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19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 9. 6. 2021 V 16.00 HODIN
Pokud bude epidemická situace stále nepříznivá, doporučujeme občanům sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
on-line na www.brno-stred.cz, a pokud to není nevyhnutelně nutné, omezit osobní účast na zasedání. Je možné, že účast veřejnosti bude
povolena pouze za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách Společenského sálu radnice městské části Brno-střed na
Dominikánské ulici č. 2. Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Lehátkové zóny v centru
Po velkém zájmu a úspěchu během loňského léta připravila i letos městská část
Brno-střed pro občany i návštěvníky centra
města několik lehátkových zón. Posezení
v nich není podmíněno žádnou konzumací
v některém z blízkých podniků, lidé je mohou
používat zcela zdarma, využít je k setkání
s přáteli, sníst svačinu, přečíst si knihu, nebo
si jen tak na chvíli posedět třeba po práci.
Najdete je na náměstí Svobody, Dominikánském náměstí, Zelném trhu, Moravském
náměstí v parku a na Pohořelci. Celkem se
v centru Brna objeví na 400 lehátek.

Letní kino Brno-střed
Ani letos diváci nepřijdou o tradiční letní
kino na nádvoří radnice Brno-střed na Dominikánské 2. Vzhledem k tomu, že velmi dlouho nebylo zřejmé, zda vůbec a za jakých podmínek bude možné letní kino provozovat,
bude letos promítání zahájeno později, a to
9. července. Spolek Noční motýl, který pro
radnici letní kino připravuje, nyní intenzivně
pracuje na zajištění kvalitního programu
zaměřeného na severskou kinematograﬁi
a také na dokumentární tvorbu, na které jsou
návštěvníci radničního letního kina už zvyklí.
Bližší informace a program rádi přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Otevřená radnice
Tradiční den otevřené radnice pro děti
i dospělé na Dominikánské 2 bychom rádi
uspořádali i letos, a to opět poslední prázdninový pátek, který vychází na 27. srpna.
Pokud to situace umožní, budeme organizovat komentované prohlídky historických částí
i podzemí radnice, připravíme hezký program
pro děti i dospělé na nádvoří včetně příjemné
muziky a vše zakončíme posledním promítáním letního kina zdarma. Podrobnější program přineseme v příštím čísle zpravodaje.

Úprava prostoru
u Poupěte
Malý dvorek, který sousedí se Šilingrovým náměstím a vchází se přes něj do Velkého Špalíčku, nikdy nebyl moc pěkným
místem k posezení a odpočinku. Nepřispěly k tomu ani dlouho nevyužívané
budovy, které však nyní prochází zásadní
rekonstrukcí a brzy se zde otevře pivovar
Poupě. Městská část Brno-střed letos po
dohodě právě s pivovarem prostor
postupně upravuje. Před několika týdny
došlo ke zpevnění a vydláždění drobnou
kamennou kostkou dvou dosud nezpevněných míst, která působila velice
nevzhledně a nedařilo se tam ani trávě.
V nejbližším období ještě proběhne kompletní renovace čtyř laviček, které tam nyní
jsou, kovové části budou nově natřeny,
smrkové latě vyměněny za nové akátové.
V létě by měl prostor ožít také restauračními zahrádkami.

Nový park bude
už v červenci
Už 10. května započaly práce na odstranění
vyhořelého a zdevastovaného objektu bývalé
vojenské jídelny na ulici Žižkova. Všechny stavby budou odstraněny a proběhnou zde terénní
úpravy. Na místě bude vysazeno 40 nových
stromů, například javorů a třešní ptačích, část
plochy bude lemovat habrový živý plot. Po celé
ploše budou nově vysety luční trávníky a vysazeno na 300 cibulek narcisů. Více než 20 laviček a také dva stoly zajistí prostor pro posezení
v zeleni a pod stromy. Na místě nebudou chybět
stojany na kola, dva workoutové cvičební prvky,
veřejný gril a odpadkové koše. První návštěvníky by měl nový park přivítat zhruba v polovině
letošního července.

Podpořili jsme
Zoo Brno
Zaměstnanci Úřadu městské části Brno-střed si adoptovali čtyři zvířata v Zoo Brno.
Z důvodu koronavirových opatření byly zoologické zahrady dlouhodobě uzavřené a přišly tak o většinu ﬁnančních prostředků, nutných pro jejich provoz. Proto se více než
40 zaměstnanců našeho úřadu rozhodlo zvířata v zoo podpořit. Vybrali dohromady
20 500 korun a adoptovali orla bělohlavého,
rosomáka, tapíra jihoamerického a tamarína
(kad) ■
pinčího.
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DŮM NA NÁDRAŽNÍ 4 PROCHÁZÍ
ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ

Možná jste si všimli, že dům na Nádražní 4
naproti budově hlavního nádraží je obestavěn lešením. Nejen zvenku, ale i uvnitř
probíhají rozsáhlé práce. Po dokončení
rekonstrukce zde najde zázemí odbor matriky a obyvatelé bytů budou mít komfortnější
bydlení.
Dům byl postaven podle projektu architekta Karla Kotase v roce 1938 jako obchodní,
administrativní a obytný dům. Sídlila v něm
původně pojišťovna Riunione Adriatica di
Sicurtà.

„Nejvýznamnější změnou v domě bude
navrácení druhého nadzemního podlaží
jeho původnímu účelu, byly tam kanceláře
pojišťovny. Prostory využijeme pro vybudování kanceláří pro obecnou i zvláštní
matriku. Ty nyní sídlí ve dvou budovách,
jedna není bezbariérová, a proto je špatně
dostupná pro rodiče s kočárky, hendikepované nebo starší občany, ve druhé jsme
v pronájmu. Na Nádražní budou prostory
nové, naše a hlavně bezbariérové,“ upřesnil
Ing. Ivo Komárek, radní Brno-střed, do jehož

gesce spadají investice a správa bytových
domů.
Z čelní strany domu probíhá výměna
světlého kamene na fasádě, který je již
zvětralý, a repase oken směřujících do ulice
od druhého nadzemního podlaží výše. Právě
ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí
historicky nejcennější, takzvaná americká
posuvná zdvojená okna velkých formátů, na
nichž bude obnoven nátěr podle původního
vzhledu. V parterové části domu bude
repasován černý kamenný obklad a opraveny výkladce. Opravovat se bude také
dvorní fasáda, budou vyměněna okna
a opraveny balkony. Zásadní opravou projde
také střešní konstrukce.
Uvnitř budovy budou vyměněny stávající
výtahy a vybudován bude i samostatný
obslužný výtah a schodiště pro prostory
matriky tak, aby byl zajištěn oddělený
bezpečný vstup pro obyvatele domu a pro
klienty úřadu. Přibude také obslužný výtah
pro odpadní nádoby ze suterénu domu, kam
budou přesunuty ze dvorků.
„Všechny byty v domě dostanou nové
vstupní dveře, vyměníme vodovodní i odpadní potrubí a s tím bude spojena kompletní
rekonstrukce koupelen a toalet včetně
obkladů a zařizovacích předmětů,“ doplnil
Ing. Ivo Komárek.
Velkou opravou také projdou vstupní
prostory domu. Protože je dům kulturní památkou, konzultovala radnice všechny kroky
s odborem památkové péče Magistrátu
města Brna a také Národním památkovým
ústavem, pod jehož přísným dohledem se
práce konají.
Vzhledem ke stáří a nevyhovujícímu
technickému stavu zmíněných opravovaných
částí jsou opravy domu v tomto rozsahu
nevyhnutelné. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je polovina roku 2022
a cena díla je stanovena na 84,6 milionu
korun.
(kad)
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RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY I REKLAMNÍ
ÁČKA ZDARMA AŽ DO KONCE ROKU

Rada městské části Brno-střed 3. května
schválila odpuštění místního poplatku za
restaurační zahrádky až do konce roku.
Zdarma budou také takzvaná reklamní
áčka u provozoven.
Rada městské části už začátkem roku
odpustila místní poplatky za restaurační
zahrádky do konce dubna, a to hlavně proto,

aby se jejich provozovatelé mohli dopředu
připravit, postavit je a otevřít ihned, jakmile
to bude možné, navíc aniž by za ně museli
platit. Nyní jsou zdarma až do konce roku.
„Doufám, že odpuštění místních poplatků
za zahrádky usnadní provozovatelům kaváren, restaurací a dalších podobných zařízení
rozjezd podnikání po několikaměsíčním

nuceném lockdownu. Návrh na odpuštění
poplatků za umístění reklamních nosičů, takzvaných áček, pak vzešel právě od podnikatelů na našem společném jednání, kde
jsme hledali cesty, jak jim pomoci,“ upřesnil
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
K umístění restaurační zahrádky je potřeba
si vyřídit povolení. Zhruba 250 provozovatelů
už letos povolení získalo a restaurační
zahrádku si u svého podniku postavilo. Další
desítky žádostí městská část Brno-střed aktuálně vyřizuje. V loňském roce bylo povoleno
na 400 restauračních zahrádek a letos očekáváme podobný počet.
„Pokud Zastupitelstvo města Brna schválí,
že bude i letos městským částem kompenzovat odpuštěné místní poplatky za restaurační zahrádky, budeme samozřejmě rádi
a rozpočtu městské části to pomůže. Jejich
odpuštění jsme však plánovali provést i bez
tohoto příslibu, protože velmi silně vnímáme
obtížnou situaci všech podnikatelů jak v gastro provozech, tak samozřejmě i v maloob(kad) ■
chodu,“ doplnil Vojtěch Mencl.

POSUN SPLATNOSTI, SPLÁTKOVÝ
KALENDÁŘ A ODPUŠTĚNÍ ÚROKŮ
Rada městské části Brno-střed na konci
dubna schválila další tři opatření na podporu nájemců nebytových prostor ve správě městské části Brno-střed, sloužících
k podnikání. Opět posouvá splatnost nájmů
a nájemci si budou moci požádat o splátkový kalendář, pokud by dlužili na nájemném a službách. Třetím krokem je odpuštění všech úroků z prodlení u plateb za
nájemné a služby za březen 2020 až březen 2021.
Rada schválila opětovnou změnu termínu
splatnosti nájemného za říjen až prosinec
2020. Nejprve byla splatnost posunuta do
30. dubna 2021, nově je posunuta až do
30. června letošního roku.
„Naším cílem je pomoci zmírnit dopady
vládních opatření vůči podnikatelům, kteří si
pronajímají provozovny od městské části.
Odklad splatnosti by jim měl zajistit dostatek
času, než obdrží státní kompenzace, jejichž
vyplácení je velmi zdlouhavé. Dohody
o splátkách jim pak pomohou rozložit případný dluh na nájemném a službách,“ upřes-

nil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Schválené uzavírání dohod o splátkách
s nájemci nebytových prostor bude probíhat
na základě jejich žádostí, podaných nejpozději do 31. července letošního roku. Splátkový
kalendář bude sjednán na 12 měsíců a bude
do něj zahrnuto dlužné nájemné a také zálohy
na služby, které nejsou uhrazeny a jsou splatné nejpozději k letošnímu 30. červnu.
„Významnou pomocí pro naše nájemce
bude jistě i prominutí úroků z prodlení za
pozdní platby nájemného a záloh na služby
u nebytových prostor od loňského března
do toho letošního. Jedná se o sankce vyplý-

vající z nájemních smluv a obecně závazných
předpisů. Aktuálně tyto úroky k 31. březnu
činí přibližně půl milionu korun, časem by
samozřejmě výrazně narůstaly. Společně
s letošním odpuštěním 50 % nájemného za
tři měsíce, splátkovým kalendářem a dalšími
kroky, které pro naše nájemce průběžně
podnikáme, chceme docílit maximální možné
pomoci, kterou můžeme v této chvíli poskytnout,“ doplnil Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor, rozpočet a ﬁnancování.
První dvě opatření může radnice Brno-střed realizovat ihned. Aby bylo možné prominout úroky za pozdní platby, je třeba požádat Zastupitelstvo města Brna o předchozí
souhlas s tímto právním jednáním. Prominutí
úroků musí kromě Rady městské části Brno-střed schválit také Zastupitelstvo městské
části Brno-střed.
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
také v polovině dubna schválilo slevu 50 %
z nájemného za měsíce květen až červenec
(kad) ■
2021.
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SYMBIOS ZÍSKAL OCENĚNÍ

Projekt sdíleného bydlení mladých dospělých z dětských domovů a studentů Masarykovy univerzity a dalších brněnských
vysokých škol získal prestižní ocenění ve
středoevropské soutěži SozialMarie 2021.
Gratulujeme.
SozialMarie je mezinárodní cena pro
sociální inovace, která je každoročně udílena
15 výjimečným projektům. Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový
přístup k řešení sociálních problémů, ale také
rozsah pokrytí a zapojení různých cílových
skupin, efektivita realizace projektu a jeho
role jako vzoru pro ostatní.
Symbios poskytuje bydlení v osmi bytech
o velikosti 2+1, kde každý byt sdílí jeden
student a jeden mladý dospělý z dětského
domova.
„Dům na Křenové ulici, kde našel projekt
Symbios svůj domov, vybrala a pro projekt
kompletně zrekonstruovala za zhruba
48 milionů korun městská část Brno-střed.
Sociální začlenění a spolupráce mladých

dospělých se studenty výborně funguje už
několik let, proto věřím, že to není poslední
projekt tohoto druhu, který jsme podpořili
a budeme i nadále podporovat,“ uvedla
Mgr. Marie Jílková, radní Brno-střed pro oblast
zdravotní a sociální.
Nejen stabilní bydlení, pomoc při hledání
práce, ale především budování vztahů jsou
základní intervence projektu. Vizí projektu je
vytvoření dlouhodobých vztahů mezi mladými dospělými, studenty a realizačním
týmem, čímž vzniká podpůrné prostředí pro
vlastní růst každého z nich, a to i za pomoci
individuálního mentoringu a terapeutické
činnosti.
Druhým oceněným brněnským projektem
je projekt Interkulturní práce v samosprávě.
Magistrát města Brna se rozhodl ulehčit
cizincům komunikaci s úřady a zaměstnal
interkulturní pracovníky, kteří jim mohou
poskytnout služby jako tlumočení, překlady
nebo terénní práce.
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(kad)

■

PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Dobrý den, zajímalo by mne, jak v současné době, kdy jsou různá omezení,
městská část organizuje jubilea seniorů,
případně jestli je možné se někde přihlásit, až bude situace zase volnější. Snachu
by taky zajímalo, jestli se vrátíte k vítání
občánků? A fungují Kluby seniorů?
Děkuji, Zdena Novotná
Současná epidemická situace nám bohužel už přes rok nedovoluje pořádat pro nás
tak příjemné akce jako je Vítání občánků
a Jubilejní narozeniny seniorů a museli jsme
uzavřít i Kluby seniorských aktivit. Doufáme,
že probíhající rozvolňování nám brzy dovolí
vrátit se do běžného života a akce obnovit.
Nezapomněli jsme ani na seniory, kteří se
nemohli z důvodu pandemie zúčastnit oslavy svého životního jubilea. Budou pozváni
na nejbližší konanou akci. Také rodiče přihlášených dětí narozených v roce 2019
a 2020 byli osloveni a někteří účast potvrdili.
Pro připomenutí, oslavy jubilejních narozenin jsou pořádány pro seniory s trvalým
pobytem v městské části Brno-střed a probíhají formou společenského setkání v prostorách úřadu. Ve výjimečných případech
je možné domluvit i osobní návštěvu jubilanta v místě jeho bydliště, například při stoletém jubileu nebo ze zdravotních důvodů.
Blahopřejeme seniorům, kteří dovrší věk
80, 85, 90 let a poté již každoročně. Oslavy
jubilejních narozenin na radnici se zúčastňuje zpravidla starosta městské části, případně další představitelé radnice.
Hlásit se můžete prostřednictvím tiskopisu: Projevení zájmu o akci jubilejní narozeniny seniorů. Je k dispozici na webu
www.brno-stred.cz a je také k vyzvednutí na
Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 2. patro, dveře 222b, a dále
v prostorách Miniúřadu na radnici Brno-střed,
Dominikánská 2. Tiskopis je možné zaslat
e-mailem: podatelna.stred@brno.cz, odevzdat osobně na výše uvedené adrese
odboru nebo na podatelně.
Rodiče, kteří chtějí svoje děťátko přihlásit
na akci Vítání dětí, tak mohou učinit prostřednictvím formuláře Zájem o akci vítání dětí,
který je také ke stažení na našich webových
stránkách. Jakmile obřady opět spustíme,
budeme čtenáře informovat. Těšíme se brzy
na viděnou, přejeme pevné zdraví.
Bronislava Makaryszynová ■
.

