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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
O prázdninách otevřeme
kluby seniorů
Kluby seniorských aktivit sídlící na adrese
Křenová 39 a Václavská 3 byly vzhledem
k pandemii koronaviru až do konce června
uzavřené. Během prázdnin bude jejich provoz
v plné míře obnoven, je však nutné dodržovat
aktuální hygienická a bezpečnostní pravidla,
platná v době, kdy bude klub používán.

Servisní cyklostanice
Městská část Brno-střed dostala do správy
nově zbudovanou servisní cyklostanici
u cyklostezky na Renneské ulici u sídla společnosti Brněnské komunikace. Stanice je
určená pro veřejnost, využít ji může každý,
kdo si potřebuje něco drobného opravit na
kole, koloběžce nebo třeba dětském odrážedle, a nemá k tomu potřebné nářadí. Je
vyrobena z oceli a uživatelé na ní najdou zejména sadu celkem deseti kusů základního
cyklonářadí, například různé typy šroubováků: plochý, křížový, TORX, které jsou ke stanici
napevno připevněny pomocí ocelových
lanek. Součástí je i hustilka a manometr. Jedná se o první takové zařízení v městské části
Brno-střed, podle zkušeností s ním by se
v budoucnu mohlo v instalaci podobných
zařízení zejména u cyklostezek pokračovat.

Nové bezpečnostní
kamery
Městská část Brno-střed v loňském roce
iniciovala doplnění Městského kamerového
systému o několik lokalit, a to z důvodu častých stížností občanů a množství zásahů státní
i městské policie kvůli vandalství, rušení nočního klidu, popíjení alkoholu na veřejnosti
a znečišťování veřejných prostranství, ke kterým v daných lokalitách velmi často dochází.
V červnu byl kamerový systém rozšířen o dvě
kamery na Mlýnské ulici na křižovatkách
s Rumištěm a Štěpánskou a o jednu kameru
na Jakubském náměstí. Záznamy z kamer
jsou 24 hodin monitorovány Městskou policií
Brno, která je díky nim schopná velmi dobře
dokumentovat protiprávní jednání a v případě
potřeby obratem zasahovat.

Vítání občánků a jubilejní
narozeniny
Během jarního období bylo postupně zrušeno několik termínů pro vítání občánků a také
jubilejních narozenin seniorů na radnici městské části Brno-střed. Nejbližší termíny obou
akcí budou vypsány na září a další měsíce
tak, abychom byli schopní zajistit tyto slavnostní události pro všechny přihlášené.
(kad)
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Informace z radnice

I DROBNOSTI KOLEM NÁS
DĚLAJÍ RADOST

Městská část Brno-střed průběžně pečuje jak
o velké, tak i o malé plochy zeleně, místa pro
odpočinek, i vybavení veřejných prostor pro
občany. Během roku jsou to stovky drobnějších investic, které nezřídka vznikají na základě
podnětů všímavých obyvatel městské části.
A letos již už také několik proběhlo.
Na podnět obyvatel domu na Čápkově 1
městská část postupně revitalizovala zeleň
nejen před tímto domem, ale v celém úseku
Čápkovy mezi Gorkého a Grohovou ulicí.
„Dříve byly tyto plochy takzvané silniční zeleně ve správě města, od roku 2019 je udržuje
městská část. Kromě běžné údržby, jako je
pokos, stříhání keřů a živých plotů, podzimní
výhrab listí a úklid, se je postupně snažíme
oživit. Chceme vzhled této doplňkové, ale v ulicích přitom velmi důležité zeleně postupně
zlepšovat. Vše hodně závisí na penězích, nelze
proto revitalizovat všechny plochy zaráz, budeme se však snažit oživit jich co nejvíce,“ upřesnil
Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské
části Brno-střed pro životní prostředí.
Stejně tak na adrese Drobného 12 městská
část na podnět občana revitalizovala silniční
zeleň, která byla zničená parkováním aut.
Navíc zde proto byly nainstalovány betonové
polokoule, aby zabránily jejímu dalšímu ničení
neukázněnými řidiči.
V parku na Kraví hoře bylo kompletně zrenovováno 18 laviček na temeni parku, které
byly poničeny vandaly. Aby déle vydržely, byly
na ně použity akátové latě, které se osvědčily
jako trvanlivé a měly by i více odolávat vandalům. Nově nainstalované zábradlí na úseku
cestní sítě na Kraví hoře směrem ke Gymnáziu
Matyáše Lercha jistě pomůže procházejícím
Brňanům, kteří trasu často využívají při procházkách.
Na Mendlově náměstí během rekonstrukce
v roce 2018 vznikl příjemný veřejný park
s kavárnou Plovárna, který je hojně navštěvovaný. Co se však ukázalo jako problém, byly
lavičky, které se staly oblíbeným místem pro

trávení života většího počtu lidí bez domova
a občané se začali oprávněně ptát, pro koho
je ten park vlastně zrekonstruovaný. Po dohodě s autory návrhu úpravy parku bylo upraveno 11 laviček osazením kovových přepážek,
které mají zabránit polehávání a spaní na nich.
Kavárna Plovárna, která je zde umístěná,
a jejíž součástí je i venkovní posezení, byla
letos dovybavena stínícími plachtami, aby si
zde mohli návštěvníci posedět i v horkých letních dnech. Na přelomu roku městská část
Brno-střed dokončila rozsáhlou rekonstrukci
sousedícího vnitrobloku mezi ulicemi Výstavní
a Veletržní. Aby nová dětská hřiště mohly děti
využívat i v létě, bylo zde doplněno jejich zastínění. I když jsou přímo v prostoru upraveného
hřiště vysázeny i stromy, jsou však příliš mladé
aby tvořily stín.
Za domy na Nových sadech městská část
na podnět občanů nainstalovala pro děti nový
herní prvek, věžičku s dvojhrazdou a k němu
také dvě lavičky pro rodiče.
Odpadkové koše na náměstí Svobody, kte-

ré zde byly instalovány během rekonstrukce
v roce 2006, byly postupně odmontovány
a prošly kompletní repasí, během níž byly
odstraněny staré nátěry a naneseny nové.
Povrch košů byl navíc opatřen nátěrem takzvaného antiplakátu, jehož smyslem je znesnadnit černý výlep plakátů a nevzhledných
samolepek, které se na nich znovu a znovu
objevovaly.
„Zmiňované drobné úpravy zeleně a veřejného prostoru jsou jen částí realizací a investic,
které městská část Brno-střed během roku
zajišťuje. I tak stály více než milion korun. Budeme v nich i nadále pokračovat, protože jsou
velmi potřebné. Pokud vnímáte ve svém okolí
potřebu řešit něco podobného, obraťte se na
nás, budeme se vám snažit v rámci možností
a ﬁnančních prostředků vyjít vstříc,“ doplnil
Landa.
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(kad)
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HLEDÁNÍ CESTY
PRO REGULACI
VNITROBLOKŮ
POKRAČUJE
Jak jsem již zmiňoval v předchozím
čísle zpravodaje, není dosud vyřešen
způsob regulace parkování ve vnitroblocích, které jsou totiž účelovými
komunikacemi a zákon u nich
neumožňuje vyznačit oblasti placeného stání neboli modré zóny.
Je zjevné, že s jejich zavedením se
parkování ve vnitroblocích významně
zhoršilo, protože vozidla bez oprávnění
se z ulice přesunula právě do vnitrobloků. A řidiči tam zajíždějí i přes to, že
jsou vjezdy většinou označeny zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou. Je
to smutná aktuální praxe.
Tento problém jsme předvídali již
v loňském roce a Rada městské části
Brno-střed schválila požadavek na
řešení úpravy parkování ve vnitroblocích už v dubnu 2019. Odbor dopravy
Magistrátu města Brna bohužel při stoupil k obsáhlejšímu řešení této problematiky až nyní.
O to intenzivněji ale hledáme způsob, jak tuto situaci vyřešit. Aktuálně
jednáme o způsobu kontroly parkování
a vjezdů do vnitrobloků, protože je
pravděpodobně nebude možné kontrolovat vozidlem, které dohlíží na
dodržování pravidel v modrých zónách.
Po vyřešení způsobu kontroly bude
následovat stanovení dopravního značení.
Právní a technické souvislosti této
problematiky jsou poměrně složité
a řešení mohlo a hlavně mělo být nalezeno již v minulém volebním období,
když se oblasti placeného stání připravovaly.
Najít koncepční a právně validní
řešení za tak krátkou dobu není úplně
jednoduché, věřím však v uzavření této
problematiky nejpozději do konce letních prázdnin. A to tak, aby chránila
místní obyvatele a zamezila zneužívání
vnitrobloků k parkování těch, kteří tam
nemají co dělat.
Mgr. Jan Mandát, LL.M. ■
člen Rady městské části Brno-střed
pro dopravu a bydlení

Informace z radnice

CO PŘINÁŠÍ NOVÁ
PROTIALKOHOLNÍ
VYHLÁŠKA?

