá 
jakýsi boom – v současné době je po celé 
republice zakládána řada klubů, školiček 
a miniškolek ragby, k čemuž přispívá mimo 
jiné i permanentní úsilí řady lidí, kteří rag-
by upsali svou duši. Nás k založení Ragby 
akademie Brno vedla osobní zkušenost – 
naše vlastní děti hrají již několik let ragby 
v obou zavedených brněnských klubech 
RD Dragon a RCB Bystrc a pravidelně se 
účastní velmi inspirativních a na herní i lid-
ský progres zaměřených akcí Ragbyové 
Akademie Yvesse Perrota. Jejich osob-

nostní i fyzický rozvoj, který jim tato hra 
přinesla, nás inspiroval. Právě osobnostní 
rozvoj hráčů je nástavba, kterou se ragby 
odlišuje. Jako hra, která je známá svým 
komunitně sdíleným systémem hodnot, 
důrazem na zážitek ze hry, na rozvoj týmo-
vého ducha a smyslu pro čest a fair-play. 

Jsme moc rádi, že jste si jako 
základnu pro své tréninky vybrali 
Černovice. Kde se tedy bude 
trénovat a pro koho jsou  
tréninky určeny?

Po pravdě jsme Černovice zvolili po velmi 
pečlivém průzkumu ve všech brněnských 
městských částech. Velmi nás zaujal inten-
zivní komunitní život, kterým Černovice žijí, 
o čemž jsme se přesvědčili na festivalu na 
nábřeží Svitavy „Překročme řeku“, kde jsme 

měli možnost ragby představit. Jsme velmi 
vděční za možnost trénovat na travnatém 
hřišti SŠ Charbulova, v jehož blízkém okolí 
se nachází tři velké základní školy (ZŠ Ře-
hořova, ZŠ Kneslova, ZŠ Tuháčkova), které 
nám vstřícně umožnily realizovat v jejich 
prostorách nábory. Z dosavadní spoluprá-
ce se všemi zmíněnými vzdělávacími insti-
tucemi jsme opravdu nadšení.

Ragby je týmový kontaktní sport, specifický 
svojí všestranností. Uplatní se v něm velmi 
dobře různé typy hráčů (rychlostní i silové). 
Do sportovní přípravy v Ragby Akademii 
Brno se mohou prozatím zapojit děti z prv-
ního i druhého stupně základních škol, ne-
bráníme se ani dětem mladším, pro které 
budou vytvořeny specifické podmínky. 

Do budoucna plánujeme i oslovení černo-
vických středních škol.

Díval jsem se, že vaše akademie 
spolupracuje i s Masarykovou 
univerzitou. Jak konkrétně tato 
spolupráce vypadá?

Podařilo se nám spojit s fakultou spor-
tovních studií a zapojit se do systému 
sportovních oddílů, které poskytují praxi 
studentům oboru „kondiční trenér“. V rám-
ci podzimní přípravy tak budou kondiční 
přípravu dětí realizovat hráč amerického 
fotbalu, fotbalu a judista – všichni zkušení 
trenéři juniorů. Spojení s FSS přinese kro-
mě vysoké kvality metodicky vedených tré-
ninků i respektování vývojových specifik 
dětí v každé věkové kategorii – což u řady 
sportů dosud bohužel není obvyklé.

V průběhu herní 
sezóny pak bude  
se souhlasem ro- 
dičů sledována 
i úroveň psycho- 
motorického vý- 
voje hráčů. Rea- 
lizaci pravidel- 
ných psycho- 
motorických „tes-
tů“ budou pod 
supervizí prová-
dět členové vý-
zkumné skupiny 
Sportovní psy-
chologie ve vý-

zkumu a praxi z Masarykovy univerzity. 

Bude se jen trénovat nebo se časem 
můžeme těšit i na zápasy?  
Třeba i v Černovicích?

Určitě bychom rádi přinesli do Černo-
vic nejen nový sportovní oddíl, ale také 
nový impulz pro komunitní život, který 
se právě rozvíjí na akcích, jako jsou 
mládežnické turnaje nebo utkání, kde 
se potkávají hráči, děti, rodiče, fanoušci 
a všichni, kteří chtějí trávit volný čas 
společně venku na hřišti.

Více o Ragby Akademii Brno se dozvíte na:
WWW.RABRNO.CZ

VOLTE Č. 8

9



BĚHEM NAŠICH JARNÍCH A LETNÍCH 
SETKÁNÍ JSME SE VÁS MIMO JINÉ 
PTALI, JAK SE VÁM LÍBÍ ČI NELÍBÍ 
JEDNOTLIVÁ MÍSTA V ČERNOVICÍCH. 
SOUČASNĚ BYLO A BUDE MOŽNÉ 
HLASOVAT POMOCÍ POCITOVÉ MAPY 
NA NAŠICH STRÁNKÁCH. 