Informace z radnice

ZELNÝ TRH JE V PLNÉM PROVOZU

Chcete si nakoupit na Zelňáku? Můžete
šest dní v týdnu. Zelný trh je jediným trhem
v České republice, který se koná pravidelně
téměř každý den v týdnu.
Tržiště je otevřeno od pondělí do pátku
vždy od 6.00 hodiny ranní do 18.00 hodin.
V sobotu pak od 6.00 do 14.00 hodin. Vždy
zvažte, kdy se na trh vydáte, protože prodejci
přijíždějí brzy po ránu a jakmile mají vyprodáno, odjíždějí. Nemusí také prodávat každý

den, jak říkají s oblibou naši prodejci-zemědělci: „...taky někdy musíme pracovat na
těch našich polích, sadech, zahradách, ne?“
Už nyní na Zelném trhu najdete u prodejců-zemědělců velmi pestrou nabídku přísadeb zeleniny, květin a okrasných dřevin,
doprodej loňské úrody například brambor,
ale také první letošní saláty, ředkvičky, kedlubny nebo špenát a v průběhu června by se
měly objevit i první české jahody, třešně, raný

rybíz a angrešt, nebo první mrkev, hrášek
a brambory. Prodejci-obchodníci už nyní nabízejí pestrou škálu zpravidla dováženého ovoce a zeleniny.
Pokud bude epidemická situace příznivá,
potěší návštěvníky Zelného trhu od 28. do
30. května pivní trhy, na kterých bude možné
ochutnat hořký mok z produkce malých pivovarů. Aktuální informace sledujte na facebookové stránce Trhy na Zelňáku. (kad) ■

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY NAŠE ZTRÁTY
Travnatá plocha u Janáčkovy akademie
múzických umění se 8. června promění ve
vzpomínkové místo, na kterém si připomeneme oběti pandemie.
Ze strany přiléhající k Joštově ulici si budou
moci v tento den od 13.00 do 17.00 hodin
přijít vyslovit a dát dobré místo vzpomínkám
všichni ti, kteří v pandemii covid-19 něco ztratili – přátele, příbuzné, sousedy, stabilitu, jistotu, vztahy, práci. Městská část Brno-střed
při této příležitosti spolupracuje s organizací
Ke kořenům, která se věnuje doprovázení
pozůstalých, smysluplným posledním rozloučením a vyrovnávání se se ztrátami.
S nástupem jara postupně přichází rozvolňování a čísla pozitivně testovaných a hospitalizovaných se snižují a může se zdát, že co
se týká pandemie, jsme z nejhoršího venku.
„Můžeme mít tendenci rychle zapomenout.
Zapomenout na to, čím jsme, každý jednotlivě
i všichni společně, v uplynulém roce prošli.
Možná se chceme už jen soustředit na to, že
vše se obrátí k lepšímu. S důsledky této krize
však budeme žít ještě dlouho a abychom
mohli jít dál a být vnitřně zdraví, potřebujeme
si přiznat, co pro nás tohle období znamenalo.
Vyslovit jména svých zemřelých. Vyprávět
jejich příběh. Rozloučit se s nimi. Pojmenovat

všechny další ztráty, které nás postihly a zjistit,
jestli nás tahle zkušenost i něco naučila.
V době platnosti vládních nařízení jsme smutek vždy nemohli a často ani nestihli prožít.
Pojďme se nyní navzájem potkat, uvidět, uslyšet a společně proměňovat bolest v naději
a hořkost ve vděčnost,“ vysvětlila význam
celé události její iniciátorka Mgr. Marie Jílková,
radní městské části Brno-střed pro věci sociální a zdravotní.
Doprovodné aktivity a podporu těm, kteří
přijdou, nabídne sdružení Ke kořenům. Bude
zde prostor mluvit, mlčet, sdílet, vyjádřit se

písmem, a nebo velmi symbolicky, třeba tvořením z přírodnin, položením květin, kresbou
nebo zapálením plovoucí svíčky. Pod sakurami u JAMU se lidé budou moci zastavit,
umisťovat vzkazy, fotograﬁe či stužky za
všechny své ztráty během pandemie. Pokud
se tam vypravíte, můžete přinést květinu bez
plastových obalů a stuh, přírodninu, třeba list,
větvičku nebo šišku, fotograﬁi svých zemřelých nebo bavlněnou stužku. V případě výrazně nepříznivého počasí bude setkání odloženo a o náhradním termínu vás budeme
(mav) ■
informovat.
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PARKOVÁNÍ VE VNITROBLOCÍCH
Dlouho očekávané systémové řešení parkování ve vnitroblocích je tu, začne platit
od 14. června.
Městská část Brno-střed dlouhodobě
usilovala o zajištění možnosti parkování pro
místní občany v jejich vnitroblocích. Se
zavedením modrých zón a rezidentního
parkování zůstala tato místa bez dopravní
úpravy. Proto se vnitrobloky staly cílem
parkujících nerezidentů, kteří by jinak za
parkování v ulicích v okolí museli platit. A na
to dopláceli místní, protože neměli kde
zaparkovat.
„Regulaci zavádí Magistrát města Brna na
základě požadavku naší městské části,
systém jsme vymýšleli společně a konečně
začne platit. Za městskou část se budeme
i nadále podílet na kontrolách parkování
v nich. I když nemáme pravomoc přímo
udělovat pokuty, naši kontroloři budou
vnitrobloky pravidelně procházet a budeme
kontrolovat, zda zde parkují ti, kteří mají.
Pokud zjistíme, že zde parkují lidé bez
povolení, budeme je na to v první fázi
upozorňovat, později budeme předávat
informace Městské policii Brno,“ upřesnil
Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed pro
dopravu a bydlení.
Vnitrobloky, kterých se úprava týká:
■ Dřevařská – Bayerova
■ Čápkova – Jana Uhra
■ Grohova – Čápkova
■ Rybářská – Křížkovského
■ Rybářská – Poříčí
■ Nádvorní – Náplavka
■ Křídlovická – Nové sady
■ Nové sady
(kad)

■
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VZPOMÍNKA NA LIBUŠI PŘICHYSTALOVOU

Vystudovala brněnskou konzervatoř, byla
spoluzakladatelkou Svobodného divadla
a také divadla Večerní Brno. Kariéru ukončila na prknech Divadla bratří Mrštíků. Na
brněnských divadelních prknech zanechala jistě nesmazatelnou stopu. V červnu
uplyne 101 let od jejího narození.

Libuše Přichystalová-Rosenmayerová se
narodila 28. června 1920 v Kvasicích u Kroměříže. Rodiče se s ní a její sestrou Blankou
přestěhovali v roce 1928 do Brna. Vystudovala brněnskou konzervatoř, kde se seznámila se svým budoucím manželem Dorkem
Rosenmayerem a měla zde řadu skvělých
spolužáků – Gustava Broma, Karla Högera
a další. Spolu s manželem, profesorem Rudolfem Walterem, jeho ženou paní Pechovou –
sestrou Ladislava Peška a dalšími založili
v Brně Svobodné divadlo. Zde odehrála řadu
krásných rolí. Po zásahu kulturního výboru
KSČ ale bylo divadlo zrušeno a herci začali
hrát v Divadle J. Fučíka na brněnském výstavišti. I zde patřila mezi přední herce divadla.
Uvedli například Čapkova Loupežníka s hostujícím Karlem Högerem, nebo Millerovu hru
Smrt obchodního cestujícího, kde na výslovné přání Karla Högera vždy hrála hlavní ženské role. Patřila také mezi zakladatele a herce
divadla Večerní Brno, kde hrál známý brněnský komik Lubomír Černík. Zde využila svoje
nadání i jako zpěvačka a tanečnice. S postupujícím časem ale začalo vadit, že není členkou strany. Za roli Ševcovové ve hře Mladá
garda byla oceněna 2. místem v celorepub-

likové soutěži Žatva, 1. místo bylo pro členy
strany. Po zrušení DJF přešli herci do Divadla
bratří Mrštíků. Tady už hrála jen vedlejší role,
protože prý jen straník dovedl roli procítit.
Libuše Přichystalová zemřela v 89 letech.
Jak věří její pravnučka Kateřina Amruz Černá,
snad si na ni starší milovníci divadla vzpomenou.
(kad)

■

MODEL JANÁČKOVA KULTURNÍHO CENTRA
Brno má akustický model pro Janáčkovo
kulturní centrum, tedy koncertní sál Filharmonie Brno. Bude sloužit k přesnému
měření akustických parametrů v sále.

Miniatura sálu v měřítku 1:10 zabere plochu pět krát tři a půl metru, váží čtyři a půl
tuny a je vytvořena ze dřeva. Je umístěna
v pavilonu brněnského výstaviště a tým svě-
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tového akustika Yasuhisy Toyoty na něm
bude testovat akustické vlastnosti sálu.
Zkoušky probíhají pomocí dusíku, kterým
se miniatura naplní, protože se v jeho
atmosféře šíří zvuk v odpovídajícím poměru
– tedy desetkrát pomaleji než ve vzduchu.
Akustickou pohltivost návštěvníků pomůže
nasimulovat i 1200 figurek. Výzkum potrvá
zhruba tři měsíce, jeho výsledky budou
použity pro případné úpravy parametrů
návrhu sálu. Architektonický návrh sálu vznikl na principu vlastnosti Voroného diagramu, který dostává zdánlivě chaotické uspořádání akustických ploch do matematického
a geometrického řádu.
Během letních prázdnin by měla začít příprava soutěže na zhotovitele stavby, výběrové řízení začne během listopadu. Zhotovitel monumentálních koncertních varhan,
které budou sálu vévodit, se bude vybírat
zvlášť.
Pokud vše půjde podle plánu, vlastní
výstavba sálu začne koncem první poloviny
roku 2022 a hotovo by mohlo být už v roce
(kad) ■
2024.
Foto: MMB, J. Kolařík
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NOVÁ LETNÍ SCÉNA
NA KRAVÍ HOŘE

Máte rádi letní divadelní představení pod
širým nebem? Letos si ho můžete užít
i v nově opraveném amﬁteátru na Kraví
hoře v areálu koupaliště. Městská část
Brno-střed jej zrekonstruovala a prvním
divadlem, které amﬁteátr využije, je Divadlo Bolka Polívky. První představení se odehraje už 12. června.
Kamenný amﬁteátr v jihovýchodní části
areálu koupaliště na Kraví hoře byl vybudován počátkem sedmdesátých let v takzvané
akci Z místními občany jako místo určené
k provozování kulturní činnosti, především
malých hudebních koncertů.
„Chtěli jsme tento zapomenutý kout areálu
probudit a ve spolupráci s Divadlem Bolka
Polívky jsme se zde rozhodli uspořádat letní
kulturní scénu. Areál se nám podařilo zrekonstruovat do velmi komfortní podoby jak
pro diváky, tak pro herce, nyní už potřebujeme pouze dostatečné rozvolnění covidových opatření a pěkné počasí. Všechny
milovníky kultury bych proto rád pozval, aby
si nenechali ujít některé z mnoha představení, které se zde odehrají,“ upřesnil tajemník
Úřadu městské části Brno-střed Petr Štika.
Rekonstrukce amﬁteátru zahrnovala terénní úpravy, očištění zídek a zpevnění terénu.
Původní kamenobetonové zídky tvořící půlkruhové hlediště byly opraveny, pro komfortní

ODEŠEL
ALOIS HAJDA

sezení návštěvníků byly pořízeny přenosné
kovové dvojlavice s opěradly, díky nimž je
možné omezovat nebo naopak přidávat
místa v hledišti až do maximální kapacity
560 míst k sezení. Důležitou součástí rekonstrukce bylo zřízení rozvodů elektroinstalace
včetně vybudování rozvaděčů, aby mohlo
být pódium ozvučené a osvětlené.
Jako zázemí pro pokladnu a herce budou
využity mobilní kontejnery, které sloužily jako
zázemí pokladny a půjčovny bruslí u Brusláku
na Moravském náměstí.
První představení se v opraveném amﬁteátru odehraje 12. června, bude to hra
s názvem DNA a těšit se můžete na Annu
Polívkovou, Bolka Polívku, Jaromíra Barina
Tichého, Jiřího Frettiho Pfeifera a do hry se
zapojí i diváci. Divadlo Bolka Polívky obsadí
se svými představeními amﬁteátr ve dnech
12. až 25. června a 22. července až 15. srpna.
Vstupenky je možné zakoupit na stránkách
https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz.
„Navíc už i další divadelní soubory projevily
o volné dny v amﬁteátru zájem, takže předpokládáme, že bychom nakonec mohli hrát
téměř každý letní den,“ doplnil Petr Štika.
Věříme, že si představení pod širým nebem
užijete, doporučujeme zvolit teplejší oblečení
a vhodnou obuv. Večery bývají chladné.
(kad)

■

Ve věku dvaadevadesáti let zemřel
8. května emeritní rektor brněnské
Janáčkovy akademie múzických umění Alois Hajda.
Divadelní režisér, pedagog a emeritní
profesor režie Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně byl význačnou
osobností českého divadla. Dětství prožil
v Kroměříži, kde vystudoval kroměřížské
reálné gymnázium. Studium divadelní
režie na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně absolvoval v roce 1953.
Po studiích působil ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti, Jihočeském
divadle v Českých Budějovicích a Divadle Jaroslava Průchy v Kladně. Významným posunem v jeho profesionální umělecké dráze bylo angažmá v Brně. Působil
zde v letech 1962 až 1971 a následně 1981
až 1991 jako režisér Mahenovy činohry
Státního, dnes Národního divadla.
Spolupracoval s Ludvíkem Kunderou,
Antonínem Přidalem nebo Janem Skácelem. Po nástupu normalizace byl
nucen opustit brněnské angažmá
i pedagogické místo na JAMU a působil
ve Zlíně.
Od roku 1991 se věnoval pedagogické
práci na Divadelní fakultě JAMU i kulturní
činnosti v širším měřítku. Se svými inscenacemi slavil úspěch i v zahraničí. Profesorem byl jmenován v roce 1992.
V letech 1991 až 1997 působil jako prorektor a od 1. února 1997 do 31. ledna
2003 zastával funkci rektora akademie.
Byl členem a předsedou Poradního sboru pro kulturní politiku Rady města Brna,
členem pracovní skupiny Akreditační
komise Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy pro umělecké obory, členem uměleckých rad JAMU, AMU, Divadelní fakulty AMU a dalších.
V roce 2002 mu byla udělena Cena
města Brna v oboru dramatické umění.
(mav)