PŘIPOMÍNKY K NOVÉMU
ÚZEMNÍMU PLÁNU
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vplochách bydlení pro rekreaci zde žijících obyvatel a ve stabilizovaných plochách požaduje
nepřekročitelnou míru zástavby vnitrobloku
vzhledem k charakteru dochované zástavby.
Hlavním nedostatkem návrhu nového územního plánu na území městské části Brno-střed
je, že nejsou stanoveny dostatečné rozvojové
plochy městské zeleně achráněny stávající plochy městské zeleně, coby podstatné občanské
vybavenosti v nezastavěných plochách, a to
zejména v plochách ve vlastnictví města Brna.
„Proto požadujeme na území městské části
stanovení lokalit přírodního zázemí v zástavbě
a výkres principů uspořádání krajiny. Jedná se
zejména olokality Červený kopec, Žlutý kopec
a Jižní čtvrť – Trnitá,“ dodal Bořecký.
Městská část dále požaduje zachování funkční plochy zeleně, coby významného zeleného
prvku vlokalitě, který vytváří příznivé životní prostředí a je podstatnou složkou prostředí života
obyvatel. Jedná se zejména o plochy zeleně
uvstupního prostoru BVV, zeleň kláštera na Starém Brně, zřízení funkční plochy městské zeleně
v rozvojové lokalitě Trnitá, zeleň botanické
zahrady, zeleň uzakončení ulice Rezkova, která
slouží jako nástupní prostor do Wilsonova lesa,
zeleň v ulici Barvičova a na Vaňkově náměstí,
dále pak zeleň na třídě Kapitána Jaroše, ve
Vrchlického sadu, na náměstí 28. října, podél
ulice Kounicova, podél avokolí Červeného kostela, v lokalitě Nové sady, Křídlovická a Hybešova a na Červeném kopci.
„Jednoznačně také trváme na tom, aby nový
územní plán zahrnoval funkční uspořádání lokality Mendlovo náměstí podle architektonické
soutěže z roku 2018 a jejího vítězného návrhu.
A to zejména s ohledem na jasné vymezení
funkční plochy městské zeleně podle tohoto
návrhu. A to samé platí i pro lokalitu Žlutého
kopce,“ doplnil Bořecký.
Všechny požadavky městské části Brno-střed
na úpravu nového územního plánu byly předány
Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
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Nová vyhláška umožňuje konzumovat
alkohol na mnoha místech, například
náměstích a parcích, kde to dříve nebylo
dovoleno. Uvolnění pravidel se však netýká
zelených ploch ve vnitroblocích městské
části Brno-střed.
I když se může zdát, že se nově může alkohol konzumovat na významné části veřejných
ploch městské části Brno-střed, schválená
změna obecně závazné vyhlášky o zákazu
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
se netýká ploch veřejné zeleně s charakterem veřejného prostranství situovaných ve
vnitroblocích, zde stále platí zákaz.
V květnu zastupitelé města Brna novelizovali protialkoholní vyhlášku a umožnili konzumaci alkoholu na Zelném trhu, Jakubském,
Dominikánském a Římském náměstí, a také
v některých parcích a lesoparcích v centru,
například v Lužánkách, Tyršově sadu nebo
na Obilním trhu. V červnu pak Zastupitelstvo
města Brna schválilo novou vyhlášku, která
zpřesňuje květnové změny. Konzumace na
náměstích je nově povolená pouze do 24.00
hodiny, v parcích pouze do 22.00 hodiny.
Vyhláška také nově plošně povoluje konzumaci alkoholu na akcích konaných na veřejných prostranstvích. Pořadatelé doposud
museli o povolení konzumace na každé akci
zvlášť žádat o výjimku, ta je nyní obsažena
rovnou ve vyhlášce.
Stále však platí zákaz konzumace alkoholu
kolem dětských hřišť a pískovišť, na nástupních ostrůvcích MHD, u škol, nemocnic nebo
v okolí vstupu do kostelů, nákupních středisek nebo na hřbitovy.

Městská část Brno-střed připravila několik
připomínek k nově vznikajícímu Územnímu
plánu města Brna. Po Komisi výstavby
a územního plánování je schválila také Rada
a Zastupitelstvo městské části Brno-střed.
Mezi zásadní nedostatky, které v návrhu městská část spatřuje, patří to, že návrh nerozlišuje
krajinu přírodní a krajinu urbánní, a proto
také nevyjadřuje žádné kompoziční principy
urbanistické struktury města, které jsou vhlavním
výkrese velmi důležité.
„Největší nevýhodu vidíme v chybějících koncepčních materiálech rozvoje a udržitelnosti
města. Ato ať se jedná okoncepci krajiny města,
zeleně, veřejných prostranství, ale ivýškového
zónování návrhových disponibilních ploch zón,“
vysvětlil Ing.arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed
pro výstavbu a územní plánování.
Není jasné, proč mají všechny rozvojové plochy na území městské části výškové zónování
vyjádřené převážně koeﬁcientem 3 a 4,
a naopak například území takzvané Jižní čtvrti
v těsné blízkosti městské památkové rezervace
disponuje koeﬁcientem 6. Městská část také
požaduje úpravu výškových koeﬁcientů stabilizovaného území tak, aby odpovídaly výškovému charakteru zástavby.
„Požadujeme jasné stanovení způsobu
návrhu výškového zónování s odůvodněním
navržení koeﬁcientů pro dané lokality. Chceme
také zdůvodnění limitů, které zamezují využití
maximálního výškového limitu v rozvojových
apřestavbových územích, tedy deklaraci snahy
o vytvoření kompaktního města,“ upřesnil Petr
Bořecký.
V textové části plánu není určena maximální
možná míra zástavby návrhových a stabilizovaných ploch v průmětu k disponibilnímu
pozemku. Ve funkčních plochách bydlení aplochách smíšených je pouze regulace zachování
30 % disponibilního pozemku pro plochu zeleně, což povede k nesourodé míře možné
zástavby ve stejné funkční ploše a možné
zástavbě vnitrobloků. Městská část proto požaduje přesnou speciﬁkaci využití vnitrobloků
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LETNÍ KINO I FESTIVAL
UPROSTŘED BUDOU

Městská část Brno-střed už několik sezon
připravuje pro Brňany i návštěvníky města
letní kino na nádvoří radnice a festival
Uprostřed, který v průběhu léta oživuje
veřejný prostor centra kulturou. A letos se
obě akce podaří opět zorganizovat.
Letní kino Brno-střed začalo promítat na
nádvoří radnice na Dominikánské 2 v pátek
26. června. Prvním letošním představením je
český ﬁlm Jízda a promítání je už tradičně
zdarma. Program navíc obohatilo vystoupení
kapely Panracek v 20.00 hodin.

Letní kino bude promítat sedm dní v týdnu,
v červenci od 21.30 a v srpnu od 21.00 hodin.
Vstupné zůstává stejné, tedy 100 korun.
„Promítání v centru města na nádvoří naší
historické radnice má velké kouzlo, určitě
doporučuji jej navštívit. Letos také uspořádáme tradiční Otevřenou radnici, srdečně
zvu všechny zájemce o prohlídku budov radnice a příjemný program na nádvoří
28. srpna. Večer zakončíme promítáním ﬁlmu
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
a představení je zdarma,“ doplnil informace
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Kompletní program Letního kina Brno-střed
najdete na stranách 8–9.
Festival Uprostřed i letos návštěvníkům

centra Brna přinese nové relaxační zóny, hudbu, divadlo, tanec i brněnské legendy v ulicích. Na známých i méně známých místech
v centru bude Uprostřed probíhat od 28. června až do 9. září.
„Festival zahájíme akcí pro děti Čau prázdniny 28. června v Björnsonově sadu. Všichni
se mohou těšit na Divadlo DNO a kapelu
Bombarďák, děti si v parku užijí výtvarné
dílny a spousty legrace při soutěžích. V průběhu léta nebudou chybět ani oblíbené swingové večery, divadelní představení nezávislých brněnských scén nebo třeba cimbál
u nás na radnici, jste srdečně zváni,“ pozval
Vojtěch Mencl.
V programu nebudou chybět oblíbené éterické procházky s poznáváním na první
pohled omšelých míst a věcí s průvodci z Efeméru. Připravený je také hudební brunch
s Dj´s, divákům se představí několik nezávislých brněnských divadel, jako je Divadlo Facka, Buranteatr či Divadlo Líšeň a v neposlední
řadě se návštěvníci centra města mohou těšit
na téměř každodenní hudební program na
nádvoří Staré radnice.
Novinkou letošního ročníku je klubová linka, do níž přispějí svým programem brněnské
hudební kluby. A nová bude i relaxační zóna
v parku na Moravském náměstí, doplněná
výstavou ilustrací moderních brněnských
legend a gastrotruckem s lehátky, stolky a slunečníky. Na své si přijdou také příznivci cimbálové muziky. Jim budou věnovány dva
prázdninové večery na nádvoří radnice Brnostřed na Dominikánské 2, kde jim k poslechu
a možná i k tanci zahraje cimbálová muzika
BROLN. Zazpívat si spolu s ní budou moci
17. července a 14. srpna.
Podrobný program s místy a časy konání
jednotlivých akcí, setkání a workshopů je
uvedený na www.uprostred.cz. Festival Uprostřed připravuje příspěvková organizace
městské části Brno-střed Kávéeska společně
(kad) ■
s TIC Brno.
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PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Dobrý den, starám se doma více než půl
roku o tatínka, který vyžaduje téměř
24hodinovou péči a už mám pocit, že
to nemůžu sama zvládnout. Kam se
mohu obrátit pro pomoc? Děkuji.
Petra Votočková, Brno-střed
Vážená paní Votočková,
v první řadě máte náš velký respekt, že se
o tatínka doma staráte, i když je to v mnoha
ohledech jistě velmi obtížné a vyčerpávající.
Péče o druhého člověka, který je na druhém plně závislý, je velice náročná, proto
je pomoc zvenku vítaná, možná až nutná.
Pomoci s péčí otatínka mohou různé státní
inestátní organizace, které lze kombinovat
tak, aby co nejlépe pokryly tatínkovy potřeby. Na území Brna-střed se můžete obrátit
například na pečovatelskou službu, jejíž
terénní pracovnice docházejí přímo do
domácností apomáhají lidem s úkony, které
si již nezvládnou zajistit sami nebo s pomocí
svých blízkých.
Jedná se nejčastěji o pomoc s osobní
hygienou, dovozem apodáním stravy, praní
prádla azajištění běžných nákupů ipochůzek. V případě potřeby se obraťte na sociální pracovnici pečovatelské služby, se kterou si telefonicky domluvíte termín návštěvy
v domácnosti tatínka aspolečně se dohodnete na rozsahu poskytnutých služeb. Bližší
informace zde: www.brno-stred.cz/socialni-sluzby-pecovatelska-sluzba. Dále jsou
k dispozici takzvané odlehčovací pobyty,
které jsou určeny seniorům a osobám se
zdravotním postižením, o které je jinak
pečováno doma. Pobyt zde je možný
podle osobní domluvy azdravotního stavu
dané osoby, a to až po dobu tří měsíců.
Pečující osoba má tak možnost odpočinout
si a načerpat nové síly. Seznam odlehčovacích služeb poskytne brněnský SocioInfoPoint, tel.: 800 140 800, e-mail: socioinfopoint@brno.cz, Koliště 19. Vzhledem
k tomu, že tatínek vyžaduje téměř permanentní péči, je možné zažádat opříspěvek
na péči, který poskytuje Úřad práce amůže
tak pomoci i po ﬁnanční stránce, je to pravidelná opakující se dávka. Nezapomínejte
ale také na péči osebe, v Brně existují podpůrné skupiny pečujících, například Klára
pomáhá www.klarapomaha.cz a Unie
pečujících www.uniepecujicich.cz.
Ing. Bc. Kateřina Houzarová ■
vedoucí odboru pečovatelská služba
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KOUPALIŠTĚ NA KRAVÍ HOŘE OTEVŘELO