A JAKÉ JSOU VÝSLEDKY?  
DOSTALI JSME PŘES 70 PODNĚTŮ.  

NEJVÍCE PODNĚTŮ SE TÝKÁ ZMĚN (32), 

MÁME 20 MÍST, KTERÁ SE VÁM LÍBÍ, 

A STEJNĚ TAK 20 MÍST,KDE SE VÁM NELÍBÍ.

Změnu byste nejčastěji chtěli v parku Řehořova, na 
nábřeží Zvěřinova a u křížení cyklostezky u ulice 
Hladíkova. Mezi neoblíbenými místy se nejčastěji 
objevilo okolí kruhového objezdu na Charbulově ulici 
a prostor kolem černé stavby na ulici Zvěřinova. 

A oblíbená místa? Jednoznačně ta, kde je dostatek 
zeleně: lesopark a vnitrobloky mezi jednotlivými 
domy, které však nejsou veřejně přístupné.

Děkujeme vám za podněty, které využijeme v našem 
programu i při našem působení na černovické radnici. 
Svá oblíbená či neoblíbená místa můžete stále ještě 
přidávat na webových stránkách uvedených níže.

WWW.SPOLECNEPROCERNOVICE.CZ/
POCITOVA-MAPA

JAK SE CÍTÍTE
V ČERNOVICÍCH?

Část pocitové mapy se všemi vašimi podněty

Místa, kde se vám líbí Místa, kde se vám nelíbí Místa, kde chcete změnu

Nábřeží Svitavy — jedno z míst, které by potřebovalo změnu

WWW.SPOLECNEPROCERNOVICE.CZ
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S NĚKTERÝMI Z VÝZNAMNÝCH ČERNOVICKÝCH 
OSOBNOSTÍ JSTE SE JIŽ SEZNÁMILI V ČLÁNKU  
NA ZAČÁTKU TOHOTO ČASOPISU. V TAJENCE NAŠÍ 
KŘÍŽOVKY SE UKRÝVÁ DALŠÍ Z NICH. VYDEJTE SE 
NA PROCHÁZKU PO ČERNOVICÍCH, ABYSTE NAŠLI 
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI.

  
PRVNÍCH 10 LUŠTITELŮ, KTEŘÍ NÁM  
ZAŠLOU SPRÁVNOU TAJENKU NA ADRESU 
INFO@SPOLECNEPROCERNOVICE.CZ,  
ODMĚNÍME DROBNÝMI DÁRKY.

O OSOBNOSTI, KTEROU ODHALÍTE PO VYLUŠTĚNÍ 
KŘÍŽOVKY, SE VÍCE DOZVÍTE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE 
NAŠEHO ČASOPISU, KTERÉ VYJDE V POSLEDNÍM 
ZÁŘIJOVÉM TÝDNU.

1. Textilní podnik v Černovicích (jen druhé slovo) 2. Jaká firma sídlila 
na adrese Mírová 21: Jihomoravské státní… 3. Patron zbořeného kostela 
ve Starých Černovicích 4. Název strojírny na ulici Olomoucká (jen první 
slovo) 5. Autor bílého kříže na Faměrově náměstí 6. Účastník odboje, který 

má pamětní desku na ul. Štolcova 7. Náš nejbližší hřbitov 8. Na které ulici sídlí Archiv 
města Brna 9. Rodiště MUDr. Húska 10. Starosta Sokola, který má pamětní desku na 
ul. Štolcova 11. Prostřední slovo na podstavci sochy císaře Josefa v Psychiatrické 
nemocnici 12. Ulice, ve které v roce 2004 došlo k výbuchu plynu 13. Ke které 
armádě patřila 313. československá stíhací peruť? (angl. zkratka) 14. Stromy na ulici 
Zvěřinova (druhové jméno japonský)

KŘÍŽOVKA
ČERNOVICKÁ

Budova dnešního Archivu města Brna vznikla v le-
tech 1912–1913. Město tehdy řešilo otázku zá-
sobování Brna elektrickou energií a pro připojení 
k elektrárně v Oslavanech bylo potřeba postavit 
transformovnu. Ta vznikla právě v Černovicích 
a upravovala proud z elektrárny na napětí použitel-
né v městské síti. Po roce 1930 byla vybudována 
nová elektrárna, ale proud do černovické trans-
formovny přicházel až do roku 1959. V roce 1993  
dostal budovu do správy brněnský archív.