■

Zdroj a foto: JAMU Brno
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HORKOVOD
POD SVRATKOU
Speciální mechanizace bude nakonec nutná k tomu, aby Teplárny Brno mohly nový
horkovod položit pode dnem Svratky na
Poříčí. Práce tady začaly už vloni, proti plánu se však kvůli vysoké vodě protáhly i do
letošního roku.
Horkovod protne kolmo řeku v místě, kde
je její profil upraven do lichoběžníkového
koryta. „Loňský rok byl po letech velmi
bohatý na srážky. Vydatné deště také
mimořádně navýšily průtoky v řece, a proto
jsme museli zvolit jinou technologii,“ vysvětluje generální ředitel Tepláren Brno Petr
Fajmon. Protože tepelné rozvody nebylo
a není možné vzhledem ke stále vysoké
hladině vody položit navrhovaným otevřeným výkopem, bude nutné udělat protlak
pode dnem. Provést potrubí pod vodou se
teplárny rozhodly vůbec poprvé. Až dosud
v podobných případech bylo možné potrubí
vést přes lávku nad řekou, jako třeba u rozvodů v lokalitě Cejl/Zábrdovická nebo na
Rybářské.
Třicetimetrový úsek pod Svratkou je součástí více než kilometrové trasy nových rozvodů v lokalitě Rondo–Vídeňská, které vybudovaly teplárny v rámci loňské etapy výměny
zastaralých parovodů pro zajištění dodávek
tepla a teplé vody pro Štýřice. S budováním
horkovodů v oblasti Poříčí–Polní začaly
Teplárny Brno už před dvěma roky, cílem je
propojení dvou teplárenských zdrojů – Špitálky a Starého Brna.
Stavba horkovodu pod hladinou, která
byla naplno obnovena minulý měsíc v úseku
Bakalova nábřeží, potrvá do konce letošního
roku, kdy budou veškeré povrchy finálně
zapraveny. Do té doby bude provoz cyklostezky na pravém břehu řešen po provizorní
objízdné trase. Počítat je také potřeba se
změnami v dopravě. Částečně bude omezen provoz na zhruba pětadvaceti metrech
jednoho z jízdních pruhů na ulici Poříčí ve
směru na Olomouc (při levém břehu řeky),
v blízkosti křižovatky ulic Poříčí a Náplavka.
„Předpokládáme, že tento zábor potrvá do
července a následně se zopakuje ještě jednou v říjnu,“ upřesnil Petr Večeřa z Tepláren
Brno.
Práce v řece se musejí přizpůsobovat aktuálnímu průtoku. Teplárny Brno budou proto
úzce spolupracovat s dispečinkem Povodí
Moravy a s provozem elektrárny na Brněnské
přehradě. „Připraveni jsme v případě nebezpečí i na okamžitou evakuaci pracovníků
i techniky,“ ujistil Petr Večeřa.
Jiřina Veselá

■

TRENDY PODVODNÍKŮ –
VISHING A SPOOFING

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami v řádu milionů korun.
Policie České republiky v posledních týdnech zaznamenala vzrůstající aktivitu skupiny osob, která využívá jednu z metod
sociálního inženýrství a to takzvaný vishing.
Jedná se o princip, který je založený na
telefonních hovorech, kdy se v tomto případě osoby volajícím zpravidla představují
jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení
bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci
banky svými tvrzeními vystraší osobu, které
volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat
její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční
prostředky byly z vlastního účtu okamžitě
převedeny na jiný účet s tím, že budou po
vyřešení celé věci následně vráceny, což
se samozřejmě nestane. Uvedené osoby
tímto způsobem mohou vylákat i další citlivé
údaje, které následně zneužijí. Tento typ
podvodného jednání je nebezpečný zejména v tom, že falešní pracovníci bank
mohou již před hovorem znát různé informace o osobách, které kontaktují, ale hlavně při hovorech užívají tak zvaný spoofing
telefonního čísla, při kterém dokáží napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank. Rovněž bylo zaznamenáno
několik případů, při kterých telefonicky kontaktují další osoby, které vystupují jako policisté, s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení
ohledně napadení bankovního účtu a nutnosti převodu peněz na „bezpečný“ bankovní účet podle předchozích instrukcí
domnělých pracovníků bank.

Obecné zásady:
■ Nereagujte na podobné hovory a v žádném
případě nesdělujte k vaší osobě žádné
citlivé údaje ani bezpečnostní údaje z vaší
platební karty, nebo přístupové údaje
k on-line bankovnictví.
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■ Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.
■ Myslete na to, že útočník dokáže napodobit
jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS
zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.
■ Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte
vzdálený přístup do vašeho počítače.
■ Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší
banky v internetovém bankovnictví.
■ Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy,
když někam zadáváte své osobní nebo
přihlašovací údaje.
■ Aktualizujte pravidelně software, antivirový program, ﬁrewall.
■ Buďte neustále ostražití, protože i vy se
můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
■ Během, nebo po takovémto podezřelém
hovoru, si zaznamenejte údaje, které vám
útočník sdělil (jména, e-mailové adresy,
čísla účtů, odkazy na webové stránky,
a podobně).

Policie ČR varuje:
Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše ﬁnanční
prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další
kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše
peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje
a učiní další opatření. V případě pochybností
vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás shora
naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou
linku Policie České republiky na čísle 158
a celou záležitost oznamte.
kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje ■

Názory občanů

MÍSTO NA POPELNICE

PODĚKOVÁNÍ
Je to už přes rok, co nám všem změnila
pandemie život. Někomu zasáhla do života
méně, ale jsou lidé, kterým ho převrátila naruby. Rozumím tomu, že ti, kteří tráví na home
office celý rok a jejich práce jenom kvete, jsou
vlastně stále stejně vytíženi a všudypřítomné
celospolečenské změny jdou tak nenápadně
kolem nich, až se může zdát, že kromě zavřených obchodů se nic nezměnilo.
Jsou tu ovšem široké skupiny lidí, o kterých
se toho napsalo mnoho a ještě mnoho se toho
napíše. Když jsem začínal podnikat v gastronomii, neuměl jsem si představit situaci, kdy
někdo přijde a sdělí mi, že svou restauraci
musím uzavřít na dobu neurčitou. Ovšem
s podmínkou se dále starat o provoz, zaměstnance, odvody, mzdy, energie a další náklady
s touto profesí spojené. Říkal jsem si, že není
možné, aby někdo chtěl po lidech, kteří ze
dne na den přišli o celé živobytí, aby dále kryli
stejné sumy ﬁnančních toků jako dříve, ovšem
bez příjmů či jejich verzích zmenšených o tako-

vou procentuální míru, která i velmi slabému
matematikovi vychází jako cesta ke krachu.
Bohužel více jsem se mýlit nemohl. Absolutní nezájem vlády o rychlé vyřešení situace,
ignorace rozumných požadavků na podporu
oboru, úplné zrušení podpory covid nájemné,
žádná předložená možnost návratu do normálu a všeobecná frustrace v celém segmentu mě donutily k sepsání tohoto dopisu.
Tímto bych chtěl, ne jako podnikatel, ale
jako občan, poděkovat zastupitelům městské
části Brno-střed, kteří, ač na komunálních
pozicích, na nás i další postižené obory nezapomněli a již podruhé nám pomohou ve formě odpuštění části nájmu. Pro mě, dvojnásobného otce, majitele tří úvěrů, jedné
hypotéky a jedné nevydělávající provozovny,
je tato pomoc jako malý zázrak. Děkuji za
sebe i další nájemce nebytových prostorů
a věřím, že důvěru, kterou jste v nás tímto
krokem vložili, nezklameme. Jakub Solař
majitel První Doubravnické restaurace

■

Dobrý den, jsem nájemce v domě na ulici
Biskupská, který je ve správě městské části
Brno-střed. V březnu nám vámi objednaní
řemeslníci v domě v přízemí opravili místnost
za účelem zřízení místnosti na popelnicové
nádoby. Nyní jsou již popelnice umístěny
v této místnosti. Za tuto úpravu vám chci moc
poděkovat, protože popelnice v chodbě
a zápach z nich nás v domě dlouhá léta hodně obtěžoval. Děkuji moc!
Kateřina Šplíchalová

■

Názory zastupitelů

VE SROVNÁNÍ BEZPEČNOSTI BRNO MEZI
KRAJSKÝMI MĚSTY PROPADLO
Taky se vám stává, že na
chodníku narážíte na zábory, které vám zabraňují
pokračovat v cestě?
Místo vytváření bezpečného prostoru pro chodce
i děti se zavírají chodníky,
vyznačují se absurdní obcházky nebo se
navrhuje legalizace parkování na zeleni
nedaleko parkovacího domu. Nemusíte být
ani maminka s kočárkem, dítě nebo pohybově handicapovaní, abyste věděli, jak obtížné
je pohybovat se po Brně.
Přednost dostávají developeři a stavebníci,
aniž zabraný prostor využívali efektivně. Stačí
často nakouknout za plachty. Chodci (i děti!) se
zatím v lepším případě protahují úzkým koridorem podél jedoucích aut. V tom horším případě
hledají, kudy přeběhnout rušnou komunikaci
a přežít (Lidická, Křenová a další). Těmito místy
přitom často chodí také děti do školy. Řešení
bezpečnější pro chodce i pohyb dětí na ulicích
přitom existují, jen by je po stavebnících musel
„někdo“ chtít. Jsou to ale řešení ozkoušená,
dokonce v Brně se občas takové objeví.

Zato řidičům se v Brně uhýbá na každém
kroku. Vedení Brna se snaží zabránit měření
úsekové rychlosti v tunelu, nepostihuje se
nelegální parkování, občané už ani nemají
sílu volat městskou policii. Jak v hororu si
připadají návštěvníci přednádražního prostoru odjinud, když vidí tisíce lidí běhat či se
belhat přes koleje. Když někdo navrhne na
ulici kvůli dětem umístit alespoň informační
tabuli na měření rychlosti, kterou je ochoten
zaplatit a darovat! městu, tak to vedení měst-

ské části Brno-střed odmítne. No kam
bychom to přišli, kdyby nějaká tabule ukazovala řidičům, jak rychle po obytné ulici
jedou!! A třeba by to pak ještě chtěli další,
to nejde tohleto!!
I tyto postoje utvrzují některé řidiče v tom,
že u nás si můžou dovolit všechno. Výsledky
tomu odpovídají. V meziročním srovnání Brno
kleslo z předposledního na poslední místo
mezi krajskými městy v žebříčku bezpečnosti
komunikací. Zatímco v Oslu a Helsinkách
v roce 2019 díky realizaci „Vize 0“ nezemřel
žádný člověk, v Brně loni zemřelo na silnicích
12 lidí! Šedesát se při nehodách těžce zranilo.
A vize 0 je zejména o zvyšování bezpečnosti
a dosažení cíle nulové úmrtnosti na komunikacích.
Brno opravdu začíná být svými dopravními
řešeními daleko za civilizovaným světem, nyní
i srovnáním v rámci republiky. Pokud chcete
město bezpečnější a přívětivější lidem, podpořte naši petici: www.uliceprolidi.cz.
Mgr. Jasna Flamiková
zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených ■

Tato rubrika obsahuje názory občanů a zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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Historie

PŘÍBĚHY DOMŮ: PO STOPÁCH ERNSTA WIESNERA

Letos v červenci to bude 50 let, co v britském Liverpoolu zemřel jeden z nejvýraznějších československých architektů, který
zásadně ovlivnil podobu meziválečného
Brna. Pojďme si tedy nyní představit nejen
architekta samotného, ale také jeho domy,
které každý Brňan jistě důvěrně zná. Řeč
je samozřejmě o Ernstu Wiesnerovi.
Ve slovenských Malackách se v rodině
židovského tiskaře a prodejce papíru Alfreda
Wiesnera narodil v lednu roku 1890 syn Ernst
jako druhé z celkem čtyř dětí. O devět let
později se rodina přestěhovala a usadila
v Brně, kde si Alfred Wiesner nejdřív na ulici
Ponávka a později na Veselé otevřel obchod
s psacími potřebami a tiskopisy. Děti navštěvovaly Zemskou vyšší reálnou školu, odkud
Ernst přešel v roce 1905 na Vyšší průmyslovou školu již se zřetelným zájmem o stavební
obor. Ernst Wiesner se rozhodl pokračovat
ve studiu a odešel v roce 1909 do Vídně na
Technische Hochschule, o rok později přešel
na věhlasnou Akademii výtvarných umění
pod vedením Friedricha Ohmanna. Vysokoškolské studium Wiesner zakončil v předvečer první světové války v roce 1913.
Světový konflikt ho odvelel stejně jako desetitisíce mladých mužů do válečných zákopů.
Wiesner tak během války prošel se svým
ženijním plukem Polsko, Dalmácii a jižní Tyrolsko. Po skončení války se vrátil zpět do Brna,
kde začal ihned působit jako samostatný
architekt.
Jedna z jeho prvních realizací byla menší
stavba letního dřevěného domku pro továrníka a prvního poválečného předsedu brněnské židovské obce Samuela Berana a jeho
ženu Hermine, situovaná v zahradě vily
na dnešní Drobného ulici. Tvarosloví domku
vychází z tradičních dřevěných srubových
staveb, avšak uspořádání vnitřních prostor
se Wiesner snažil koncipovat již v duchu
moderních požadavků. V přízemí se nacházela obytná hala s krbem, posezením
a hudebním koutkem, odkud byl přístupný