Teplota dohřívaných venkovních bazénů
sice v den otevření dosahovala jen 18 stupňů Celsia, ale první plavci je hned ráno
vyzkoušeli. Také téměř čtyři hektary travnatých ploch byly připraveny uvítat první
návštěvníky.
Koupaliště je otevřeno každý den až do
21.00 hodin. V úterý, čtvrtek a pátek si mohou
návštěvníci vychutnat tradiční ranní plavání
od 7.00 hodin, ostatní dny se bude areál otevírat od 9.00 hodin. Voda ve venkovních bazénech díky dohřívání vystoupala na příjemných
22 stupňů Celsia.

Teplotu vody i počet osob v areálu si
mohou návštěvníci zjistit na webové stránce
www.kravihora-brno.cz. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni, dospělí zaplatí za celodenní vstup 150, po 14.00 hodině pak
100 korun. Zlevněné celodenní vstupné je
za 80 a po 14.00 hodině 50 korun. Děti do
šesti let, vždy maximálně dvě s jedním dospělým, mají vstup zdarma. Pokud si návštěvník
vyřídí klientskou kartu, může areál navštěvovat za výhodnějších cenových podmínek.
Provozní omezení, která je aktuálně potřeba
dodržovat, se skládají z častější dezinfekce spo-

lečných prostor koupaliště, omezena je také kapacitanávštěvníkůna500osob,atovčetněpersonálu.
„Kapacita koupaliště na Kraví hoře je v běžném provozu až 1 700 návštěvníků. Věřím,
že se stávající omezení během léta rozvolní
a areál bude moci navštívit mnohem více lidí.
Nejen koupání a možnost sportu, ale také
nejkrásnější výhled na Brno u nás na Kraví
hoře mohu vřele doporučit,“ řekl starosta
městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch
Mencl.
Kromě travnatých ploch určených pro slunění a odpočinek areál koupaliště také nabízí
dva beachvolejbalové kurty a dvě hřiště
s umělým povrchem pro aktivní návštěvníky.
Zároveň s koupalištěm byla do provozu
uvedena opravená odstavná plocha nad
areálem koupaliště, kterou budou nadále
využívat jak návštěvníci koupaliště, tak Hvězdárny a planetária Brno. Pojme až 100 aut a je
určena i pro školní autobusy. Návštěvníkům
obou míst velmi usnadní parkování v lokalitě,
které bylo dlouhodobě nedostačující.
Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře
je příspěvkovou organizací městské části
Brno-střed.
(kad)

■

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA ŽLUTÝ KOPEC
Zajímá vás, jak by mohla v budoucnu vypadat lokalita Žlutého kopce na Starém Brně?
Pokud ano, navštivte výstavu šesti návrhů,
které jsou výsledkem urbanisticko-architektonické užší jednofázové projektové
soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně.
Výstava probíhá od 22. června do 5. července v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí. Předmětem soutěže bylo najít
řešení koncepčního návrhu daného území
a jeho zástavby. Pořádala ji městská část
Brno-střed, anonymní návrhy hodnotila
odborná porota pod vedením doc. Ing. arch.
Jiřího Oplatka. Ta rozhodla o pořadí vítězných
návrhů takto:
1. místo: architektonická kancelář EA architekti s.r.o.
2. místo: architektonický ateliér P. P. Architects s.r.o.
3. místo: sdružení architektů ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI
„Vítězný návrh týmu z EA architekti porotu
zaujal zejména tím, že obsahuje přiměřenou
intenzitu zástavby, jejíž měřítko navazuje na
kontext Žlutého kopce a vhodně deﬁnuje roz-

vojové plochy pro Masarykův onkologický
ústav. Navržený park je situován na městských
pozemcích a propojuje Mendlovo a Vaňkovo
náměstí. Návrh propojení ulice Tvrdého a Lipové umožňuje vedení linky veřejné dopravy
a navržená zástavba je napojena dostatečným počtem pěších tras na ulici Hlinky, což
slibuje její oživení a současně dobrou dostupnost,“ upřesnil iniciátor soutěže Ing. arch. Petr
Bořecký, radní Brno-střed pro výstavbu
a územní plánování.
Architektonická soutěž probíhala od září
2019 do února 2020 a řešila dosud nezastavěnou lokalitu o velikosti zhruba 50 hektarů,
vymezenou z východu ulicí Trýbovou a na

západní straně zástavbou při ulici Vinařská.
Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy
pro cihelnu, která zde dříve stávala.
„V nejbližší době budeme zadávat ke zpracování návrh územní studie, do které budou
zapracovány podněty a pokyny odborné
poroty k vítěznému návrhu. Poté by studie
měla být promítnuta do připravovaného
návrhu nového Územního plánu města Brna
a případně v místech, kde v souladu s funkčním využitím stanoveným územním plánem
může sloužit jako podklad pro rozhodování
v území,“ doplnil Bořecký.
(kad)

■
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POCTA EDVARDU BENEŠOVI
K výročí narození prezidenta Edvarda
Beneše byly 28. května u jeho pomníku
položeny kytice.
Pietní akt před právnickou fakultou na ulici
Veveří uspořádala Československá obec
legionářská a RAF klub Emila Bočka. Promluvili na něm pplk. Jaroslav Jarolím, předseda
obce, a armádní generál Emil Boček, pilot
310. stíhací perutě v RAF v Británii. Připomněli
také 75. výročí vítězství spojeneckých vojsk
nad nacistickým Německem, a také desáté
výročí odhalení pomníku prezidenta.
Pietního aktu se účastnili JUDr. Martin Škop,
děkan Právnické fakulty, pplk. Vlastimil Drápela za Krajské vojenské velitelství, zastupitelé městských částí a členové občanských
organizací, podílejících se na vybudování
pomníku. Závěrem byla zpívána československá hymna.
Československá obec legionářská vznikla
22. května 1921, v současnosti má čtyři tisíce
členů. Podrobnosti o historii jejího vzniku,
činnosti a také informace o současných aktivitách spolku a chystaných akcích jsou
k dispozici na webu www.csol.cz.
Jan Kruml

TRAMVAJOVÁ
ZASTÁVKA GROHOVA
BUDE BEZBARIÉROVÁ
Rada města Brna schválila dotaci pro bezbariérovou úpravu zastávky na ulici Grohova.
Provede ji Dopravní podnik města Brna, který
její řešení připravil s Poradním sborem Rady
města Brna pro bezbariérové Brno.
Největším přínosem investice za zhruba
3,8 milionu korun bude přístupnost této zastávky
pro osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým
a mentálním postižením a osoby pokročilého věku.
U přechodu pro chodce v místě vozovky
bude nově vytvořen ochranný ostrůvek, na nějž
bude navazovat přístupová rampa k nástupním
místům. Vybudováním ochranného ostrůvku
zároveň vznikne bezpečný prostor uprostřed
komunikace, který rozdělí přecházení přes přechod na dvě fáze. V místě přístupu na zastávky
budou doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké, například kontrastní, signální a varovné
pásy a vodicí pásy přechodu.
Vzhledem k tomu, že se zastávky nacházejí
daleko od přechodu pro chodce se světelnou
signalizací, bude jejich úprava velmi přínosná
také pro běžné přecházení přes komunikaci, kte(kad) ■
ré bude výrazně bezpečnější.

■

CESTA DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA
V červenci uplyne rok od zahájení spolubydlení v rámci sociálního projektu Symbios.
Sdílené bydlení mladých dospělých lidí
odcházejících z dětských domovů s vysokoškolskými studenty je díky partnerství
s městskou částí Brno-střed realizováno
v bytovém domě na Křenové 57.
Projekt Symbios poskytuje bydlení v osmi
bytech o velikosti 2+1, kde každý byt sdílí
jeden student a jeden mladý dospělý z dětského domova. Nejen stabilní bydlení, pomoc
při hledání práce, ale především budování
vztahů jsou základní intervence projektu.
Vize je ve vytvoření dlouhodobých vztahů
mezi mladými dospělými, studenty a realizačním týmem, čímž vzniká podpůrné prostředí pro vlastní růst každého jedince. Projekt
dále nabízí individuální mentoring či terapeutickou činnost, což můžou účastníci projektu
při podmínce poctivého placení nájmu využívat po dobu čtyř až pěti let.
A jak to u nás vypadá po prvním roce fungování? Byl to rok plný poznávání, hledání
a větších i menších výzev. Projekt sám má
velký výzkumný potenciál a v současné době
testujeme, zda může být takové řešení problematiky přechodu mladých dospělých z dět-

ských domovů do samostatného života šiřitelné do dalších měst České republiky. První
rok je však pro nás velmi výjimečný a každý
účastník projektu zcela jedinečný. Ubytováno
zde je šestnáct inspirativních osobností
se vzácnými osobními příběhy, díky jejichž
poznání zároveň dochází k ideálnímu nastavování projektu. A v této otevřenosti, volnosti
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a vzájemném poznávání je jeho hlavní hnací
síla.Založili jsme zahrádku, porodili osm štěňat, uspořádali nespočet malých oslav a akcí,
probděli nad zkouškami několik nocí. K potěšení majitele budovy jsme nerozbili žádné
okno a odvážně vstupujeme do dalšího roku.
„Na rekonstrukci domu vynaložila městská
část Brno-střed zhruba 48 milionů korun včetně daně. Jsem ráda, že jsme mohli být na
počátku realizace tohoto smysluplného projektu a těší mě, že se úspěšně rozvíjí,“ zrekapitulovala radní městské části Brno-střed pro
věci sociální a zdravotní Mgr. Marie Jílková.
Projekt byl doposud ﬁnancován z Evropských sociálních fondů, od dubna jsme zapojeni v programu Active Citizens Fund a ﬁnancováni z fondů EHP a Norska. Partnery
projektu jsou nezisková organizace Tripitaka,
Dětský domov Dagmar, nadační fond Veroniky Kašákové, spolupracujeme s katedrou
Psychologie FSS MUNI, ﬁnančně projekt podporuje také Nadace Jistota Komerční banky.
Co tedy zbývá po roce říci? Snad jen velké
díky. Děkujeme nejen našim partnerům
a podporovatelům, ale všem, kteří mají odvahu dávat ožívat našim myšlenkám.
Markéta Mikuličáková