Z elektrárny v Oslavanech přicházelo 
do černovické transformovny napětí 
44 000 voltů a odcházelo z ní napětí 
22× menší. Jaké napětí odcházelo 
z černovické transformovny?

A) 220 V
B) 2 000 V
C) 2 200 V

Tento kříž najdete na místě, 
kde stával kostel sv. Floriána. 
Architektem této významné 
novogotické stavby, posvěce-
né v roce 1898, byl Germano 
Wanderlay. Chrám byl za války 
při náletu poškozen a následně 
zbourán. Kdy se tak stalo?

A) 1944
B) 1948

Koho představuje tato socha? Na- 
povíme vám, že se nachází v jed-
nom z černovických parků a že 
byla původně součástí třídílného 
sousoší před Německým domem 
na Moravském náměstí.

A) císaře Františka Josefa I.
B) císaře Josefa II.
C) architekta Josefa Seiferta
D) brněnského starostu Christiana d‘Elverta

Ře
še

ní
: 1

. B
, 2

. C
, 3

. B

C) 1960
D) 1968

KVÍZ

1.

2.

3.

11



CHCETE VĚDĚT VÍC?
RÁDI SE S VÁMI UVIDÍME 
NA NĚKTERÉ Z NAŠICH AKCÍ

ANDALUSIE

18. 9. 2018 v 1830 hod
Psychiatrická nemocnice, Húskova 2,  

přednáškový sál nad lékárnou
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pořádá Černovické sdružení.
Více informací a další akce naleznete na www.vcernovicich.cz

za podpory:

předn
áší

Pavel  

Svoboda

Cestovatelský večer

Moravské uzeniny  Čerstvá zelenina  Sýry  Med 
 Ruční výrobky  Burčák  Teplé občerstvení  Kvalitní káva 

Sušená a sterilovaná zelenina  Pečivo 

Nespěchejte domů na oběd – kvalitní občerstvení zajištěno!

1000 Divadlo Sandry Riedlové: Pohádka 
Pétanque pro všechny  Workshop Ragby Akademie Brno  

Zdendova kutilská dílna  Hudební trio pana Marečka  

Svatováclavský
jarmark

www.vcernovicich.cz  

pořádá: partneři:

Sobota 22. září 2018  
od 9 do 14 hod. Park Řehořova

Černovické sdružení zve na

 www.facebook.com/cernovice

STŘEDA 19. ZÁŘÍ V 17.30

sraz u veterinární ordinace na nábřeží 
(Zvěřinova 23)
Komentovaná procházka 
„Nádraží a nábřeží“

Přímo na místech, kterých se to týká, si 
budeme povídat o možnostech revitali-
zace nábřeží a dopadech přesunu hlavní-
ho nádraží na podobu Černovic.

STŘEDA 26. ZÁŘÍ V 17.30

sraz před obchodem 
na Wainerově náměstí
Komentovaná procházka 
„Staré Černovice“

Při procházce si ukážeme, kde a jaké změ-
ny jsou navrhovány v připravované územ-
ní studii Starých Černovic. Budeme disku-
tovat o tom, co si přejí jejich obyvatelé.
 

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ V 15.00

vnitroblok sídliště Turgeněvova
Mobilní kino a dílny pro děti

Zatímco děti budou sledovat některý 
ze tří filmů pod kupolí mobilního kina, 
nebo si budou tvořit z nejrůznějších 
materiálů, budeme s těmi odrostlejšími 
diskutovat o tom, co by jim zpříjemni-
lo život na Turgeněvově a co by chtěli 
změnit.

PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA V 16.00

park Řehořova
Kavárna v parku Řehořova

Dnes otevřeno! Vyzkoušejte, jaké by to 
bylo mít v parku v samém srdci Černovic 
kavárnu. Přijďte ochutnat kávu, dejte si k ní 
něco dobrého a povězte nám, jak byste si 
park v budoucnu představovali vy.

STŘEDA 3. ŘÍJNA V 17.30

sraz před ZŠ Kneslova
Komentovaná procházka 
„Kaménky“

Pojďte si s námi projít území, na němž 
je plánována výstavba sídliště pro téměř  
7 000 lidí. Dozvíte se informace o sou-
časném stavu projektu a budeme disku-
tovat o budoucnosti této lokality.

Pro více informací o tom, kde nás najdete 
v průběhu volební kampaně, sledujte 
www.spolecneprocernovice.cz 

          
/spolecneprocernovice
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