malý sklípek a obytné patro pro rodinu a personál. Potěšující je fakt, že tato první Wiesnerova realizace se až na menší zásahy
v interiérech dochovala dodnes v původním
stavu. Ještě v témže roce zahájil Wiesner
v Brně stavbu nájemního domu pro průmyslníka Wilhelma Gutmanna na exponované
rohové parcele vymezené ulicemi Údolní
a Bratří Čapků. Na rozdíl od historizujícího
dřevěného domku na Drobného ulici se v případě tohoto nájemního domu přiklonil Wiesner k vůbec první puristicky laděné fasádě
v Brně. Dům obklopený sousedními secesními domy působil ve své době doslova šokujícím dojmem. Hladkou fasádu Gutmannova
domu zvýrazňují pouze keramické šambrány
oken a vchodu. Otočení vstupního průčelí
do nároží urbanisticky dotváří spojení dvou
ulic a svojí velikostí ideálně vytváří plynulý
přechod mezi městskou a vilovou zástavbou
na úpatí Kraví hory.
V popisech Wiesnerových brněnských
staveb nelze vynechat stavby dvou domů
z let 1921–1925, kterými vyplnil proluku mezi
Beethovenovou a Mozartovou ulicí. Prázdné
místo po asanovaném jezuitském klášteře
stačilo do vypuknutí první světové války
nahradit několik nových nájemních domů
v secesním stylu, ale parcela přímo sousedící s barokním kostelem Panny Marie zůstala volná až do vzniku Československa.
Právě Wiesnerovi byl nakonec svěřen projekt, který citlivým způsobem reaguje na
sousedící kostel a protější justiční palác.
Budovu v Mozartově ulici, kterou realizovala
Moravská zemská životní pojišťovna, jsme
si již představili v jednom z předchozích dílů,
jakožto dům, který hned 15. března 1939
zabrala pro své účely nově vzniklá brněnská
úřadovna gestapa. Přilehlý dům orientovaný
do Beethovenovy ulice vznikl pro brněnskou
filiálku České banky Union. V případě obou
domů věnoval Wiesner pozornost monumentálnímu, reprezentativnímu účinku stavby, detailní propracovanosti a výběru
kvalitních materiálů. Odstoupené poslední
patro stavby s plochou střechou a střešní
zahradou navštívil při své návštěvě Brna
samotný tvůrce moderní architektury Le
Corbusier. Přízemí stavby bylo využito
pro monumentální reprezentativní halu
s přepážkami obloženou mramorem, v suterénu se nacházel archiv a trezory. V jednotlivých patrech vznikly různě velké kanceláře
pro úředníky. Od padesátých let 20. století
sídlí v objektu, který aktuálně prochází
rekonstrukcí, Český rozhlas Brno.
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Další významnou realizací, která ovlivnila
podobu centra Brna, byla stavba paláce
Morava v letech 1926–1929, kterou iniciovala
Hermine Stiassni. Vyzvané mezinárodní soutěže se tehdy zúčastnili uznávaní architekti
Peter Behrens, Archibald Campbell, Jacobus
Johannes Pieter Oud a Ernst Wiesner. Originální stavba administrativní a obytné budovy na Divadelní ulici realizovaná
podle Wiesnerova návrhu nezapadá svým
rozmanitým půdorysem a přívětivým výrazem režného zdiva do funkcionalistické
šablony tehdejší stavební produkce.
Nevšední tvar dispozice je přitom velkou
měrou daný začleněním původní budovy
do nové stavby a snahou o účelnost a maximální světelnost vnitřních prostor.
Kromě nájemních a administrativních domů
vytvořil Wiesner v Brně také několik vilových
staveb, z nichž asi nejznámější je vila Stiassni
z let 1927–1929 v Hroznové ulici, známá také
pod názvem vládní vila. Pro sebe a svoji rodinu nechal vilu postavit brněnský textilní průmyslník Alfred Stiassni. Kromě této všeobecně známé vily však Wiesner vyprojektoval
také vilu Neumark, nesoucí název po dalším
z brněnských textilních magnátů a stavebníkovi Walteru Neumarkovi. Stavba z let 1928
až 1929 upoutá vaši pozornost zejména cihlovou barvou fasády. V Masarykově čtvrti najdeme z Wiesnerovy produkce ještě Haasovu,
Steinovu a Münzovu vilu.
Završit stručnou prezentaci Wiesnerových
brněnských staveb se nabízí symbolicky
objektem krematoria. V roce 1925 vyzval
brněnský magistrát architekty Antonína Blažka,
Vladimíra Škáru, Pavla Janáka a Ernsta Wiesnera, aby navrhli novou budovu krematoria
na ústředním hřbitově v Brně. Při vyhodnocování soutěžních projektů se však odborné
komisi zalíbil Wiesnerův alternativní návrh, který umístil plánovanou stavbu do vyšší polohy
nad hřbitovem v blízkosti Jihlavské ulice.
Vyzvala proto Wiesnera a Janáka k přepracování projektu podle nového zadání. Jednomyslně pak porota vybrala návrh Wiesnerův,
který byl sice nákladnější, ale spojoval v sobě
moderní technické řešení s jasně vyjádřeným
duchovním a symbolickým rozměrem.
Až se budete v létě toulat brněnskými ulicemi, stáhněte si internetovou aplikaci Brněnského architektonického manuálu BAM nebo
si kupte jeho tištěnou verzi a udělejte si procházku po stavbách Ernsta Wiesnera.
Článek výrazně čerpá z Brněnského architektonického manuálu.
Mgr. Michal Doležel

■

Rozhovor

LENKA FUČÍKOVÁ:
TANEC JE MOJÍ VÁŠNÍ ČÍSLO JEDNA

Možná i vy patříte k obdivovatelům folklórních tanečníků, kteří v okamžiku udělají tisícovku rychlých pohybů a ještě se přitom
všem usmívají a zpívají. Jednou z takových
tanečnic je i Lenka Fučíková, která se navíc
rozhodla lidový tanec skloubit s ﬁtness prvky.

oslovují větší možnosti v ženském tanečním
projevu a rozhodně mě roztančí jakákoliv
romská muzika. Nedá se ale říct, že bych
nějaké regiony vyloženě upřednostňovala.

Jak jste se dostala
k folklórnímu tanci?

To bylo v roce 2016, kdy jsem si inspiraci
přivezla právě z bratislavského SĽUKu, kde
mají obdobný projekt nazvaný Folky-Polky.

Oba moji rodiče tančili v mládí v souboru
Brněnští Gajdoši, takže když jsem jako malá
chvíli neposeděla, přihlásili mě do Folklorního
souboru Púčik. Poté mě lidový tanec provázel
také celou taneční konzervatoří a vždycky patřil mezi mé oblíbené hodiny. Zaujal mne především přirozeností pohybu a temperamentem
určitých regionů, tanec je proto mojí vášní číslo
jedna. Těší mě ho předávat nevšední formou
všem, bez rozdílu věku nebo pohlaví.

Jak dlouho už tancujete
a kterými soubory jste prošla?
Tancuji od pěti let. Jako dítě jsem tancovala
v souboru FS Púčik, jako dospělá pak ve VUS
Ondráš a taneční angažmá jsem získala také
ve slovenském souboru SĽUK. K aktivnímu
tanci se pomalu vracím s naší nově vzniklou
Taneční skupinou Folk it a těším se, až nám
koronavirová situace umožní se při tanci
setkávat a rozvíjet program.

Je vám tanec a muzika
některého regionu bližší?
Z Moravy mám ráda například Kopanice
nebo Lašsko, na slovenských regionech mne

Kdy a jak vznikl nápad spojit
tanec s ﬁtness prvky?

Hudba lekcí je velmi
temperamentní, jak ji vybíráte?
U hudby na lekce je pro mě rozhodující
především neměnné BPM, tedy beats per
minute, které zaručuje jednotné tempo.
Cílem celého projektu není učit lidový tanec
s jeho regionálními specifiky, a proto i zvolený hudební doprovod je značně nadregionální. Hudba musí splňovat několik podmínek, kterými jsou především pravidelný
rytmus a tempo a také specifické BPM, které
je nedílnou součástí aerobní aktivity. Dalším
kritériem je jistá atraktivita hudebního doprovodu, a to jak pro lidi, kteří mají rádi lidovou
hudbu v autentické podobě, tak i pro ty, kteří
tuto zálibu nemají. Jinými slovy, hledám, co
se dá.

Pro koho jsou lekce vhodné?
V době bez epidemických omezení máme
kurzy jak pro dospělé, tak pro děti. Pro začátečníky i pokročilé a měli jsme také lekce pro
rodiče s dětmi. Lekce pro děti jsou samozřejmě vystavěné úplně jinak, než ty určené

Lenka Fučíková pochází z Brna a tanec byl jejím koníčkem od dětství. Tato
záliba postupně přerostla až v absolvování Taneční konzervatoře Brno.
Následně zahájila profesionální taneční
kariéru, nejprve v souboru VUS Ondráš,
se kterým vystupovala v České republice i v zahraničí. Získala také angažmá
v proslulém souboru SĽUK, Slovenský
ľudový umelecký kolektív, kde si znalost
českých a moravských tanců rozšířila
o pestrý repertoár slovenského tanečního folklóru. Absolvovala Magisterský
obor Tanečního a pohybového divadla
a výchovy na Janáčkově akademii
múzických umění, a také akreditovaný
kurz pilates, z čehož těží při své pedagogické činnosti. Vede lekce Folk it,
které jsou kombinací lidového tance
a fitness, to vše v rytmu temperamentní
lidové hudby. Cvičení se v době bez
epidemických opatření koná v Brně na
Dominikánské 11 v tanečním studiu Fusion a své příznivce si našlo studio i v Praze. V roce 2020 založila také Taneční
skupinu Folk it, kterou je možné prozatím vidět třeba na kanále youtube v tanci
Poďmihop a pokud to situace dovolí,
plánují také živá vystoupení.

dospělým. Obsahují lidové hry, říkanky a písničky a jsou vždy přizpůsobeny fyzickému
a motorickému vývoji daného věku. Momentálně máme lekci Folk it krůček po krůčku,
která je určená pro děti ve věku od tří do šesti
let. Kurz pro starší děti bychom do budoucna
rádi otevřeli.

Je možné se ještě do cvičení
přihlásit?
Volná místa se ještě určitě najdou. Přihlášky
zájemci najdou na našem webu: folkit.cz.
V současné chvíli máme uzavřené on-line kurzy, které se konají prostřednictvím aplikace
Zoom.

Jaké máte plány do budoucna?
V létě máme v plánu rozjet open classy,
a to v Brně i v Praze, do budoucna možná
i v dalších městech. Rádi bychom pokračovali v celodenních akcích, na kterých učíme
různé taneční regiony a techniky. V loňském
roce vznikla Taneční skupina Folk it, která
začíná znovu ožívat a snad se situace zlepší
natolik, že budeme moct plánovat i živá
vystoupení.
Marta Vojáčková

■
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PŮJČKA NA
REKONSTRUKCI

FINANCUJTE
SVÉ BYDLENÍ

BEZ POPLATKU ZA SJEDNÁNÍ

SE SKVĚLÝMI PODMÍNKAMI

ú r o k od

3,74 %

1,54 %

.RKRKOHGiPH"

ročně

ročně

Jste senior a Vaše
SDPČĢ Xånení jako
GĜtYH"

Do výzkumu na MasarykovČ univerzitČ hledáme
GREURYROQtN\YHYČNX+ se subjektivními
VWtåQRVWPLQD SDPČĢNWHUpMVRXYêUD]QČMãtQHå
u jejich YUVWHYQtNĤ
&R9iP~þDVWYHVWXGLLSĜLQHVH"
V UiPFLYê]NXPXSURYHGHPHY\ãHWĜHQt
NRJQLWLYQtFKVFKRSQRVWt SDPČĢSR]RUQRVWDSRG 
magnetickou rezonanci mozku a
QČNROLNDQiVREQRX neinvazivní mozkovou stimulaci
]DPČĜHQRXQD]OHSãHQtNRJQLWLYQtFKVFKRSQRVWt

• Bez nutnosti vlastních úspor
• RPSN od 4,51 % ročně
Pavel Slaný, tel.: +420 604 506 320
e-mail: pslany@obchod.rsts.cz
Ing. Eva Zádrapová, tel.: +420 739 095 827
e-mail: ezadrapova@obchod.rsts.cz

• Úroková sazba platí i pro
reﬁnancování hypotéky
• RPSN od 2,19 % ročně

=D~þDVWYHVWXGLLVám vyplatíme .þ

Zdeňka Vraňanová, tel.: +420 774 231 083
e-mail: zvrananova@obchod.rsts.cz
Brno-střed, Zámečnická 1
Reprezentativní příklad úvěru REKOpůjčka ve výši 500 000 Kč na 202 měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 3,89 % p.a. (pevná), 125 měsíčních splátek PU 1 630 Kč
a 125 měsíčních vkladů 1 500 Kč. Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiﬀeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 3,10 % p.a. (pevná) a 77 měsíčních splátek
SU 4 250 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 3 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 85 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/
čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč. Celkem zaplatíte 726 706 Kč, RPSN 4,51 % p.a. Reprezentativní příklad úvěru HYPOsplátka s pojištěním schopnosti
splácet UNIQA ve výši 1 000 000 Kč na 331 měsíců. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 1,69 % p.a. (ﬁxace 3 roky), 192 měsíčních splátek PU 1 410 Kč a 192 měsíčních vkladů 1 700 Kč.
Založení a vedení CHYTRÉHO účtu u Raiﬀeisenbank, a.s. je zdarma. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 2,99 % p.a. (pevná) a 139 měsíčních splátek SU 5 500 Kč. Úhrady: za uzavření
smlouvy o stavebním spoření 8 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 85 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření
nebo úvěrového účtu 0 Kč, pojištění schopnosti splácet 5 500 Kč ročně, správní poplatek za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč. Celkem zaplatíte 1 382 858 Kč, RPSN
2,19 % p.a. Úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Výše nákladů spojených s oceněním nemovitosti a pojištěním nemovitosti se odvíjí od individuálně sjednaného
produktu mimo RSTS. Z těchto důvodů není RSTS známa jejich výše a nejsou ve výpočtu zohledněny. Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou.
Poskytovatelem běžného účtu je Raiﬀeisenbank a.s. Tato zvýhodněná nabídka platí pouze při sjednání účtu prostřednictvím Raiﬀeisen stavební spořitelny a.s.

,Q]HUFH%UQR[BLQGG
9ìWDçNRYiD]XURYi9ìWDçNRYiSXUSXURYi9ìWDçNRYiçOXWi9ìWDçNRYiĀHUQi

9SĜtSDGČ]iMPXR~þDVWQHERGDOãtLQIRUPDFHQiP
SLãWe þLYROHMWH

SXSLNRYDP#JPDLOFRP
+420 549 498 818
+420 549 497 643



WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA KVAPILA BRNO,
příspěvková organizace
Přijímáme žáky na školní rok 2021/2022
Stále máme ještě volná místa

30% SLEVA

Hudební obor
Taneční obor
Literárně-dramatický obor
Výtvarný obor

NA SLUNEÎNÍ BRÝLE
MÜĚENÍ ZRAKU ZDARMA

Kontakt:
třída Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 545 211 818, www.zusjk.cz

Palackého těída 902/95, Královo Pole

EUQR#JHPLQLRSWLNDF]
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Rezervujte On-line
své léky na předpis
Zajistíte si
dostupnost
léků při
vyzvednutí
www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete
Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz
Lékárnu AGEL Brno najdete
na ulici Nádražní 681/2a (OC Letmo).

MALBY

32'/$+Ĵ679¨

14 Kč/m2,

Slezák  724 738 924

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Živnostníci pro Brno-střed a okolí

5(129$&(3$5.(7

NÁHRADNÍ DÍLY

EUoXweQÈWPeleQÈlak
350.èP2

SER9,S

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

www.maliribrno-hezky.cz

.oPpleWQÈpodlah¼ĵskÄ
pU¼ceYèeWQöPaWeUL¼lX

352'(-1$ 6327û(%,Čĉ

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz

www.podlahyslezak.cz

ÈÃ§wÃ§Ë½®v½Â³ v®Ã§ÃÀËé®
O¨Ë® §³ÈƜçƛÃƛ
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IÂ¦wÈ³ÈÃ§Ã§Ë½®â³ŭÀ³§Ëƛ
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ƲvÀv®½À³Ã³®w¨®³½ÂÃÈË½Ë½³¨9³®ÈÃÃ³À½v³§â
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www.pohrby.cz
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ
Vykoupíme veškeré kapesní a pánské náramkové natahovací hodinky, krabičky od hodinek,
V
ek,
záruční listy – prodejky. Hodinky i nefunkční nebo značně poškozené nebo na díly!
roje.
I celou hodinářskou pozůstalost nebo sbírku. Dále veškeré starožitné hodiny a stroje.
medaile, vyznamenání, řády,
DÁLE VYKOUPÍME mince,
fotoaparáty, reklamní cedule a další
pudřenky,
ZLATO šperky
STŘÍBRO tabatěrky,
zlomky
příbory, šperky, zlomky

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IH
IHN
IHNED !!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

1DJNMRSQTJBD
@QD@KHY@BDLQWHUL´UĒ
E\WĒDGRPĒ

-¨UQGX
LQWHUL´URYâFK
GHVLJQ´UĒ
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Naše školy

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V DISTANČNÍ VÝUCE

Distanční vzdělávání se v Základní škole
Hroznová snažíme zpestřit aktivitami, které
rozvíjí dovednosti žáků, doplňují nebo přesahují učivo v jednotlivých předmětech.
V době, kdy nešlo navštívit opravdovou
zoo, na ni žáci čtvrtých tříd v hodinách angličtiny alespoň vzpomínali. Pod vedením paní
učitelky Holubové, Jaškové a Pískové vytvořili
nápadité plánky pomocí pastelek, samolepek, obrázků, lego kostek, plastových zvířátek a v několika případech vznikla i videa
s vlastním komentářem v cizím jazyce. V on-line hodinách žáci své práce vzájemně prezentovali.