■

Informujeme

VÝSTAVBA
V JIŽNÍM CENTRU

ABSOLVENTI SE LOUČÍ

Neformální, ale již tradiční tečkou za ceremoniálem vyřazení studentů jediné vojenské vysoké školy v České republice, jejímž
je město Brno sídlem, bývá vyhození čepic
do výšky.
Nejinak tomu bude i 30. července. Stejně
jako v předchozích letech, i tentokrát přiletí
své budoucí kolegy pozdravit na bojových
letounech piloti Armády České republiky.
Předzvěstí ceremoniálu je nástup absolventů
na plochu uprostřed náměstí Svobody před
tribunu, na které budou přítomni ústavní činitelé, představitelé vlády a Ministerstva obrany

ČR, zástupci Generálního štábu Armády ČR,
státní správy a místní samosprávy, rektoři
vysokých škol a zástupci partnerských spolků
a veteránských organizací. Na vyhrazené
ploše budou přítomni i rodiče a přátelé vyřazovaných studentů, a to vše podle aktuálních
bezpečnostních a epidemiologických nařízení. Jádrem celého ceremoniálu je pasování
úspěšných studentů. Protože jich však bude
více než 130, pasování proběhne symbolicky
prostřednictvím nejlepšího z nich. Letos se
této pocty dostane studentovi Fakulty vojenských technologií. Rektor-velitel Univerzity
obrany, brigádní generál Bohuslav Přikryl,
mu před bojovým praporem školy přiloží na
rameno meč jako unikátní insignii jediné vysoké školy u nás, která připravuje důstojníky
pro Armádu České republiky. Celý ceremoniál však začne již v 8.30 hodin, kdy proběhne
hlášení ministru obrany. Asi hodinu trvající
akt, který je vrcholným okamžikem v začínající
kariéře vojenského profesionála, zakončí
absolventi sborovým zvoláním „Sloužíme
vlasti“ a již zmíněným vyhozením vojenských
čepic do vzduchu.
Viktor Sliva

■

VŠE O MĚSTSKÝCH BYTECH
NA JEDNOM MÍSTĚ

Máte zájem o městské byty nebo o informace k bydlení v Brně? Pomoc s orientací
v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním místě
pro bydlení v budově Magistrátu města Brna
na Malinovského náměstí 3.
Cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je usnadnit lidem orientaci v možnostech
bydlení a pomoci s řešením jejich životní situace. Nové pracoviště je určené nejen pro lidi
v bytové nouzi, ale i pro všechny zájemce
o městské bydlení. Na jednom místě získají

informace o možnostech napříč městskými
částmi. I když tu nebude možné žádost o byt
spravovaný městskou částí přímo podat, ušetří kontaktní místo několik cest na různé úřady.
Kontaktní místo pro bydlení se nachází
v přízemí budovy Magistrátu města Brna na
Malinovského náměstí 3, přístup do něj je
bezbariérový. Fungovat bude v běžných
úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do
12.00 hodin.
Jakub Mészáros

■

Rada města Brna schválila vyjádření k připravovanému záměru výstavby v lokalitě Opuštěná-Trnitá. Společnost Karlín development
II, v zastoupení Architektonické kanceláře
Burian-Křivinka, navrhuje umístění víceúčelových aadministrativních budov v oblasti
takzvaného Jižního centra.
Výstavba vjedné z hlavních rozvojových lokalit
naváže na historické centrum města, okolní
zástavbu, zároveň bude dopravně dostupná
akvalitní pro život. Schválení záměru odsouhlasila
Rada města Brna na základě projektové dokumentace, která byla poskytnuta investorem,
a také stanoviska městské části Brno-střed.
Pro účely bydlení, služeb nebo obchodů bude
sloužit 18 domů, které zde do budoucna vyrostou.
Budou tak vytvářet tři městské bloky s plochými
zelenými střechami. Součástí objektů budou také
garáže v podzemí. Návrh počítá srozšířením stávající komunikace na Uhelné avysázením stromů
u všech ulic. Po dokončení stavby je v plánu, že
vybudované veřejné prostranství s chodníky, parkováním a zelení, kanalizací, vodovody a systémem nakládání s dešťovou vodou přejde do
majetku a správy města.
Kateřina Kubíková

■

CARSHARING V BRNĚ
Carsharing je jinými slovy sdílení automobilu. Ten nevlastníte, ale půjčujete si
ho a používáte jen v době, kdy ho opravdu
potřebujete.
Pokud patříte k těm, kdo obvykle najedou
do 10 tisíc kilometrů ročně, pak je pro vás carsharing nejen pohodlnější, ale i levnější než
vlastní auto srovnatelné kategorie a stáří.
Auta v ČR mívají průměrně kolem 15 let.
Carsharingové flotily tvoří vozy mladší čtyř
let, takže budete jezdit auty, která jsou
výrazně bezpečnější a modernější. Navíc
pokud se poskytovatel registroval v brněnském systému rezidentního parkování,
může pak řidič parkovat v modrých zónách
na libovolnou dobu bez nutnosti řešit parkovací oprávnění. Sdílené auto si vyzvednete samoobslužně mobilem přímo na ulici
i v noci nebo o víkendu a platíte jen za čas
a ujeté kilometry.
Na rozdíl od vlastního auta odpadají
u carsharingu starosti jako přezouvání
pneumatik, STK, dálniční známky, pojištění
a podobně. V Brně carsharing provozuje
hned několik firem. Jejich nabídku a aktuální
rozmístění vozidel najdete na stránce
https://brnoinmotion.cz/carsharing.
Ing. Klára Tenková

■
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TĚLOCVIČNA ANTHROPOS

DIVADLO RADOST MÁ
NOVÉHO ŘEDITELE

Od června je opět obnoven provoz Sportovně rekreačního areálu Anthropos pro
sportovce i veřejnost. Rada města Brna
schválila ceník vstupného pro sezonu 2020
a 2021 a sportoviště slavnostně otevřela.
Město Brno odkoupilo původně chátrající armádní tělocvičnu u muzejního pavilonu Anthropos a od června ji zpřístupnilo
veřejnosti. Objekt byl postaven v roce 1847
a sloužil původně jako měšťanská střelnice,
později se ve velkém sále konaly i slavnosti.
Právě historická úloha objektu byla klíčová
při tvorbě návrhu urbanistického řešení. Tělo-

Po 26 letech v čele Divadla Radost končí
na vlastní žádost Vlastimil Peška. Od 1. července ho nahradí Pavel Hubička.
Mgr. Pavel Hubička, Ph.D., je absolventem pražské DAMU na Katedře alternativního a loutkového
divadla. Jako scénograf se podílel na více než
170 inscenacích realizovaných převážně na zahraničních scénách, například v Polsku, Švédsku,
Rusku, Estonsku, Maďarsku a na Slovensku. Dříve
působil také jako pedagog. Od roku 1998 je předsedou a statutárním zástupcem spolku Divadla
Maškaron, které působilo v pražském Paláci Akropolis a bylo jedním ze tří spolupořadatelů rozsáhlého mezinárodního projektu pouličních loutek
s názvem Great Dragon’s Parade v kooperaci
s divadly z Krakova a Dublinu. S Divadlem Radost
už dříve spolupracoval na řadě inscenací.
Mgr. Vlastimil Peška je režisér, scenárista,
hudebník a hudební skladatel, herec a spisovatel.
Vystudoval brněnskou konzervatoř obor housle
a na JAMU skladbu, kde dokončil také postgraduální studium činoherní režie. Působil v mnoha
divadlech, například v Hradci Králové, Ostravě,
Uherském Hradišti, Jihlavě i v Praze. Od roku 1994
byl ředitelem a uměleckým šéfem brněnského
(kad) ■
Divadla Radost.

cvičnu Anthropos nyní provozuje společnost
Starez – Sport. V letním období bude cena
za hodinu 340 korun v dopoledním bloku
a v odpoledním bloku 540 korun. V zimě
bude dopolední blok trvat do 15.00 hodin za
400 korun a do 21.00 hodin pak 600 korun.
V případě dlouhodobého pronájmu je sleva
30 korun. Sportoviště si můžete pronajmout
také na celý den. Do budoucna má město
také v plánu vytvořit mobilní veřejně přístupné
sportoviště nebo připravit sportovní aktivity,
které bude možné uspořádat i mimo sporKateřina Kubíková ■
tovní provozovny.