DĚTI SE RADUJÍ
Z DARU

V rámci pracovních činností přibyla
v domovech šesťáků mechová terária.
K jejich výrobě byl podle zadání paní učitelky
Šmerdové samozřejmě nezbytný mech, který děti musely nejdříve nasbírat v lese. Pak
už zbývalo najít vhodnou skleněnou nádobu,
vyhnat hmyz a při výrobě terária popustit
uzdu fantazii. Vznikly čarokrásné miniaturní
krajinky, ve kterých se projevila osobitost
každého.
Běžnou součástí hodin chemie jsou pokusy.
Nejzajímavější část hodin lze omezeně provést i distančně. Na úvod učiva o organické
chemii instruovala paní učitelka Franková
budoucí vědce z osmého ročníku, jak mají na
různých látkách, které doma naleznou,
vyzkoušet jejich organický původ. Látku měli
zapálit, pokud je organická, tedy obsahuje
uhlík, po zapálení zuhelnatěla. Materiály si žáci
vybrali různé, například papír, šalvěj, párátko,
naštěstí žádný byt ani dům nezuhelnatěl.
S dalšími vzdělávacími aktivitami v naší škole veřejnost opět rádi seznámíme. Děkuji
všem žákům, rodičům a pedagogům za jejich
práci v rámci distančního vzdělávání.
Mgr. Luděk Balcařík

■

Základní škola a mateřská škola Husova získala od Lidlu 50 000 korun.
Peněžní dar škola získala díky nákupům během prvního dne otevření nové
prodejny na náměstí Svobody v OC Rozkvět a pořídí za ni studijní pomůcky pro
děti. Prodejna byla otevřena 30. listopadu minulého roku a tento den z každého
nákupu nad 300 korun věnovala na dobrou věc společnost Lidl padesátikorunu.
„Všechny podobné aktivity ve prospěch
dětí v našich základních a mateřských
školách velmi vítáme, peněz ve školství
není nikdy dost. Přejeme dětem, aby si
pomůcky mohly užít, ideálně při normální
běžné výuce ve školních lavicích,“ poděkovala za dar místostarostka Brna-střed
Mgr. Michaela Dumbrovská, která má škol(mav) ■
ství ve své gesci.

ZNÁTE DĚTSKOU SKUPINU PANÁČCI?
Panáčci jsou dětská skupina, která funguje
už pátým rokem pro děti od jednoho do
šesti let, sídlí na Lidické 77 a má kapacitu
18 dětí.
Jednou z hlavních výhod naší školičky je
prosluněný prostor, máme obří herničku a velkou zahradu. Rodiče velice oceňují dobrou
dostupnost s možností zaparkovat hned
u školky. A i když jsme v centru města na
Lidické, tak máme ve vnitrobloku klid a bezpečno a navíc můžeme při vycházkách
navštěvovat hned několik parků.
Dětem chystáme rozmanitý program na
základě měsíčních témat. Každý den s dětmi
zpíváme a cvičíme, každý týden se naučíme
novou básničku a písničku. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, četba pohádek, prohlížení knížek,
výtvarné tvoření a nabídka aktivit přizpůsobená
věku dětí je u nás samozřejmostí. S dětmi si užíváme pohyb venku za každého počasí a nevadí
nám, že se přitom občas zamažeme. Pokud
nám to okolnosti dovolí, tak rádi vyrážíme na
výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejen
drakiáda na Kraví hoře či návštěva zvířátek
v oboře jsou našimi pravidelnými akcemi.

Záleží nám na dobré atmosféře, na tom,
aby se u nás děti cítily jako doma, proto jsme
pro ně tety, které si s nimi hrají, pochovají je,
vyslechnou je a pomůžou kdykoliv a s čímkoliv je potřeba. Snažíme se o maximální spolupráci s rodiči. Děti vedeme k samostatnosti
a toleranci a dáváme jim prostor pro rozvoj
a seberealizaci.

Mezi Panáčky patří dalších šest dětských
skupin v Brně a blízkém okolí. Momentálně
přijímáme děti do našich dětských skupin pro
školní rok 2021/2022. Více informací o přihlášení i o nás získáte na www.panacci.eu či
na www.facebook.com/papanacci či na telefonním čísle 737 970 827.
Mgr. Jana Kelblová

■
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VIRTUÁLNÍ GALERIE PŘEDSTAVÍ
POZORUHODNÉ VÝSTAVY
Spolek Press Photo od počátku roku 2021
intenzívně pracoval na tvorbě a realizaci
první aktivní virtuální galerie Virtual Gallery
Tržnice.
Galerie chce spolupracovat především
s organizacemi, uměleckými agenturami,
umělci, autory děl, a také kulturními institucemi
měst v regionu Jižní Moravy i celé republiky.
Projekt realizace této nové aktivní virtuální
galerie spočíval v digitalizaci reálných prostor
ve čtvrtém patře budovy kryté tržnice na
Zelném trhu. V upraveném prostoru jsou
vytvořeny výstavní plochy, do kterých je možné variabilně, podle potřeb a požadavků vystavovatele, vkládat jednotlivá interaktivní díla.
Virtuální galerie bude především zprostředkovávat kuturní zážitky z výstav umělců,
malířů a hlavně fotografů. V plánu jsou mimo
jiné pravidelné výstavy Czech Press Photo,
Czech Nature Photo, fotograﬁe ze sbírky Zlatého fondu Národního muzea fotograﬁe a další. Hned prvních čtrnáct červencových dnů
zde bude k vidění soubor portrétních fotograﬁí Osobnosti, který představí laureáty
Ceny města Brna a Jihomoravského kraje.

Zmíněné výstavy doposud zaznamenaly
vysokou návštěvnost a těšily se velkému
zájmu široké veřejnosti i médií.
Zahajovací výstavou se ke dni výročí konce
druhé světové války stala výstava souboru
čtyřiceti fotograﬁí pod názvem RAF Brno.
K vidění zde byly historické fotograﬁe příslušníků Royal Air Force, z Brna a okolí, kteří
sloužili za války ve Velké Británii.

Expozice v galerii jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost, na své si zde jistě
přijdou také příznivci umělecké fotografie.
Galerie je ojedinělým projektem, výstavy
ve virtuální podobě dosud ještě nebyly v Brně prezentovány. Letošní plán výstav je zveřejněný na webové stránce:
www.press-photo.cz.
(mav)

■

ZAJÍMAJÍ VÁS MASOŽRAVKY?

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity připravuje na začátek června výstavu masožravých rostlin.
Prodejní výstava se v závislosti na epidemických opatřeních bude konat ve sklenících

botanické zahrady. Jestli se výstava uskuteční v této chvíli nevíme, sledujte informace
na webových stránkách botanické zahrady
www.sci.muni.cz/bot_zahr a na facebooku.
Masožravé rostliny jsou rozšířené po celém
světě s výjimkou polárních a pouštních oblastí a rostou na místech, kde je nedostatek
přístupných živin. To je například na rašeliništích, na písčitých místech nebo v tropech.
Osídlily tedy biotopy, kde většina druhů
nedokáže růst nebo to jsou druhy na živiny
málo náročné, žijící v symbióze s houbami
nebo bakteriemi. V botanické zahradě pěstujeme choulostivější masožravé rostliny ve
skleníku s kapradinami, kde jsou součástí
trvalé expozice. Mrazuvzdorné druhy máme
vysazeny na venkovním specializovaném
záhoně.
Masožravky si nejsou všechny blízce příbuzné, můžeme je najít převážně ve třech
skupinách vývojového stromu, to znamená,
že se vyvinuly v průběhu evoluce několikrát
nezávisle na sobě a opakovaně. Jejich
schopnosti jsou tedy evolučně výhodné.
Masožravé rostliny loví svou kořist vždy
pomocí listů, nikdy to nejsou květy. Ty slouží
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rostlinám k rozmnožování. Na listech mají
nalepovací chlupy nebo mají listy či jejich
část přeměny v lapací láčky, lapací konvice,
nebo lapací měchýřky. Většina masožravých rostlin loví pasivně, to znamená, že
pouze čekají, až se hmyz nalepí na listy
nebo vleze do láčku a utopí se v trávicí tekutině. Rostliny sice lákají kořist vůní tekutiny,
která hmyzu může připomínat nektar, ale
nijak se při lovu nepohybují. K těm patří
například rosnatky, tučnice, špirlice a láčkovky.
Aktivně loví například vodní masožravá
rostlina bublinatka, která žije hojně i u nás
v rybnících. Má pod vodou prýty, jejichž listy
jsou přeměněné v lapací měchýřky. Když
kolem měchýřku proplave ve vodě plankton,
což jsou nejčastěji drobní korýši, nasaje
měchýřek aktivně vodu z okolí a vtáhne kořist
dovnitř. Na rostlině pak vidíme světle zelené
měchýřky, které jsou prázdné, ty jsou obvykle
na vrcholu dorůstajícího prýtu, a měchýřky
černé, ve kterých už je ulovená kořist. U nás
v zahradě ji najdete v jezírku u vstupu do
zahrady.
Hana Ondrušková

■

Volný čas

LÉTO UPROSTŘED MĚSTA
Letošní léto se opět ponese v duchu Festivalu Uprostřed.
Městská část Brno-střed a její příspěvková
organizace Kávéeska chystají již pátý ročník
multižánrového festivalu s pestrou nabídkou
kulturního vyžití v ulicích, na náměstích a také
méně známých místech centra Brna. Oba
prázdninové měsíce budou nabité programem plným hudebních produkcí, workshopů,
divadelních představení, tančíren, posezení
u cimbálu či sportovních a multimediálních
akcí.
Uprostřed ale není jen kulturní akcí, je také
velkou příležitostí k setkávání a propojování
různých lidí bez ohledu na věk nebo kulturní
vkus. A to platí i při tvorbě jeho programu.

Tvoří jej skvělý koktejl plný počinů a skupin,
který byste bez našeho festivalu nepoznali,
a který pro vás připravují nejrůznější malé
i velké kulturní subjekty z brněnských klubů,
spolků či občanských sdružení.
Součástí festivalu bude též čtvrtý ročník
multimediálního místopisu Brrr No zaměřený
opět na ztvárnění tradičních brněnských
pověstí mladými nezávislými výtvarníky a ilustrátory.
A v letním horku budete mít zase příležitost
spočinout v lehátku v relax zónách, třeba
v parku na Moravském náměstí. Podrobný
program na www.festivaluprostred.cz.
Šárka Jelínková

■

ČAU PRÁZDNINY!
Přijďte s námi oslavit konec netradičního
školního roku a odstartovat prázdniny.
V neděli 27. června od 15.00 do 18.00
hodin se uskuteční hravé odpoledne nejen
pro ty nejmenší v krásném prostředí Björnsonova sadu, se spoustou zábavy, her, divadelním představením, tvořivými dílničkami
a dalšími aktivitami.
Vstup na akci je zdarma, v případě velmi
špatného počasí se však akce neuskuteční.
Věřme, že jiné důvody nám už ve společném setkání bránit nebudou.
Aktuální informace sledujte na webové
stránce organizátora: www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková

■
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LETNÍ TÁBORY JSOU ZA DVEŘMI

Pokud plánujete program na léto, je nejvyšší čas přihlásit děti na tábor. Vybrat si
můžete z široké palety táborů přírodovědných, chovatelských, výletových nebo
rukodělných až po cimrmanovské či jazykové. A pokud byste si letní pohodu chtěli
vychutnat i vy, Lipka připravila relaxační
tábor i pro dospělé. Nejen na pobytových
táborech, ale i na příměstských přímo
v centru Brna stráví děti maximum času
v přírodě.

KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ
Dospělí, kteří by si chtěli vyzkoušet
tvoření z hlíny a práci s engobami, se
mohou přihlásit na keramický workshop.
Víkendová dílna pod vedením lektorky Miroslavy Filové je připravena na
19. a 20. června. „Zaměříme se na modelování z keramické hlíny a její dekorování barevnými engobami. Jejich výhodou je to, že se dá měkký povrch
výrobku dál dotvářet třeba vyrýváním,
otiskováním nebo proškrabáváním,
čímž vznikne originální design,“ popsala
lektorka. Účastníci si budou moct vytvořit mísu, obal na květináč, nebo třeba
plastiku.
Pro inspiraci bude součástí víkendu
stručná prezentace současného umění
a designu. Dílna se koná v Latě, jedné
z poboček Střediska volného času Lužánky, a je vhodná jak pro začátečníky, tak
pro pokročilé keramiky. Přihlásit se mohou
na odkazu: www.luzanky.cz/Vzdelavani,
více informací je možné získat na telefonu:
602 751 385.
(mav)

■

Milovníky všeho živého jistě potěší chovatelské tábory. Děti se seznámí s naší přítulnou
korálovkou Jeníčkem a vyzkouší si péči
o spoustu dalších zvířátek. Zvídavé hlavy
zase můžou zapojit fantazii na táboře zaměřeném na podnikavost, kde vyzkouší, jaké je
to být v kůži dospěláka a jak v pěti dnech
naplánovat, zorganizovat a uskutečnit akci
nebo vytvořit nevšední užitečnou věc.
Zájemce o historii čeká dobrodružství na
tajemném Špilberku. „Víte, že v jeskyni vedle

řeky Svratky žil drak? A že v hradbách Špilberku je zazděna čertova hlava? Anebo je
to všechno trochu jinak?“ láká Petra Štěpánková z Lipky. Pro mlsné jazýčky jsme připravili
kulinářské tábory okořeněné špetkou angličtiny. Fanoušci cimrmanovského humoru se
zabaví při Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Žádné tvořivé duši nesmí uniknout naše
rukodělné tábory. Upleteme košíky z vrbového
proutí a ponoříme se do starých řemesel. S mlékařkou vyrobíme domácí tvaroh, máslo nebo
jogurt. Dospělí všech věkových kategorií
mohou nabrat síly na příměstském táboře Cesty jógy. Pokud by se vám po vašich ratolestech
stýskalo, můžete se s těmi mateřinkovými vydat
na tábor společně, a to rodiče i prarodiče.
Vybrali jste si? Koukněte na kompletní táborovou nabídku na www.lipka.cz/tabory.
„V loňském roce se konaly všechny tábory bez
problémů navzdory epidemii i zvýšeným hygienickým požadavkům. Věříme, že to tak bude
i letos, a pokud by přeci nastala omezení kvůli
koronaviru, lidé se nemusí přihlášení bát, dostanou všechny peníze zpět,“ ubezpečila ředitelka
Lipky Hana Korvasová. Zuzana Slámová ■

KRÁLOVSKÁ ZÁBAVA
V LUŽÁNKÁCH

Chcete se od nového školního roku královsky bavit? Pro princátka a princezny i jejich
rodiče a prarodiče je ve Středisku volného
času Lužánky připraveno přes šest set
kroužků. Smysluplné rozptýlení po škole
i po práci najdete na deseti místech v Brně
a okolí! Stačí si vybrat na luzanky.cz.
Ještě před prázdninami můžete dětem
i sobě zařídit místo v kroužku. Na výběr jsou
osvědčené kurzy a novinky nejrůznějšího
zaměření pro všechny věkové kategorie od
nejmenších dětí, přes školou povinné, dospí-
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vající až po dospělé a seniory. Ať už se zajímáte o techniku, sport, kosmetiku, keramiku,
šití, hudbu, divadlo, ﬁlm, tanec, zvířata, květiny,
nebo chcete vyzkoušet něco úplně nového,
v Lužánkách budete s výběrem spokojení.
Středisko volného času Lužánky najdete
na deseti pracovištích v Brně a okolí. Zájemci
tak mohou zvolit kroužek nejen podle záliby,
ale také podle dostupnosti od svého bydliště.
Zalovte v pestré nabídce na luzanky.cz a kralujte svému volnému času.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Volný čas

BABÍ LÉTO A DĚDSKÝ DEN PODRUHÉ

Druhé setkání nazvané Babí léto a Dědský
den se bude konat v lužáneckém parku
22. srpna. Novinkou bude bleší trh.
Konec loňského léta byl ve znamení venkovních společenských akcí. Jednou z těch
vydařených bylo i Babí léto a Dědský den –
minifestival třetího věku, který se konal v parku Lužánky. Letos organizátoři ve spolupráci
s městskou částí Brno-střed hodlají tuto akci
pro seniory zopakovat.
„V těchto dnech ﬁnišujeme program pro
obyvatele naší krásné městské části, kteří
chtějí podzim života strávit aktivně. Naváže-

me na osvědčený formát minifestivalu pod
širým nebem, opět v Lužánkách a tentokrát
park oživíme v neděli 22. srpna v odpoledních hodinách. Festival je pro mne takovým
poděkováním seniorům a seniorkám za jejich
celoživotní práci,“ načrtla radní městské části
Brno-střed Mgr. Marie Jílková.
Návštěvníci se mohou těšit na hudební
program big bandu Mojmíra Bártka, dechovkovou klasiku v podání jazzmanů pod značkou Vepřovjanka a na závěr programu na
cimbálovou muziku Slováckého krúžku. Připraveny jsou také aktivity zaměřené na

ZVESELA ZA HMYZEM

„Pískorybka!“ zazní parkem výkřik. „Jo! Plave v písku,“ směje se devítiletá Viktorka. „Ne!
To je pískorypka, ona se v něm má rýpat!“
protestuje její kamarád Štěpa, který spolu
s dalšími dětmi poznává a předvádí včely
samotářky u hmyzího hotelu na Kraví hoře.
Kromě dětského švitoření je sem tam slyšet
také tiché vyprávění příběhu z mobilního telefonu, který je průvodcem v nové venkovní
on-line hře. Tu k příležitosti Dne Země spustila
brněnská Lipka. Na malé i větší objevitele
čeká dobrodružství v přírodě, při kterém
odhalí tajemství fantastického světa hmyzu.
Hra je připravená ve dvou variantách podle
obtížnosti a provede děti dvěma různými pří-

zdraví a bezpečnost seniorů: pétanque, cvičení mozkových závitů hrami Univerzity třetího věku nebo seznámení s preventivními
programy Městské policie Brno. Prostor
bude i pro práci rukama, tvořivý program
nachystá Centrum volného času Botanka.
Novinkou bude bleší trh, kam můžete přinést, co vám doma přebývá a ostatním
může udělat radost – uvítáme, když už teď
nebudete vyhazovat domácí potřeby a knihy. Celý program bude k dispozici v příštím
čísle zpravodaje.
(mav)

■

ČTENÁŘI, PŘIJĎTE

běhy: Dobrodružství v říši hmyzu pro drobotinu do 10 let a Hledá se bombus pro detektivy
od 11 let. Ačkoliv je ke hře potřeba chytrý telefon s datovým připojením, slouží pouze jako
nástroj, který rodiny provází příběhem a úkoly
v parku. Nejoblíbenější je prolézání houštím,
hledání hmyzu mezi stromy a luštění šifrovaných zpráv.
„Děti byly nadšené. Přestože nám, dospělým, někdy stanoviště přišla až moc dlouhá,
děti nesmírně bavilo plnit úkoly a výzvy stále
dokola, střídat přitom role, lámat rekordy...
Hráli jsme přes tři hodiny a strávili nesmírně
pohodové odpoledne. Doporučuji opravdu
nikam nespěchat a nechat děti si dosyta vše
užít,“ ohodnotil hru Michal Spurný.
Kromě zábavy čeká hráče i spousta informací, třeba jak rychle dokáže letět vážka,
proč jsou ohrožení modrásci nebo jak pod
vodou dýchá potápník. Lipka chce hravou
formou upozornit na problém ubývání hmyzu
z krajiny a poučit o něm i ty nejmenší. Ačkoliv
bude hra v provozu ještě rok, přijďte včas,
na prvních 300 úspěšných řešitelů čeká speciální odměna. Podrobnosti najdete na
www.lipka.cz/zahmyzem.
Zuzana Slámová

■

I během června je tu pro vás otevřena nová
pobočka Knihovny Jiřího Mahena na adrese
Vojtova 7.
Návštěvníci se mohou těšit na stálý přísun
nových knih, her a CD s mluveným slovem
k zapůjčení. Pokud to epidemická situace
dovolí, má pro vás knihovna na červen připraveno mnoho akcí. Můžete očekávat představení této nové pobočky s doprovodným
programem, přednášky, autogramiádu nebo
vernisáž.
V rámci akce sta let Knihovny Jiřího Mahena je také pro návštěvníky připravena celoknihovní soutěž Putování po knihovnách,
která se bude konat od 1. června do 30. září.
Ani na malé čtenáře jsme nezapomněli. Ti
se mohou těšit na netradiční akci v rámci
projektu Noc s Andersenem. Tento rok se
budeme věnovat výročí Foglarových Rychlých šípů a součástí tohoto programu bude
honba za tajemstvím Stínadel, výtvarné dílny
a besedy. Pro více informací sledujte webové stránky nebo facebook knihovny. Otevřeno máme ve všední dny mimo středu.
Další informace můžete získat na e-mailu:
vojtova@kjm.cz nebo telefonním čísle:
778 402 651.
Martina Kolaříková

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2021 | 23

Volný čas

DÁREK PRO SENIORY
Radost žákům z Angličtiny pro seniory
přinese 5. června v líšeňské Rokli odpoledne prožité s vnuky. Zváni jste i vy.
Divadlo Navlnce se svojí rodinnou maňáskovou pohádkou Tygříkovo štěstí vezme
diváky v 15.00 hodin do kouzelného pralesa. Ostatní členové rodiny možná najdou
v pralese inspiraci pro následný workshop
s Háňou, který začne v 16.00 hodin a jeho
tématem bude Mozaika ze starých kachliček aneb V mozaice je radost. Na ni je
potřeba se dopředu registrovat na e-mailu:
sejdemese@volny.cz.
Po roce od prvního lockdownu už všichni
potřebují mít před sebou něco pozitivního,
na co se budou v dalších dnech těšit. Žáci
v Angličtině pro seniory nejvíce trpěli omezeným stykem s dětmi a vnoučaty, proto pro
ně spolek Sejděme se, který jazykové kurzy
celoročně organizuje, připravil odpoledne
pro seniory s vnoučaty. Na akci se podílí také
KC Líšeň Kotlanka.
A pokud se chcete zapojit do kurzů
Angličtina pro seniory, rádi vás přivítáme,
informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese.
Jaroslava Sobotková

■

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Je tomu již více než rok, co přednáškové
sály Masarykovy univerzity zavřely své brány a vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku se přeneslo do on-line prostoru.
Výuka se po celé období konala buď na
uživatelsky velmi jednoduché platformě youtube, nebo v aplikaci Microsoft Teams, jež
našim posluchačům nabízí navíc možnost
interakce a vstupu do diskuze s vyučujícími.
Již nyní se těšíme na akademický rok
2021/2022, který zahájíme v říjnu, a na který

jsme připravili několik dlouhodobých kurzů.
Je možné přihlásit se například do tříletého
cyklu Všeobecně zaměřeného kurzu, jenž
je pro svůj multioborový charakter připravován ve spolupráci se všemi fakultami univerzity a skvěle se hodí pro zájemce o všeobecný přehled. Kurz je zakončen slavnostní
promocí, během níž posluchači obdrží
osvědčení o absolvování kurzu.
Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s názvem Umělecká díla a podoby
jejich uměleckohistorického vysvětlení,
jehož první ročník letos otvíráme. Zájemci
se mohou hlásit také do jednoletých kurzů,
mezi které patří Kulturní dědictví a památková péče na Moravě, jejž pořádáme ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem, a do kurzu Univerzita třetího věku
a Moravské zemské muzeum.
Vzdělávání je bezplatné, uhradit je nutné
pouze jednorázové zápisné, které pro celý
akademický rok činí 800 korun. Přihlášky ke
studiu budeme přijímat od 1. září. Bližší informace o přihlašování naleznete na webových
stránkách www.u3v.muni.cz.
Kolektiv U3V

■

KOLIK TOHO VÍTE O MENDELOVI?
Festival Mendel se bude konat od 23. do
25. července v areálu Augustiniánského
opatství a nově i v prostorách před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie.
Součástí již šestého ročníku festivalu
budou odborné přednášky, prohlídky Augustiniánského opatství, koncerty vážné a populární hudby či dětský program.
Ačkoliv se o Mendelovi hovoří především
jako o přírodovědci a zakladateli genetiky,
jeho pole působnosti bylo mnohem širší. Dalším z oborů, v němž vynikal, byla meteorologie. Se zápalem a pečlivostí se jí věnoval
notnou část života. Počátky hlubšího zájmu
o meteorologii lze u Mendela nalézt v roce
1850, kdy studoval na vysoké škole ve Vídni.
Zde se ve své klauzurní práci věnoval problematice vzniku větru a s ním spojených jevů.
Stal se také zakládajícím členem Rakouské
meteorologické společnosti. Mendel se při
svých pozorováních zaměřoval také na
mimořádné meteorologické úkazy. Popsal
větrnou smršť, která se prohnala Brnem
v roce 1870, přičemž jeho detailní poznámky
jsou prvním popisem tornáda na světě. Mendel se o této události rozepsal ve svých
zápiscích následovně:

„Dne 13. října 1870 měli jsme v Brně příležitost pozorovat velmi vzácný jev, větrnou
smršť neboli trombu a současně jsme se
mohli přesvědčit o škodách, které tento zlomyslný povětroň může způsobit. Jakkoli
impozantním se může toto hřmotné drama
jevit z určité vzdálenosti, tak nebezpečným
a nepříjemným se stává pro všechny, kdož
s ním přijdou do bezprostředního styku. To
poslední mohu potvrdit z vlastní zkušenosti,
neboť větrná smršť z 13. října se přehnala
nad mým bytem v klášterní prelatuře na Starém Brně, a mohu děkovat jen šťastné náhodě, že jsem to odnesl pouhým leknutím.“
V roce 1878 Mendel již působil jako opat
a téhož roku založil v areálu Augustiniánského opatství meteorologickou stanici, kde pravidelně zaznamenával hodnoty. Pro měření
využíval psychrometr, tlakoměr, srážkoměr
a maximální i minimální teploměr. Kromě
základních měření ho zajímala také hladina
podzemní vody v klášterní studni, snažil se
zjistit souvislost mezi stavem podzemní vody
a šířením epidemií. Mendel už tehdy upozorňoval na rozdíly v teplotách v zastavěných
a nezastavěných oblastech, čemu dnes říkáme tepelné ostrovy města. Významně se
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angažoval také při budování meteorologické
sítě na Moravě a ve Slezsku a snažil se zpřístupnit předpovědi počasí zemědělcům, pro
které vytvářel systém varující před bouřemi.
V Mendelově meteorologickém deníku
nalezneme zápisky z konce prosince 1883,
na kterých je patrný roztřesený rukopis při
zapisování hodnot tlaku. Ze zápisků na lístcích
diktoval Mendel teplotní údaje ještě osudnéJan Bakala ■
ho 6. ledna, kdy zemřel.

Volný čas / Kultura

DRAŽBA OBRAZŮ ON-LINE

PUTOVÁNÍ
ZA POZNÁNÍM

Knihovna Jiřího Mahena připravila
zábavnou hru a těší se z toho, že už
čtenáři mohou knihovnu osobně
navštěvovat a vybírat knihy přímo
z polic.
Cesta je cíl. A nejlepší je podniknout
takové cesty, které jsou nejen zábavné,
ale i obohacující. A přesně takové jsou
cesty, které vedou do Knihovny Jiřího
Mahena. Proto si v rámci oslav stoletého
výročí knihovna připravila velkou poznávací hru s názvem Velké putování za
poznáním Knihovny Jiřího Mahena. Soutěžící musí navštívit alespoň 12 poboček,
a to v době od 1. června do 30. září, splnit
na každé úkol a získat za něj symbolický
znak. Ten mu bude následně vlepen do
osobního průkazu, který si může založit
v jakékoli z poboček nebo jej stáhnout
na webu knihovny. Každý, kdo průkaz
odevzdá, získá malý dárek a bude mít
šanci vyhrát větší cenu. Mezi odevzdanými průkazy se bude losovat od 4. do
10. října pět výherců.
Protože jsou dveře Knihovny Jiřího
Mahena již opět otevřeny, jsou zváni
všichni čtenáři, kteří si chtějí vybrat nové
knihy, a také všichni ti, kterým už vypršela
výpůjční lhůta. Výpůjčky již nejsou automaticky prodlužovány a od května se
účtují sankční poplatky za nevrácené
knihy.
Otevírací doba a další informace
jsou zveřejněny na webové stránce:
www.kjm.cz.
Mgr. Jana Vyklická

■

Nezisková organizace ParaCentrum Fenix
připravuje již druhý ročník beneﬁční dražby
obrazů mladých umělců.
Cílem této akce je propojení světa mladé
umělecké generace se světem hendikepovaných. Výtěžek dražby poputuje na rehabilitaci pro lidi s poškozením míchy. Na výběru
70 obrazů se podílela hvězdná komise, kterou tvořili Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová, František Kinský
a Michal Horáček. K dispozici měla přes 260
obrazů ze 17 základních, uměleckých a střed-

ních škol z Brna a dalších českých regionů.
Vzhledem ke komplikované epidemické
situaci se letošní dražba bude konat v on-line prostředí do 6. června pod záštitou
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize
97 a Aukčního domu Zezula na webových
stránkách https://www.papilio.cz/. Součástí
projektu je i vyhlášení veřejné soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix, nejúspěšnější
autoři budou odměněni a zveřejněni na
www.drazbaprofenix.cz.