ZAHRADY POD PETROVEM SE OTEVŘELY

Biskupství brněnské opravilo a zpřístupnilo
veřejnosti historické zahrady pod Petrovem.
Zahrady budou sloužit jako místo pro odpočinek, jako kulturní prostor pro koncerty
a výstavy nebo jako zázemí pro příměstské
tábory.
Návštěvníci se do zahrad dostanou obnoveným portálem a nově vybudovaným točitým schodištěm poblíž katedrály svatého Petra a Pavla. Otevřené pro veřejnost jsou ve
všední dny od 10.00 do 16.00 hodin.
Při obnově arevitalizaci kladlo biskupství důraz
na obnovu původního charakteru zahrad
aodbornou rekonstrukci historických ohradních
zdí, v jejichž výklencích restauratéři opravili sochy

svaté Barbory a svatého Jana Nepomuckého.
Došlo také k rekonstrukci původního interiéru přístavku pod ohradní zdí, kde jsou vybudovány nové prostory pro výstavy Diecézního muzea. Nyní si zde návštěvníci mohou
prohlédnout modely z dílny studentů brněnské techniky i kamenné modely a fragmenty,
které ukazují různé umělecké slohy. Venkovní
expozice zase ukazuje nejzajímavější kostely
brněnské diecéze. Na období letních prázdnin připravuje Diecézní muzeum v prostorách
zahrad pod Petrovem příměstské tábory,
během roku pak školní vzdělávací programy
především o sakrální architektuře. Zahrada
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bude sloužit také jako zázemí pro doprovodný program akcí s duchovním a kulturním přesahem. Nově otevřené zahrady bude využívat také Centrum pro rodinu a sociální péči.
Plánuje je využít v rámci programů a aktivit,
které nabízí pro své klienty v průběhu celého
roku. V nejbližší době jsou to například prázdninová setkání seniorů, a nebo odpolední
program pro náhradní babičky, které jsou
zapojeny do projektu Trojlístek – sblížení tří
generací. V plánu jsou také akce, které budou
součástí kampaní zaměřených na rodiny jako
je Den pro rodinu, Den otců, Den matek nebo
Den pro seniory.
(kad)

■

Historie

PŘÍBĚHY DOMŮ: SOKOLSKÝ LAZARET

Myslím si, že můj vztah k Sokolu je dobře
znám i těm, kteří se sokolskou organizací
neměli nikdy nic společného. Sokol se totiž
stal součástí mého života už od útlého dětství, a tak se vám dnes pokusím převyprávět příběh jednoho domu, který tak trošku
může i za to, že jsem se sokolem stal nakonec i já.
Když procházíte Francouzskou ulicí, tak
kolem domu s číslem 87 projdete jistě bez
většího povšimnutí. V podstatě malý řadový
dům s fasádou oproštěnou od dekorací vám
ničím nenapoví, že právě zde se skrývá jedna
z brněnských sokoloven, kde se dokonce
během první světové války ošetřovali ranění
vojáci z různých evropských bojišť a kde se
konaly tajné konspirační schůzky sokolských
odbojářů. Ale nepředbíhejme.
Brněnský Sokol byl založen už koncem
šedesátých let 19. století a záhy se začal šířit
i do okolních obcí a měst, jakými byly Husovice, Královo Pole, Židenice a další. V roce
1892 vznikla dokonce na území tehdejšího
města Brna druhá sokolská jednota, nazývaná
jako Sokol Tyrš, později Sokol Brno II. Na rozdíl
od svého staršího bratra – Sokola Brno I –
tvořili druhou sokolskou jednotu převážně
nemajetní členové, zejména pak dělníci
a tovaryši z brněnských továren. Právě proto
byla také jednota hanlivě označována jako
ševcovská. Sociální zázemí členů Sokola Tyrš
však nebylo překážkou nebývalému nadšení
pro sokolské ideály a sokolové se tak ihned
po svém založení vrhli do spolkové činnosti.
Obtížnější situace ovšem nastala při hledání
chybějících tělocvičných prostor. Pro první

veřejná cvičení se sokolové rozhodli využít
sál českého divadla, dnes již neexistující stavby na Veveří ulici, kde stojí takzvaný Bílý dům.
Prostory divadla však byly od počátku vnímány jako nutné provizorium, a tak se výbor jednoty snažil ve městě opatřit vhodnější. Už pro
následující rok nalezl Sokol Tyrš takové prostory v hostinci na Giskrově, dnes Kounicově
ulici. V sále hostince a také v jeho zahradě
se sokolové každodenně scházeli ke společnému cvičení. Příliv hostů a pořádání vlastních
zábav však jednotě bránily v aktivitách, a proto
se opět musel Sokol přestěhovat do nově
pronajatých prostor, tentokrát dokonce na
ulici Zvonařka a poté také na Cejlu. V tomto
období byl jedním z členů Sokola Brno II František Pavlík, který svojí tragickou smrtí vstoupil
do dějin. Teprve dvacetiletý dělník byl zavražděn v roce 1905 u Besedního domu během

demonstrací, požadujících zřízení české vysoké školy v Brně. Jeho tragická smrt ve své
době zasáhla celé Brno. Reagoval na ni
dokonce Leoš Janáček svojí sonátou nazvanou Z ulice 1. X. 1905, a jeho pohřbu se účastnilo na 80 tisíc lidí.
Nadějné vyhlídky pro jednotu nastaly
v roce 1910, kdy se Sokol rozhodl zakoupit
řadový dům na ulici Františka Josefa 117, dnes
Francouzské, v části, která byla nazývána
Josefov, a ve které se soustředily převážně
malé dělnické domky pro pracující z nedalekých továren. Po zakoupení domu se jednota rozhodla vybudovat si v jeho zahradě
vlastní sokolovnu. V říjnu roku 1913 mohl Sokol
Tyrš uskutečnit slavnost položení základního
kamene a v lednu roku 1914 již stáli sokolové
na značkách ve své nové tělocvičně, aby zde
zahájili nácvik na blížící se sokolský slet.
Brněnský slet v roce 1914 měl být akcí mimořádného významu. Jednalo se o vůbec první
velký slet konaný mimo Prahu s deputacemi
sokolských jednot nejen z Čech a Moravy,
ale i z Rakouska a dalších zemí. Protože
německé vedení města nepovolilo uskutečnit
slet v Brně, rozhodli se sokolové požádat
o jeho uskutečnění v tehdy samostatném
městě s českou správou, v Králově Poli, jehož
vedení žádosti vyhovělo. V areálu dnešní farmaceutické univerzity vzniklo pro tento účel
velké sletiště a sokolové ze všech jednot
České obce sokolské zde stanuli 28. června
před zraky desetitisíců nadšených diváků,
aby předvedli harmonické pohyby svých
prostných. Mezi cvičenci nechyběli ani sokolové ze Sokola Brno II. Cvičení sokolů však
netrvalo příliš dlouho. Téhož dne totiž došlo
v asi osm set kilometrů vzdáleném Sarajevu
k atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévodu Ferdinanda D´Este, a slet

Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2020 | 13

Historie
byl v důsledku vyhlášení státního smutku
předčasně ukončen. Sokolové odcházeli
spořádaně ze sletiště Bránou borců, vydávající se, aniž by to zatím tušili, na bojiště
první světové války, ze kterých se mnozí už
nikdy nevrátili.
Po oﬁciálním vypuknutí války řešil výbor
Sokola Brno II naléhavou otázku využití nově
postavené sokolovny. Sokolové se mimo jiné
obávali zabavení sokolovny ve prospěch
armády a jejího případného poškození. Aby
tomu zabránili, oslovili sokolské ústředí v Praze s nabídkou poskytnutí sokolovny ve prospěch vojenského lazaretu. Jednalo se
o občanskou a charitativní akci organizovanou Českou obcí sokolskou a Červeným křížem, v níž se sokolovny proměňovaly v lazarety s operačními sály, lékařským personálem
a dalším nutným zázemím. Pamětníci o tehdejší době řekli:
„Ihned po vypuknutí války roku 1914 byla
naše tělocvična nabídnuta výborem jednoty
moravskému místodržitelství za nemocnici,
které nás odkázalo na Červ. Kříž … zařízení
nemocnice dodala Česká obec sokolská,
50 postelí a veškeré ostatní zařízení nemocniční a kuchyňské. A již 1. 1. 1915 plnila se naše
tělocvična rekonvalescenty. Sál přeměněn
v lazaret, spodní šatna v kuchyni, horní

tem brzy zabrány pro účely vojenské, což se
také v brněnských předměstích se sokolovnami stalo.“
Navzdory válečnému stavu ponechali
sokolové částečně ostentativně v prostorách
původní výzdobu, sestávající se z různých
obrazů českých národních velikánů.
„Teprve v roce 1917, při vyšetřování z obvinění antimilitaristické propagandy, byly
odstraněny vyšetřujícími důstojníky v čele

v obvaziště a zadní ve spižírnu. Předání sokolovny bylo nám v prvé době velmi zazlíváno,
jak od některých členů naší jednoty, tak i od
členů jednot druhých, pozdější doby však
ukázaly, jak správně jsme tehdy jednali.
Důvodem pro naše rozhodnutí předati své
místnosti charitativním účelům nebylo jistě
rakouské vlastenectví, byla to prostě obava,
že tyto velmi vhodné místnosti budou měs-