MARATON HUDBY
BRNO

FESTIVAL
UMĚLECKÝCH ŠKOL

Atmosféra rozehraného centra města, stovky hudebníků a desítky koncertů, které oživí náměstí, ulice i koncertní sály. Festival
Maraton hudby Brno se i letos uskuteční
od 12. do 15. srpna.
Návštěvníci Maratonu se mohou těšit na
program v plné podobě, která není výrazně
ovlivněná koronavirem. Akce nabídne kvalitní
a pestrou škálu různých hudebních žánrů a stylů. Mezi letošní hvězdy patří například zpěvačka Lenka Dusilová, která se v Brně poprvé
představí se skupinou Květy. Dále vystoupí
charismatická americká blueswoman Juwana
Jenkins, originální hudebnice Sisa Feher či
talentovaná zpěvačka Amelie Siba. Energické
rytmy Balkánu přivezou Fanfara Transilvania,
Malalata a Circus Brothers. Folklorní linka
nabídne třeba Hrubou hudbu, Horňáckou cimbálovou muziku Petra Mičky nebo Javory.
Maraton již tradičně spolupracuje s TIC
BRNO a jeho paralelně probíhajícím festivalem Na prknech, dlažbě i trávě. Tento divadelní
festival pod širým nebem nabídne program
především pro děti, ale i dospělí si přijdou na
své. Společně pak chystají novo-cirkusové
zahájení obou festivalů s kultovním souborem
Cirk La Putyka. Řada vystoupení bude zdarma,
na placené koncerty jsou vstupenky v prodeji
Tomáš Foltán ■
v síti GoOut.

Letošní v pořadí pátý ročník celostátního
festivalu základních uměleckých škol
ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje
na přínos a význam uměleckého vzdělávání.
Velkou část stávajícího školního roku byly
základní umělecké školy zavřené. Proto letošní ročník ZUŠ Open, který pořádá Nadační
fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se
základními uměleckými školami a dalšími
institucemi, proběhne opět ve volném termínu od jara do konce roku. Stejně jako v minulém roce festival přináší sdílenou radost
z umění, ale řídí se také mottem ZUŠ Open
pomáhá. Ve spolupráci se školami vzniká
řada projektů ve prospěch potřebných. Mnoho škol například průběžně aktivně pomáhá
seniorům, kteří trpí izolací, prostřednictvím
on-line představení přenášených přímo do
jejich domovů, na mnoha místech vznikají
happeningy jako poděkování zdravotníkům
za jejich obětavou službu.
Školy na závěr obtížného školního roku
plánují komorní zahradní slavnosti a umělecká setkání v parcích. V létě se žáci ZUŠ vrátí
i na srpnový Maraton hudby Brno, kde se
mimo jiné zapojí do oblíbené piano štafety.
Více na www.zusopen.cz.

Alena Jankotová

Silvie Marková

■

■
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VZPOMÍNKY
PETRA OSLZLÉHO

MLSÁNÍ
V LETOHRÁDKU

V Letohrádku Mitrovských se až do
28. srpna konají výstavy Historie mlsání
a Svět skřítků.
Zákusky, zmrzlina, čokoláda, perník,
marcipán, ale třeba i lízátka nebo cukrová vata představují jedny z nejpopulárnějších forem mlsání. Pochoutky, které
jsou oblíbeným sortimentem cukráren,
kaváren a obchodů různého druhu, mají
za sebou zajímavou historii a často i dalekou cestu napříč kontinenty.
Expozice představuje výrobnu sladkostí, historickou cukrárnu, retro kavárnu,
ale i obchod s cizokrajným zbožím jako
byl například turecký med, sypaný čaj,
káva nebo exotické ovoce. Vše doplňují
líbivé dobové reklamy z první poloviny
20. století. Nechybí historické bonboniéry, raritní formy na čokoládu, perník
i na zmrzlinové dorty či pudink, malované
plechovky nebo skleněné zásobníky na
bonbony a mnohé další.
Dospělí návštěvníci se seznámí s nejznámějšími a nejvyhledávanějšími výrobnami cukrovinek, třeba Zora, Orion,
Dimo, Rupa a Stollwerck, a protože
jsme v Brně, navštívíme alespoň virtuální vzpomínkou vyhlášené brněnské
mlsárny: Dorotíkovu, Tomanovu, Kolbabovu, Novotného a mnohé další. Děti
se zabaví ve výtvarné dílně tvorbou
návrhu dortů nebo výrobou dezertů
z papíru.
Suterén letohrádku bude nadále
patřit pohádkám. Na podzim a v zimě
se totiž uskutečnila výstava o skřítcích
a trpaslících, která musela být hned dvakrát uzavřena. Proto byla v upravené
podobě prodloužena a je k vidění
v suterénním sále. Na výstavě Svět skřítků a trpaslíků uvidíte kolem 200 pohádkových postaviček v krajinkách, zahrádkách a ty nejvzácnější ve vitrínách.
A věděli jste, že i skřítci rádi mlsají? Více
na www.letohradekbrno.cz.
Petr Lukas

Brněnské nakladatelství Books&Pipes
vydalo nedávno knihu s názvem Vzpomínky Petra Oslzlého s obsáhlým podtitulem
Husa na provázku, univerzita v bytě,
s Havlem na Hradě, houfy bílých psíčků
v dramaturgii i v životě. K vydání ji připravila
editorka Olga Jeřábková.
Profesor Janáčkovy akademie múzických
umění a současný rektor této vysoké umělecké školy Petr Oslzlý byl mnoho let kmenovou osobností Divadla Husa na provázku
a posléze ředitelem Centra experimentálního
divadla. Po roce 1989 byl poradcem prezidenta Václava Havla. Jeho život se odehrával
na prknech, která občas znamenala svět, ale
často také boj s domácími normalizačními
kádry nejen o svobodu uměleckého projevu,
ale hlavně o svobodu občanskou. V deseti
kapitolách, do nichž je vyprávění rozděleno,
se čtenář dozví, jak to vlastně bylo s Husou
a Divadlem na provázku, s podzemní univerzitou, divadelní stávkou, čí byl rudý telefon
v bývalé Husákově pracovně a komu musel
Petr Oslzlý vyhrožovat stávkou v časech porevolučních, aby se Husa konečně dočkala svého divadla. Samozřejmě se prozradí i tajemství z podtitulu knihy, k čemu byly dobré houfy
bílých psíčků. V úvodu ke knize Petr Oslzlý
píše:
„Knihu, kterou máte v rukou – k níž mě
Olga Jeřábková přivedla a trochu i donutila,

■
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za což jí však nyní vyslovuji velké poděkování
– chápejme jen jako jeden z rozběhů k uceleným pamětem (…které možná nikdy nenapíšu?!), jako jejich náčrtek, dosti podstatný
a naplněný řadou příběhů a postav, jež
v mém životě byly hodně důležité, zde však
mohly být jen načrtnuté, stejně jako jsou zde
jen načrtnuté všechny mé dosavadní životní
osudy…“
Bohatá obrazová dokumentace, převážně
ze soukromého archivu Petra Oslzlého,
doplňuje vzpomínkovou knihu, která je
významným příspěvkem nejen k divadelním
dějinám města Brna.
(mav)

■

Kultura

VÝSTAVA SOUDOBÉ MÓDY

ŠPILBERK V LÉTĚ
ZNOVU OŽIJE

Čas ohňostrojů, koncertů a divadelních představení pod širým nebem se
nezadržitelně blíží.
Celý areál hradu bude od června až
do září patřit hudbě, divadlu, zkrátka
akcím, které jsou v letních měsících se
Špilberkem neodmyslitelně spjaty. Na
své si přijdou i letos obdivovatelé velkého dramatika Williama Shakespeara.
Letní shakespearovské slavnosti nabídnou hned sedm slavných dramat, komedií i tragédií.
Hudba se bude během léta linout ze
všech koutů Špilberku a rozezní jej nejrůznější žánry. Od popu, přes rock, lidovou hudbu i klasickou. Během léta
vystoupí na Špilberku například Lucie
Bílá, Anna K., David Koller, Michal Hrůza,
z kapel to bude třeba Olympic nebo
Pražský výběr či Hradišťan s Hanou
a Petrem Ulrychovými.
Milovníci vážné hudby si jistě nenechají ujít Prague Cello Quartet nebo
velké operní kusy jako je Bohéma či
La traviata v podání Národního divadla
Brno. V srpnu bude Velké nádvoří
patřit především Mezinárodnímu
hudebnímu festivalu Špilberk, pořádanému každoročně Filharmonií Brno,
a Léto na hradě vyvrcholí tradiční dvojdenní akcí Muzea města Brna Špilberk
žije, určenou pro všechny, malé i velké
návštěvníky. Letos bude Špilberk žít
pověstmi.
Více informací o programu, který je na
hradě připravený, je k dispozici na webové stránce www.spilberk.cz a také na
facebooku Muzea města Brna.
Alena Šedivá

Oděvní designérka Liběna Rochová věnovala Moravské galerii ojedinělý dar, průřez
všemi svými kolekcemi.
Ucelený průřez kolekcemi od 90. let do současnosti čítající desítky oděvů, bot, paruk, šperků či doplňků, takto nezvykle rozsáhlou sbírku
se rozhodla Moravské galerii věnovat Liběna
Rochová. A to nejen díky tomu, že je Brno jejím
rodištěm, a má na něj i další osobní vazby, ale
také kvůli podpoře nové vize ředitele Jana
Presse spojené s Uměleckoprůmyslovým
muzeem jakožto centrem designu a módy.
Na pevných historických základech, které
Brno spojují s textilem a jeho výrobou, stojí
idea ředitele Moravské galerie o výrazné roli
módy v souvislosti s podzimním znovuotevřením nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea na Husově ulici. Vybrané modely z tvorby Liběny Rochové budou
od poloviny září vystaveny ve stálé expozici

věnované soudobé módě, celou její tvorbu
pak představí Moravská galerie v samostatné
retrospektivní výstavě.
Alena Ochrymčuková

■

■
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UŽIJTE SI LÉTO S OPEROU

Po téměř roce bez diváků připravil soubor
Janáčkovy opery Národního divadla Brno
sérii letních romantických večerů. Nejslavnější operní hrdinové vás už netrpělivě očekávají na nádvoří hradu Špilberk a letos
poprvé i v Amﬁteátru v Mikulově. Pojďte
si užít to nejlepší z opery pod nebem plným
hvězd.
Nechat se unášet nejkrásnějšími operními
melodiemi od Verdiho, Rossiniho, Pucciniho
a Bizeta se můžete po několik letních večerů
v průběhu července, srpna a září. Po netradičně dlouhé divadelní pauze se tak můžete
opět potěšit pohledem na živelnou Carmen
nebo se zasmát s laškujícím Figarem. „Představení pod širým nebem jsou jedinečná,“
těší se na letní hraní Václava Krejčí Housková,
kterou uvidíte v roli Carmen, „scéna a děj
opery jsou obohaceny o skutečné přírodní
krásy jako jsou třeba západ slunce, červánky,

CHYBÍ NÁM ŠKOLÁCI

hvězdná obloha nad hlavou či svit měsíce.
To v divadle nezažijete.“
Kromě Lazebníka sevillského a Carmen
můžete na nádvoří hradu Špilberk zhlédnout
ještě Verdiho La traviatu a nejnovější inscenaci slavné Pucciniho opery La bohéme
v režii Magdaleny Švecové. „Letošní léto
nabízí opravdu ty největší operní hity – komedie v Lazebníkovi, drama v Carmen a city
nabitá Bohéma. Je to trochu klišé, ale podle
mě opravdu nemůžete udělat chybu, když
se za námi na naše letní scény vydáte,“ říká
představitel Figara Roman Hoza.
Vrcholem letního operního hraní bude Carmen v Amﬁteátru v Mikulově, která se odehraje 12. srpna. Představení bude totiž obohaceno o výhledy na Svatý kopeček a zámek
v Mikulově.
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Karolína Štorková

■

Foto: Marek Olbrzymek

Klub Leitnerova je tradičně spojován
spíše s programem pro dospělé publikum. Večerní koncerty nebo divadla
jsou nejviditelnější aktivitou klubu a na
první pohled se může zdát, že aktivitou
hlavní. Nenechme se však zmást, Leitnerka nabízí desítky let i dopolední
program, který není na první pohled
patrný, a to je program pro mateřské,
základní a někdy i střední školy.
Během bouřlivých událostí posledního
roku se nám nepodařilo udržet více než
padesátiletou tradici pořadů, divadel, přednášek a kulturně vzdělávacích akcí pro
školy z blízkého okolí i celého Brna. Koronavirus držel většinu roku děti doma a ty
se tak nemohly účastnit ani běžného
vyučování, ani dalších školních aktivit, mezi
které patří třeba i společná návštěva divadelního představení. Věříme, že v novém
školním roce již bude fungování škol, kultury i všeho ostatního ve starých kolejích,
a proto se už teď těšíme na ty nejmenší
děti z mateřských škol, ale i na starší školáky, které uvítáme na dopoledních představeních. Ta jsou samozřejmě přístupná
i pro veřejnost, kompletní program máme
vždy na webových stránkách a distribuujeme jej i do škol a školek. Tradice přerušená koronavirem tak bude snad opět
pokračovat. O tom, že děti mají své místo
na Leitnerce dlouhodobě vypovídá třeba
i to, že na Leitnerku chodil už v 70. letech
jako školák tatínek autora článku. A to už
Tomáš Pokorný ■
je nějaká doba!

Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST V.

Je mnoho možností, jak vnímat svoje město. Vyhledávat zelené oázy, zastavit se
a zvednout oči ke střechám domů, objevovat málo známá zákoutí, hledat rušná
náměstí nebo nové hospůdky, každý podle
svých zálib.
Možností je v našem městě jistě nepřeberně, každé město má navíc svoji duši. Jak hledat duši Brna, o to se v minulosti pokoušeli
básníci, historici, architekti i umělci. V těchto
dnech, kdy musíme přijmout dny a týdny bez
většiny kulturních zážitků, nás možná může
alespoň na krátkou chvíli rozptýlit pohled na
naše město v dřívějších časech, který vám
chceme nabídnout v miniseriálu Duše Brna.
V dnešním pátém ohlédnutí představíme
pohled na město ve vzpomínce brněnského
spisovatele Jana Trefulky, který se narodil
15. května 1929 v Brně. Obecnou školu v rodném Králově Poli navštěvoval Trefulka spolu
s celoživotním přítelem, spisovatelem Milanem Kunderou. Do roku 1968 byl redaktorem
literárního časopisu Host do domu, od roku
1969 však nesměl publikovat. Podepsal Chartu 77. Podle Trefulkových stejnojmenných
próz byly natočeny ﬁlmy Pršelo jim štěstí,
O bláznech jen dobré, Na krásné vyhlídce,
Vraždy bez rukavic a další, například televizní
inscenace Ptáček nebo Velká stavba. Jan
Trefulka je nositelem Ceny města Brna. Zemřel 22. listopadu 2012 a je pohřben na brněnském ústředním hřbitově.