sálu visící obraz Pavlíkův, Kde domov můj
a Hej Slované, uschovány na Polic. ředitelství
a vráceny nám až po převratu.“
Nejen pro samotné členy Sokola, kteří
nenarukovali do války a zůstali zde, musela
být proměna sokolovny v lazaret něco
naprosto nevídaného a zvláštního. Obdobné
lazarety vznikaly i v dalších českých a moravských sokolovnách a jeden z autorů dobo-
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vých článků o sokolských lazaretech popsal
své pocity velmi výstižně:
„V místnostech, kde kdysi ozýval se rušný
život cvičících bratří, rozhostil se nyní naprostý klid. … Je to divný pocit, kdo poprvé vstoupí
do sokolského lazaretu. Ovzduší chloroformu, karbolu, étheru působí tísnivě na mnohého při vstupu do tělocvičny. A přece zase,
co nás všechny táhne sem, k našim milým
a dobrým bratřím, z řad našich, jimž denně
přinášíme různé potřeby, knihy, časopisy,
dopisnice atd. To nás nutí pravidelně sem
vejíti, osvěžiti jejich mysl a posíliti jejich ducha.
… Tak mnohý při vyprávění se zamyslí a nevyslovitelný povzdech vydere se mu ze rtů. Je
mezi námi, je mezi svými a přece vzpomínka
jeho na domov a své drahé duše časem
zastihne jej v truchlé náladě.“
Úzké vedení Sokola Brno II však dovedlo
využít situace, kdy se ze sokolovny stal lazaret,
a v prostorách domu při Francouzské ulici uskutečňovat pravidelná tajná setkání. Účastníky
těchto konspiračních večerů bylo nejen sokolské vedení, ale také vojáci, kteří se vrátili z front
nebo i hledané osoby domácího odboje. Cílem
těchto setkání bylo informovat se o skutečné
situaci na bojištích, nebo rozšiřovat protirakouské letáky. Jak později vzpomínal sokolský
kronikář, byly zde také velmi hlučně oslavovány
všechny porážky rakouských vojsk.
Teprve po skončení války v roce 1918 se
mohla sokolovna opět vrátit k účelu, ke kterému byla vystavěna, a v roce 1925 byla ještě
rozšířena. A právě tehdy, v meziválečném
období, začala do Sokola Brno II chodit a zde
cvičit také moje babička. Právě v Sokole se
seznámila se svým pozdějším mužem, a tak
mohu Sokolu a sokolovně na Francouzské
ulici vlastně vděčit i za svůj život.
Michal Doležel

■

Rozhovor

MARIE STRAKOVÁ
VE VILE JSME ZAŽILY VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Milá, drobná a velmi energická dáma, která
založila spolek Přátelé vily Stiassni, s námi
zavzpomínala na své dětství ve vile
a kamarádství s dcerou jejích majitelů Zuzkou. Díky její iniciativě můžete dnes ve vile
vidět portréty majitelů a dozvídat se detaily
zapomenuté historie a odkazu brněnské
židovské rodiny Stiassni. Setkání a povídání to bylo opravdu nadmíru příjemné.

Jak se tatínek dostal ke Stiassným?

Nevnímala jste nějaké třídní
rozdíly?
Třídní rozdíly? Ne, opravdu jsem nic takového
nevnímala arodiče od majitelů vily nic podobného
nezažili. Například jejich šofér Kulik dostal od paní
domu nařízeno, aby mě vozil na kontrolu do dětské
nemocnice, když jsem v sedmi letech vážně onemocněla. Páni domu s mým tatínkem vždy procházeli zahradu avzájemně se radili, jak aco vysadit,
ostříhat, prořezat. Žádné rozkazy nebo tak něco
podobného.

Tatínek se narodil ve Velkých Opatovicích, kde
se ivyučil zahradníkem uhraběte, majitele tamního
zámku. Pak pobýval ve Vídni ubarona Rothschilda.
Po vzniku Československa nastoupil v Černé Hoře
do služby u hraběte Friesse a pak se v roce 1923
dostal do Brna, kde si ho vybrala rodina Stiassni pro
svoji zahradu. Vím od něj z vyprávění, že chtěl odejít
do většího zahradnictví v Telči, ale Hermine Stiassni
ho přesvědčila, aby jim provedl zahradní úpravy na
novém pozemku budované vily na Hroznové 14,
kde se stal od roku 1929 vrchním zahradníkem.

Na ty dětské hry! Víte, to jsou vzpomínky i na
rodinu, které nevymažete. A proč taky, že? Ráda
vzpomínám zejména na noční hry v zahradě
s baterkou, kde s námi hrála i guvernantka Zuzky
paní Miluše Kolářová. Vybavují se mi i příběhy
s kuchařkami a pokojskými, které bydlely ve vile.
Avždycky mám slzy v očích, jsem dojatá. Milé vzpomínání je na první republiku. Pak už to vše bylo krutější, válka, smrt tatínka, osvobození avyhnání z vily.

Žila jste srodinou Stiassni od
narození?

Pamatujete si rozloučení aodjezd
rodiny?

Ano, tatínek bydlel u rodiny Stiassni v dnes
neexistující vile na Hroznové 7. Od jara roku 1929
jsem pak se sestrou vyrůstala v areálu nové vily
na Hroznové 14. Tedy od svých čtyř let jsem měla
rodinné zázemí v domku zahradníka na nádvoří
vily, a to až do podzimu roku 1945.

Víte, oni Stiassni odjeli do Davosu tradičně lyžovat. Pak se zničehonic časně vrátili. Noční návrat
a rychlý odjezd té noci, odvážel je řidič Kulik na
letiště. Odletěli do Londýna. Byl to spěšný odchod
z republiky. Tatínek se podrobnosti dozvěděl až
od vrchní nejstarší komorné Josefy Primové. Pamatuji si, jak vila byla ten únorový večer roku 1938 rozsvícená, ale důvod jsem nevěděla.

Jak zahrada tehdy vypadala?
Zahrada byla jak parkové úpravy, tak měla idosti
velkou užitkovou část. Velké skleníky i pařeniště
se vytápěly celoročně a pěstovaly se tam nejen
okurky a jiné pro potřeby kuchyně, ale i květiny,
orchideje a bramboříky pro výzdobu vily. Rodina
Stiassni byla sportovního ducha azázemí pro sport
bylo na tehdejší dobu nevídané. Měli tenisové kurty
i luxusní bazén.

Byly jste se Zuzkou kamarádky?
Se Zuzkou mě pojilo přátelství od dětského
věku. Jako kamarádky jsme i s mojí starší sestrou
Gretou zažily ve vile a její zahradě velká dobrodružství azejména hry. Zuzka byla zvyklá nám volat
z vily do domku zahradníka vždy, když byla příležitost si hrát, ať ve vile v jejím velkém pokoji nebo
v tělocvičně v suterénu vily. Ona sama i později
v dopisech z Kalifornie vždy ráda vzpomínala na
dovádění v zahradě. Jezdilo se i na koloběžkách
po nádvoří vily. Dostávaly jsme jako děti společné
odpolední svačiny, ovoce, rohlíky, piškoty. A když
měla Zuzka pozvané kamarády ze školy, byly jsme
se sestrou přizvány k hrám.

Na co ráda vzpomínáte?

Byla nebo jste s někým z rodiny
vkontaktu?
Tak to je velká kapitola mého života. Nejen, že
byla, ale stále jsem a moc mě to těší a naplňuje!
Nevěděla jsem dlouho, proč se Zuzka po roce
2005 odmlčela. Pak jsem dostala od rodiny zprávu,
že to byl poslední dopis. Její dopisy mám uchované
astále si je ráda pročítám. Zuzka psala do Brna už
v roce 1939 z Londýna, kde maturovala. Napsala
i Hermína mojí mamince, když se podivovala, že
nás nechtějí po roce 1945 ani pouštět do zahrady.
Bylo fajn, že pan Zdeněk Musil na podzim roku
2013 zorganizoval moje setkání s Andym, nejstarším
synem Zuzky. Vila se zrovna obnovovala. Já anglicky neumím, ale nad alby s fotkami se zas tak moc
říkat nemuselo. Doteky, stisky rukou, pohlazení.
Moc pěkná chvíle. Život to tak někdy přinese.
Av květnu 2017 jsem dokonce sázela ve vile stromek se Zenem, nejmladším členem rodiny Stiassni–Martin. S vnučkami Zuzky jsem v kontaktu, píšeme si. Vznikl spolek Přátelé vily Stiassni a slavíme
tradiční Den vily Stiassni. Zuzka by byla ráda.

Marie Straková,
rozená Frömlová
Narodila se 22. listopadu 1925, dětství
prožila v Brně-Pisárkách u rodiny Stiassni.
Po konci války se rodina přestěhovala do
domku, který vystavěl její otec v Komíně
azde žije s rodinou dodnes. Základní školu
navštěvovala na Hroznové ulici, poté
absolvovala čtyři roky takzvané měšťanky
na Mendlově náměstí. Následně navštěvovala Odbornou školu pro ženská povolání zvanou Vesna na dnešní Jaselské,
dříve Augustinské ulici. Vystudovala Masarykův státní učitelský ústav ke vzdělávání
učitelek pro odborné školy pro ženská
povolání, aby mohla učit na takzvaných
rodinkách, odmaturovala v roce 1946.
V letech 1946–1948 učila na odborné škole
v Chrudimi, kam ji na umístěnku poslalo
ministerstvo školství. Pak byla přeložena
do Svitav. V roce 1975 začala pracovat ve
zvláštní škole v Králově Poli na ulici Palackého 68/70 a zůstala tam až do důchodu.
Odmalička má ráda zvířata, zvlášť psy.
Vzpomíná na Blitze, vlčáka rodiny Stiassnych, okterého se starali, když rodina odjela, a také na čuvače Prince, kterého v Brně
zanechali rudoarmějci a ona se jej ujala.
Ráda s manželem cestovala po Československu. Díky její iniciativě můžete dnes ve
vile vidět portréty majitelů vily a dozvídat
se detaily zapomenuté historie a odkazu
brněnské židovské rodiny Stiassni.

Jak vnímáte zahradu teď?
Jsem ráda, že zahrada je obnovená, ale potřebuje víc pracovníků. Ráda se sem vracím, kdyby
mi to zdravotní stav umožnoval, chodila bych do
vily každý den třeba hrabat trávníky azalévat kytky.
Doufám, že Brňané už se v ní podívat byli.
Kateřina Dobešová

■
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Inzerce

REKREAČNÍ
STŘEDISKO
SLOUP • MORAVSKÝ KRAS

ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ
SPORTOVNÍCH KLUBŮ V OBDOBÍ PRÁZDNIN
KOMPLEXNÍ NABÍDKA PRO POŘÁDÁNÍ
ŠKOLNÍCH VÝLETŮ, ADAPTAČNÍCH KURZŮ
NEBO FIREMNÍCH TEAMBUILDINGOVÝCH AKCÍ

• základní stupeň ubytování
s důrazem na pořádek a čistotu
• vlastní stravovací provoz,
k dispozici dvě prostorné jídelny
• široká nabídka sportovišť
hřiště s umělým povrchem,
volejbalový kurt,
hřiště na malou kopanou
• letní koupaliště a tenisové
kurty v těsném sousedství

UBYTOVÁNÍ
V PENZIONU
A LETNÍCH
CHATKÁCH
CELKOVÁ
KAPACITA
VÍCE NEŽ
200 OSOB

www.rs-sloup.cz
Rekreační středisko Sloup č.p. 140
679 13 Sloup v Moravském krasu
콯 770 144 892 • e-mail: rezervace@rs-sloup.cz
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Nabízíme atraktivní ceny ubytování i stravování,
to vše v krásné přírodě Moravského krasu,
pouze 40 minut jízdy od Brna. Vstup do jeskyní
cca 1 500 m od areálu. V provozu od května do září.

Inzerce

Nové rychlodobíječky
pro elektromobily
od Tepláren Brno
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Červený Mlýn (u NC Královo Pole) |
Galerie Vaňkovka | Špitálka

VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE

Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü

VODOINSTALATÉRSTVÍ

Tel.: 60 7 042 350,www.poraten.cz
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MANDLOVÁ
KAVÁRNA

www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

+,3ä,1"3ă"+,

info@tzbcentrum.cz

MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

8æLY%UQĒ

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

Dominikánská 1
3")(·ĉ-)ªÛ"(

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX
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www.mandlarna.cz
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www.podlahyslezak.cz
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www.pohrby.cz

MŠa ZŠ Sluní ko-Montessori, s.r.o.
Námstí 28. Âíjna, 602 00, Brno

____________________________________________

Naše pÂedškolní tÂída pÂijímá nové kamarády, kteÂí objevují
svt, u í se a rozvíjí se na základ individuálních potÂeb.
–ǂǂnabízíme nadstandardní pÂípravu pro vstup do školy
podle Montessori pedagogiky
–ǂǂceloro n propojujeme dti se základní školou
–ǂǂpodporujeme individuální rozvoj osobnosti
–ǂǂvedeme dti k pé i o vztahy postavené na vzájemném respektu a úct
–ǂǂvedeme dti k samostatnosti a zodpovdnosti
–ǂǂobjevujeme spole n svt kolem nás
–ǂǂbilingvální prostÂedí
–ǂǂdti budou pÂipraveny pro vstup do naší základní školy
Více se dozvíte naǂwww.zs-montessori.czǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂ
Kontakt: tel.: 731 613 005, email: slunicko.zastupkyne@seznam.czǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂǂ
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8'47=
c&3,1.Ú8.349
Z0VTSPMRE
PSZEę«OY
www.tabor-anglictina.cz
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1) 20.—24. 7. 2020
2) 10.—14. 8. 2020
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Naše školy

CO NÁM DALA DISTANČNÍ VÝUKA
Nedávné období pro nás všechny přineslo
nové a nepoznané. Jak pro žáky ve školách,
pro rodiče, tak i pro nás učitele. Začali jsme
vyučovat na dálku.
Všichni jsme se museli naučit tomuto způsobu setkávání se prostřednictvím techniky.
Žáci Základní školy a mateřské školy na Antonínské 3 měli velké štěstí, protože vedení
školy pro všechny připravilo během několika
dnů nové prostředí vzdělávání na dálku.
Děti ze 4. C se společně s rodiči naučili
téměř ze dne na den pracovat při domácí přípravě jinak, než byli dosud zvyklí. O naší třídě
lze říct, že celá byla schopna používat počítače a pouze v jednom případě jsme museli
sehnat počítač, aby byli všichni žáci vybaveni
potřebnou technikou.
Postupně jsme si zvykali na nový řád. Na
videosetkávání, kde jsme se nejenom učili,
ale měli jsme i třídnické hodiny, na kterých
jsme řešili vše, od povídání si o kamarádství,
pomáhání si, spolupráci, smutcích a radostech, o tom, co doma děláme, když nemůžeme být spolu, ať již ve škole, nebo venku, když
si nemůžeme hrát, jezdit na výlety a podobně.
Povídali jsme si i o koronaviru, zkrátka o všem,

o čem si děti chtěly povídat. Probírali jsme
a procvičovali nové učivo, opakovali si, co už
umíme, malovali jsme, nahrávali videa, třeba
s přáním k Velikonocům, tvořili herbáře, dárečky pro maminky, třeba k Svátku matek snídani
do postele, cvičili jsme a psali jsme si dopisy
prostřednictvím e-mailů a čekali jsme, až se
budeme zase moci normálně vídat.
Postupně jsme zjišťovali, jak nás sice tato
situace od sebe pomyslně vzdálila,
ale navzdory tomu velice sblížila. Zjistili jsme,
že nám vlastně škola a učení v ní chybí. Jak
moc nám chybí především osobní kontakt.
Jak je příjemné si vyjít do přírody, řádit na
hřišti, hrát si s kamarády třeba v družině a být
i s těmi, se kterými jsme se třeba předtím ani
moc nevyhledávali.
Poznali jsme, jak málo času jsme se svými
nejbližšími, rodiči, sourozenci a také prarodiči,
předtím doma strávili. Nebyl čas, chodili jsme
do školy, do školní družiny, do kroužků, rodiče
dennodenně do práce.
Při slohové práci jeden žák naší třídy
napsal: „Koronavirus mi vzal možnost být každý den se spolužáky a kamarády, ale ukázal
mi, co je důležité a i to, že chodím do školy

RADOSTNÝ NÁVRAT

Po dlouhém odloučení se děti mohly vrátit
do mateřských škol ažáci do škol základních.
Příprava na zahájení provozu a výuky byla
náročná zejména pro vedení a personál škol
a školek, které naše městská část zřizuje.
„Zabezpečení všech podmínek stanovených
vládou nebylo jednoduché, proto chceme
všem poděkovat za to, že vše dokázali zařídit
a zorganizovat a děti si závěr školního roku
mohly užít v kolektivu svých spolužáků,“
uvedla 2. místostarostka JUDr. Michaela
Dumbrovská, která má školství v gesci.

rád a mám kamarády, i když s nimi teď zrovna
nemůžu být. A taky jsem poznal nového
kamaráda – čtení knížek, které mně předtím
moc nešlo.“
Ano, všichni jsme to nějak prožívali a prožíváme. Stejně jako naše třída i ti ostatní, nejsme jediní. Jen jsme to chtěli napsat a vyjádřit
velké poděkování všem: rodičům, dětem, učiMgr. Květuše Doležalová ■
telům.

PODĚKOVÁNÍ

Postupně, podle zájmu rodičů a možností
jednotlivých škol, byly otevírány jednotlivé provozy a na přelomu května a června už byla
v provozu všechna školní zařízení, tedy
11 mateřských škol a 24 škol základních. Za
běžných podmínek do nich dochází více než
8 500 dětí a žáků, závěr docházky byl však
v tomto mimořádném školním roce dobrovolný.
Děkujeme všem pedagogům za zvládnutí
náročné situace a jim i všem dětem přejeme
krásné léto.
(mav)

■

Poděkovali jsme našim vynikajícím lékařům, zdravotníkům, záchranářům a pracovníkům v sociálních službách za nasazení v první linii.
Jsou ale další instituce a lidé, kteří pomáhají,
a není to na první pohled vidět. Tak bych velmi
rád poděkoval jménem naší školy, Obchodní
akademie, Střední odborné školy knihovnické
a Vyšší odborné školy na Kotlářské 263, zejména výzkumnému centru CEITEC Vysokého
učení technického za dodání 120 obličejových
štítů pro všechny zaměstnance školy zdarma
a našemu zřizovateli Jihomoravskému kraji
za dar 2 200 jednorázových roušek a 30 litrů
dezinfekce. Několik stovek roušek jsme za
pár korun nakoupili díky Společnosti Podané
ruce, velmi levný nákup desítek litrů dezinfekce jsme uskutečnili od Střední průmyslové
školy chemické na Vranovské ulici v Brně. Veliké poděkování si zaslouží také některé naše
studentky a studenti Vyšší odborné školy programu Sociální práce i jiných oborů naší školy,
kteří se, ať už v rámci školní praxe nebo mimo
školu jako dobrovolníci, zapojili mimo jiné do
služeb ve stanovém městečku pro lidi bez
domova u Anthroposu, který provozuje Diecézní charita Brno ve spolupráci s městem.
Ing. Mgr. Jiří Haičman

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2020 | 19

Volný čas

JIŽNÍ MORAVA ČTE: SVĚT V OBRAZECH
Moravská zemská knihovna spolu s jihomoravskými knihovnami vyhlašuje pátý ročník soutěže Jižní Morava čte.
Tématem letošního ročníku je Svět v obrazech, které bylo zvoleno v souvislosti s výročím
350 let od úmrtí Jana Amose Komenského.
Cílem projektu je rozvinout u dětí a mládeže
nejen touhu po čtení, ale současně jim přiblížit
knihovny jako místa, kde se snoubí zábava
s poznáním, vzděláním a současně komunitním životem. Jako místa, jimiž se dá vstupovat
do různých světů.
V knihovnách, které se do projektu zapojí,

bude připravený doprovodný program, jehož
součástí budou besedy s autory, čtenářské
a ﬁlmové kluby, diskuse, workshopy, vernisáže,
čtení pro nejmenší, nebo i autorská čtení pro
dospělé.
Součástí projektu je i soutěž na téma Svět
v obrazech pro děti z Jihomoravského kraje
ve věku od 4 do 15 let, které se do ní mohou
přihlásit prostřednictvím městských či obecních knihoven, a to jako jednotlivci nebo
v kolektivech.
Knihovny se mohou do projektu začít hlásit
už nyní a soutěžící pak od září. Z regionálního

kola vzejdou vítězové v jednotlivých tvůrčích
a věkových kategoriích, kteří se utkají v krajském kole. Slavnostní vyhlášení nejlepších
z nich se odehraje v prosinci ve dvou fázích,
přičemž závěrečné vyhlášení budou hostit již
tradičně prostory Hvězdárny a planetária Brno.
Patronem projektu je i nadále oblíbený český spisovatel a ilustrátor dětských knih, držitel
řady významných literárních ocenění včetně
Magnesie Litery za knihu pro děti a mládež,
Pavel Čech. Více informací naleznete na
www.jiznimoravacte.cz.
Mgr. Radoslav Pospíchal