Genius loci
Brněnský genius loci mluvil odedávna na
tržištích, v dílnách, ve stájích a v hospodách
melodickou moravskou češtinou. Ne náhodou

GUSTAV BROM 100

právě v Brně vznikla jedinečná sbírka moravských lidových písní, které jsou textově i po
hudební stránce umělecky nejhodnotnějším
a jistě nejživotnějším dědictvím moravského
baroka i počátku národního obrození. Brněnští
Češi si vyfantazírovali a po rozpadu monarchie
i prosadili založení českých vysokých škol.
Z duševně nehmotného odporu k novogotickým a novorenesančním c. a k. palácům se
fantasti mezi brněnskými architekty propracovali k funkcionalismu, který chtěl vrtošivý
lidský smysl pro krásu přivést k rozumné prostotě. Vskutku bezuzdná fantazie našich předků a schopnost sjednotit síly uskutečnily
v Brně deset let po skončení světové války
a po založení státu Výstavu soudobé kultury
a postavily pro ni dodnes funkční a ve své
jednoduchosti a stylové čistotě esteticky stále
působivé pavilóny.
Brněnský genius loci musel mít opravdu
něco tajuplně přitažlivého, ba fascinujícího,
když dokázal k městu připoutat desítky tvůrčích osobností z Moravy i z Čech, literáty,
národohospodáře i pedagogy, právníky, novináře, muzikology a muzikanty.
Budoucnost Brna nebyla bohužel tak jásavá, jak ji Janáček v extatické chvíli slyšel.
V katastroﬁckém evropském dění přišlo město nejprve o své Židy, pak také o své Němce
a brzo po válce i o svůj statut hlavního města
Moravy. Vyvolalo to velmi neobvyklé nálady.
Jenom jakoby proti vůli nadřízených institucí
město usilovalo a dosud se snaží o to, aby
se v duchu Janáčkových bezuzdných fantazií
stalo druhým, alternativním kulturním centrem
České republiky. Pořád zde ještě povlává
jeho neústupně osobitý, po drsné pravdě
a po lidské lásce prahnoucí genius, až nepříjemně činorodý a neschopný hrbit hřbet před
lidmi i před osudem pro okamžitý prospěch
a úhybnou úlevu.
Brněnský genius loci jsou pomníky na starém hřbitově s českými i německými nápisy,
verše Jana Zahradníčka a Zdeňka Rotrekla,
zamlčované, ale neumlčitelné, brněnský
genius loci je hudba, kterou bělovlasý starý
muž slyšel v lidové mluvě a lidové písni,
brněnský genius loci je prostořeký mim, který
ve svém úboru šaška krále objel Evropu,
brněnský genius loci jsou davy, protékající
po celý rok výstavištěm, auly vysokých škol,
lesy a krasové propasti, sladký pach podzimních burčáků a vůně bramborové nati na úpatí
Vysočiny. Brněnský genius loci má v sobě
tajemství jako planeta Jupiter, která jenom
sama ví, proč se nestala hvězdou. (je) ■
Foto: Wikipedie

V letošním roce si připomínáme sté
výročí narození Gustava Broma, skvělého saxofonisty, dirigenta, skladatele,
kapelníka, zpěváka, manažera, manžela, otce, fotbalového fanouška
a brněnského patriota. Vydejte se
s námi po jeho stopách a poznejte jeho
tvorbu i osudy.
Do 20. června můžete v Alfa pasáži
navštívit výstavu s názvem Fenomén
Gustav Brom, kterou připravila Galerie
TIC. Výstava nabízí vhled do jeho všestranné osobnosti a bohatých aktivit.
Využívá materiál z oblasti televizní produkce, graﬁckého designu i osobních
archivů jeho kolegů a přátel. Obohacena
je o zvukovou složku, jakýsi QR jukebox,
který návštěvníkům umožňuje užít si Bromovu hudbu.
Rozhlasový Big Band Gustava Broma – Bromovo „dítě”, které se má stále
čile k světu, bude také součástí speciálního narozeninového dílu zábavného
pořadu Manéž Bolka Polívky. Ta bude
věnována 60. výročí brněnského studia
České televize. V podání big bandu v ní
zazní například slavná skladba Hvězdy
jsou jak sedmikrásky nad Brnem, která
dala název vůbec prvnímu pořadu
z produkce brněnského studia ČT.
Narozeninovou Manéž Bolka Polívky
odvysílá ČT1 v sobotu 26. června ve
20.00 hodin.
Zastavit se a uctít jeho památku
můžete na bílovické louce u lavičky
Jaromíra Hniličky, kde byl nově zasazen
cedr Gustava Broma. A po jeho brněnských stopách vás nově provede aplikace projektu Gustav Brom 100 nebo
destinační tiskovina, kterou připravil TIC
Brno.
Projekt Gustav Brom 100 vychází
z ideové koncepce Vladimíra Koudelky.
Informace o aktuálním dění najdete na
webu www.gustavbrom100.cz.
Adéla Nováková

■
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Neziskové organizace

DO KONCE ČERVNA JE V PROVOZU
ŠATNÍK PRO SAMOŽIVITELE
Kdo může navštívit šatník?

Poslední rok dostal do složité situace mnoho rodin, které dosud žádné ekonomické
problémy neměly. Nejvíce zasaženy jsou
rodiny, kde o děti pečuje pouze jeden rodič.
Maminky a tatínci často museli zůstat s dětmi doma, s nižším příjmem a vyššími výdaji,
přišli o možnosti přivýdělku, který jim umožňoval zajistit důstojné životní podmínky pro
jejich děti. Některé rodiny se potýkají s dosud
nepoznanými těžkostmi, nemají peníze na
nové oblečení, obuv, školní potřeby, sportovní
vybavení, knížky. Poplatky za nájem, hypotéky a další ﬁnanční závazky nepočkají, v rodinách se tedy šetří, kde to jen jde.
S cílem pomoci zejména těmto rodinám,
které z pohledu zákona nejsou v hmotné
nouzi, ale fakticky se do každodenní chudoby
propadají, vznikl brněnský šatník pro samoživitele v klubu Eleven na Dominikánské 11.
Vzorem mu byl pražský šatník, který iniciovala
novinářka Nora Fridrichová. Aktivity pražského šatníku dnes už zdaleka přesahují pouhou
distribuci šatstva, vytvořila se kolem něj skutečně funkční svépomocná komunita rodičů
s obrovským potenciálem.
Šatník v Brně vzniká díky ženskému vzdělávacímu spolku Vesna, který se po nedávném nešťastném období, jež vedlo k insolvenci, nadechuje k nové činnosti. Šatník je
prvním krokem ke znovuobnovení spolku,
který by se chtěl do velké míry zaměřovat na
sociální oblast a vyplňovat mezery v nabídce
sociálních a komunitních služeb.
„Je samozřejmé, že šatník sám o sobě
problémy rodin v nouzi nevyřeší. My ale nabízíme nejen materiální pomoc, ale snad i trochu naděje, že se všechno časem zase zlepší. Jsme zaskočeni neuvěřitelnou odezvou
dárců, kteří nám nosí krásné oblečení pro
děti i dospělé, drogerii, vybavení pro domácnost, knihy, školní potřeby, ale taky takové

ty ‚důležité zbytečné věci‘, jako je kosmetika
a doplňky, tedy věci, které jsou v nákupním
seznamu rodičů až na posledním místě. Fantastická je i nabídka ze strany ﬁrem, které
posílají dobrovolníky, pořádají sbírky a snaží
se co nejúčelněji pomáhat. Máme snahu,
aby si naši návštěvníci odnesli praktické věci,
ale taky měli z návštěvy radost, aby se tady
trochu pobavili a přišli na jiné myšlenky.
Pomůžeme jim rádi třeba se sestavením
úžasného letního outﬁtu z unikátních kousků,
které nám dodaly osobnosti kulturního
a veřejného života, jako třeba herečka Zuzana Stivínová nebo aktivistka Johanna Nejedlová,“ řekla televizní producentka Kamila
Zlatušková, jedna z iniciátorek brněnského
šatníku.
Skvělá je i odezva brněnských neziskových
organizací a sociálních odborů městských
částí. Zaměstnanci těchto institucí šatník
doporučují svým klientům, ale také sami přinášejí věci nebo se zapojují jako dobrovolníci
při sběru a třídění věcí. Propojení s už existujícími službami, které s rodinami pracují
dlouhodobě, je naprosto klíčové.

Kde je šatník?
Díky vstřícnosti provozovatelů klubu Eleven na Dominikánské 11 šatník sídlí v samém
centru Brna, kousek od tramvají 5, 6 a 12 na
Šilingrově náměstí a tramvají 4 a 9 na náměstí
Svobody.

Kdy je šatník otevřen?
Do konce června 2021 vždy
v sobotu 10–17 hod.
v úterý 15–19 hod.
29. 5.
1. 6.
5. 6.
8. 6.
12. 6.
15. 6.
19. 6.
22. 6.
26. 6.
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Samoživitelé a samoživitelky, bez ohledu
na to, zda jsou formálně v hmotné nouzi.
Vzhledem k situaci je nutné, aby se návštěvníci registrovali na: vesna.satnik@gmail.com
a rezervovali si termín. Bez potvrzení termínu
není možné do šatníku přijít. Šatník má omezenou kapacitu a není vhodné, aby zájemci
o vstup čekali na ulici.
A aby se věci dostaly skutečně k těm, kteří
to potřebují nejvíce, při vstupu do šatníku
poprosíme návštěvníky o nahlédnutí do
dokumentů, které prokážou, že se o své děti
starají sami (svěření do péče a nájemní smlouva). Také je však možné předložit doporučení
neziskovky nebo sociálního odboru, které
už rodinám pomáhají.

Co můžou přinést dárci?
Oblečení, obuv a další věci pro dospělé
i pro děti. Prosíme, noste věci čisté a nepoškozené – takové, jaké byste chtěli dostat
sami! Velkou pomocí bude, když věci předem
roztřídíte podle velikostí.
Nejvíce je vítané:
■ oblečení pro děti, zejména od velikosti
104 nahoru
■ oblečení pro dívky i pro kluky do 18 let
(tedy v podstatě dospělé oblečení)
■ oblečení pro ženy – žádané jsou i velikosti L a XL
■ boty všech velikostí – neochozené, zachovalé
■ sportovní potřeby, hry, stavebnice, hračky
■ školní potřeby, pastelky
■ drogistické a kosmetické zboží
■ a vlastně všechno, co můžou potřebovat
rodiny s dětmi a co udělá radost jejich
rodičům
Zároveň jsou pořád velmi potřeba tyčové věšáky na šaty (štendry), lehké regály
a police.

Jak můžete pomoct?
Vítaná je jakákoli pomoc. V termíny, kdy
je šatník otevřen, můžete přinést oblečení,
které už nenosíte. Můžete pomoc s tříděním věcí, v tom případě se přihlaste na
e-mail: vesna.satnik@gmail.com. A taky
můžete předat informace o šatníku lidem
ve svém okolí, hlavně těm, kteří by mohli
jeho služeb využít.
Kristýna Vobecká

■

Neziskové organizace / Sport

JAKÉ MÁ PANDEMIE
DOPADY NA DĚTI?
Spondea zkoumala dopady epidemie
na děti a dospívající mládež.
Úbytek energie, ztráta zájmu a motivace k jakékoliv činnosti, strach z obnovení formálních i neformálních vztahů.
To jsou typické problémy, se kterými nyní
přichází rodiny a dospívající do ordinací
dětských psychologů.
Petra Dolečková z brněnské organizace Spondea k tomu řekla:
„U dětí se objevuje snížené sebevědomí a sebehodnocení, ztráta zájmu
o studium i volnočasové aktivity. Častěji
také přichází s tématem vyhrocení rodinné situace,“ a doplnila:
„Pandemie rozhodně dopadá na psychiku dětí a dospívajících velmi intenzivně.“
Některé organizace přímo evidují
více dětských klientů než před začátkem pandemie, jako Sociálně psychologické centrum Arkáda v Písku:
„Vnímáme nárůst klientů, zejména
v souvislosti s úzkostnými stavy a sebepoškozováním. Dětem chybí pravidelný režim, kroužky, škola, kamarádi
a víkend s rodiči.“
Dětem značně komplikuje život on-line výuka. Pracovnice Centra krizové
intervence Povídej z Kutné Hory popsala
situaci:
„Distanční výuka je velmi náročná.
Zvýšené nároky na samostatnost, spojené se sociální izolací, mohou děti zvládat hůře, než se na první pohled zdá.
Obecně si děti a mladí lidé stěžují na
zhoršený přístup ke vzdělání.“
Stručný průzkum dopadu pandemie
na děti a dospívající zrealizovala organizace Spondea ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů krizové pomoci. Kvalitativní hodnocení spolu s konkrétními daty
poskytly organizace z celé České republiky.
Spondea je organizace, která nabízí
pomoc lidem, kteří zažili vážná traumata
jako domácí násilí, zneužívání, pronásledování, týrání, nebo šikanu. Nabízí terapii
všem, kteří se potýkají s agresí ve vztazích. Sídlí na adrese Sýpka 25, více informací je uvedeno na www.spondea.cz.
Mgr. Jana Levová

■

SUPERHRDINOVÉ
POMÁHAJÍ
Kampaň Společně 2021 nabízí pomoc rodičům dětí s hendikepem.
Visí vám letos na stěně charitativní kalendář
Rodiče superhrdinové plný létajících maminek
superhrdinek zachraňujících děti před žralokem v moři a tatínků superhrdinů zvládajících
domácí práce klidně i vzhůru nohama? Či jste
alespoň viděli v knihovně, Family Pointu nebo
čekárně u svého lékaře letáčky nebo komiksový spot O rané péči? Ještě ne? Příležitost
ke zhlédnutí máte až do konce června v rámci
kampaně Společně 2021, která probíhá
v Brně a okolí s cílem vyzvat rodiče dětí s hendikepem, ať nezůstávají v těžké životní situaci
sami. Mohou využít bezplatných služeb Slezské diakonie Brno, neziskovky, která už 15 let
pomáhá rodinám předčasně narozených dětí
a dětí se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. Nejúčinnější pomoc je ta, která
přichází včas, je cílená a komplexní. Ve Slezské diakonii Brno nabízíme služby rodičům
co nejdříve po zjištění diagnózy jejich děťátka,
šijeme je rodinám na míru podle jejich individuálních potřeb a pokrýváme naší komplexní
nabídkou široké spektrum možností, jak rodiny v jejich náročné životní situaci podpořit.

Rodinám v Jihomoravském kraji poskytujeme registrované služby rané péče a osobní
asistence a další odborné doplňkové služby.
Raná péče provází rodiny od narození do
sedmi let věku dítěte. Poradkyně dojíždějí
přímo do rodin, kde v komfortu a bezpečí
domácího prostředí poskytují rodičům odborné poradenství i praktické ukázky, jak dítě
s ohledem na jeho speciﬁka podporovat
a rozvíjet. Osobní asistenci poskytujeme
dětem a dospělým osobám bez omezení
věku. Více na www.sdbrno.cz a facebooku
Slezská diakonie Úsek Brno.
Radana Melková

■

BASKETBALOVÁ EXHIBICE
NA NÁMĚSTÍ SVOBODY
První ročník basketbalové exhibice dětí
Basket na Svoboďáku 2021, který pořádá
basketbalový klub Skokani Brno, se koná
12. června na náměstí Svobody.
V několika zápasech se mezi sebou utkají
žáci brněnských základních škol, kteří s basketbalem buď začínají a navštěvují basketbalové přípravky, nebo již aktivně hrají za různé brněnské kluby.
Pro malé diváky, kteří si budou chtít basketbal vyzkoušet, bude akce provázena zajímavými soutěžemi. Odměnou jim bude nejen
sportovní zážitek, ale i drobné věcné ceny.
Děti, které basket zaujme, budou mít možnost se přímo do basketbalu přihlásit a rozvíjet tak své sportovní a týmové schopnosti,
nebo se alespoň něco zajímavého dozvědět.
Akce se totiž kromě zkušených trenérů a nadšených mladých hráčů zúčastní také zajímavé
basketbalové hvězdy. Celá akce je určena
pro širokou veřejnost a je zcela zdarma.
Jak řekla legendární oštěpařka Dana
Zátopková: „Děti by si měly zvykat od malič-

ka, že když se zapotí, není to žádná nakažlivá
choroba. Že když se pak osprchujou, je to
bezvadný pocit!“ Neváhejte tedy a přijďte,
budeme se na vás těšit.
Magda Jochmanová

■
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Inzerce

Nově prodej kuchyňských
a kapesních nožů

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole

702 006 700, info@nabrousime.cz

www.nabrousime.cz
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