■

STRÁŽCI MĚSTSKÉHO POŘÁDKU
V PROMĚNÁCH ČASU: 3. ČÁST

V návaznosti na první dva díly historie
brněnské městské policie, které vyšly
v dubnovém a květnovém čísle zpravodaje,
zveřejňujeme pokračování, které mapuje
období od roku 1866 do roku 1885.
Koncem roku 1866 se ujalo prvních sto
strážníků pod vedením městského rady Wolfa
svých povinností. Práce měli více než dost,
jak nám ukazuje hlášení z 20. února roku 1867:
od 1. ledna bylo 1 324 osob zatknuto, a sice
263 pro přečin proti veřejné jistotě, 244 pro
krádeže nebo podvody, 414 pro nedostatek
příbytku, 189 pro žebrání a 202 pro výtržnost
nebo opilství. Těmto osobám pak strážníci
buď udělovali sankce, nebo je podle okolností
předávali soudům, vojenským úřadům,
nemocnicím, případně pak ty, které neměly
ve městě hlášený pobyt, přemísťovali tak zvaným nuceným pasem, to znamená úředně
nařízenou odchozí trasou a termínem, nebo
přímo postrkem, tedy s policejním doprovodem tam, kde měli domovské právo. Vezmeme-li navíc v úvahu, že město mělo v této
době „jen“ 65 tisíc obyvatel, je z čísel zřejmé,
že členové nové bezpečnostní složky to

mysleli se zjednáním pořádku opravdu vážně.
Na druhou stranu by ale bylo chybou vidět
jejich práci pouze v represi.
Nastávala řada situací, kdy bylo nutné
dopravit zraněné nebo psychicky nemocné
osoby do nemocnice, jindy se dočasně postarat o nalezené dítě. Tehdejší strážníci měli
také na starosti úschovu a výdej ztracených
předmětů, doručovali úřední poštu a často
pomáhali u záchranných prací, ať již v případě
havárií, živelných pohrom nebo požárů. Mezi
hlavní povinnosti také spadal dohled na zajištění a označení míst, kde by mohlo dojít k úrazům nebo usmrcení. Nejčastěji se to týkalo
různých výkopů a staveb, nezajištěných studní a jímek, kterých bývalo podstatně více než
dnes, nebo vodních toků a nádrží. Dnes už
působí trochu výstředně nařízení z roku 1844,
které věcně sděluje: Studny, sklepní otvory
i jiná podobná místa musejí být obehnány
nejméně tři stopy vysokým hrazením,
obzvláště pro ochranu dětí a opilců.
V této době, tedy v šedesátých až osmdesátých letech 19. století, však byly pro všechny
bezpečnostní složky nejnáročnější takové
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situace, kdy docházelo ke střetům se zástupy
nespokojených dělníků. Vzhledem k rychlému rozvoji textilního průmyslu se do Brna stěhovalo mnoho chudých lidí z Vysočiny i okolních vesnic, kteří zde hledali lepší život. Ten
ale vůbec snadný nebyl. Podle situace na
trzích s textilem se střídala období prosperity
s fázemi, kdy bylo nutné propouštění.
A i v době, kdy práce, tedy i příjmy byly, naráželi lidé na problém nedostatku prostor umožňujících důstojné bydlení. V živořících rodinách, často ﬁnančně závislých na mužích,
přibývaly spolu s problémy i hádky a násilí,
zvýšenou nervozitu a napětí provázela konzumace alkoholu, a tak stále dokola. Výsledkem takového životního stylu bývaly časté
výtržnosti, které pro účastníka končívaly střetem se strážníky a pobytem v cele.
Co se ale týkalo masových dělnických
demonstrací, to bylo něco jiného. Rozhořčení
lidé houfně volali po zlepšení pracovních
i existenčních podmínek, což ale vyžadovalo
dlouhodobější proces. Naopak městská
i zemská reprezentace měla v tu chvíli spíše
obavy, aby se tyto akce nevymkly kontrole
a davy nenapáchaly velké škody. Jako účinnou obranu proti tomu povolávala vojáky,
policii, a dokonce i četnictvo, které jinak působilo až za hranicemi města. Jenže pro lidi
byla přítomnost kordonů důkazem neochoty,
sílil pocit bezmoci a křivdy, rozhořčení ještě
posilovaly různé fámy, které se obvykle šířily
rychleji než pravda, a tak byly násilné střety
s policií téměř na denním pořádku. V tomto
směru patřily mezi nejnáročnější roky 1869,
kdy lidé dokonce zdemolovali celou policejní
služebnu, a pak roky 1875 a 1885.
Mgr. Michal Simandl

■

Volný čas

PRÁZDNINOVÉ AKCE NA BOTANCE

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 připravilo na léto bohatý program,
zabaví děti i dospělé.
O prázdninách v našem centru na děti čeká
šest týdenních příměstských táborů, kde si
na své přijdou malí sportovci i výtvarníci. Při-

pravili jsme pro ně zábavné úkoly, poznávací
hry a mnoho dalších aktivit, při kterých si se
svými kamarády užijí spoustu legrace.
Pro seniory se bude na Botance konat velmi oblíbené protahovací a posilovací cvičení
se cvičitelkou Janou. Termíny cvičení jsou

Olga Chladilová

■

KRVAVÝ BRONX

LÉTO PRO DOSPĚLÉ
Léto ve Středisku volného času Lužánky
patří nejen dětem a táborům, zabaví se i
dospělí. Letní kurzy najdete na luzanky.cz.
Naučte se základy modelování z keramiky,
točení na hrnčířském kruhu, vyrobte si ošatku
z mořské trávy nebo si každou středu zacvičte jógu v lužáneckém pracovišti Lidická. „Lekce jsou pro všechny věkové kategorie a rádi
uvítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se
seznámit s tradiční jógou v srdci Brna,“ pozval
jeden z lektorů jógy Petr Blaha.
Dopolední cvičení bude vždy od 9.00 do

zveřejněny na našich webových stránkách.
Senioři se mohou těšit také na večerní procházky se zajímavým výkladem paní architektky. Na výlet se vydáme 23. července, sraz
bude v 19.00 hodin před Pražákovým palácem
na Husově 15. Další poznávací výprava je
naplánovaná na 20. srpna od 19.00 hodin, místem setkání bude konečná tramvaje číslo 4 na
náměstí Míru. Procházky se budou konat
pouze za příznivého počasí a doufáme, že
všem účastníkům zpříjemní letní večery.
Už teď vás chceme pozvat na odloženou
vernisáž obrazů našich výtvarníků, která se
uskuteční 3. září v 17.00 hodin. Tímto datem
také zahájíme zápisy do výtvarných kurzů
pro všechny věkové kategorie.
Následující den pak zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, od 9.00 do 18.00
hodin si mohou prohlédnout prostory centra,
vybrat si z nabízených kurzů a aktivit, do kterých se rovnou mohou zapsat.
Vice informací na www.botanka.cz nebo
telefonním čísle: 725 871 752.
Přejeme všem pěkné léto a načerpání sil
ze slunečních paprsků, vaše Botanka.

10.30, odpolední od 17.00 do 18.30 hodin.
„Budeme rádi, když se zájemci o dopolední
lekce předem přihlásí na e-mailu:
blaha@luzanky.cz nebo na telefonním čísle:
776 840 129,“ upřesnil Blaha.
O prázdninách mohou rodiny s dětmi zažít
také adrenalin až dvanáct metrů nad zemí v Lanovém centru Proud na Lesné, vyrazit na grilovačku
do bohunického pracoviště Labyrint anebo objevovat Brno s mobilní aplikací Lapka a hrou Žabovřesky tajuplné. S Lužánkami nemá nuda
Mgr. Kristýna Kolibová ■
v Brně šanci.

Nejlepší autoři z nakladatelství Host a Druhé město napsali texty na motivy z „černé
kroniky“, a tak vznikla obsáhlá povídková
antologie s názvem Krvavý Bronx.
Jejich texty se týkají a dotýkají brněnské
čtvrti známé jako Bronx, což není její oﬁciální
název: takhle se sociálně vyloučené lokalitě
už dobrých třicet let říká. Všechny ty zprávy
a zprávičky ovšem pocházejí z druhé poloviny
19. století, a jasně ukazují, že velký nepokoj
a sociální drama nesla v sobě tahle městská
část už v časech, kdy se jí ještě říkalo prostě
Cejl. „Vraždy, krádeže, nelegální potraty končící
smrtí, otrava lékárenským jedem, jindy jen
bizarní záměny či sňatkové podvody, skoro
pokaždé životy žité na hraně existence. Dohromady poutavý svět pojednaný autory, jejichž
výčet nepotřebuje další komentář: Irena Dousková, Kateřina Tučková, Ludvík Němec, Alena
Mornštajnová, Bianca Bellová, Martin Reiner,
Michal Konečný, Štěpán Kučera, Dora Kaprálová, Michal Sýkora, Petra Dvořáková, Jan
Němec, Petr Stančík, Ondřej Hübl, Václav
Kahuda či Petra Soukupová. A v jejich podání
minulost světa, který stále čeká na svou šanci,“
představil knihu za vydavatelství Martin Reiner,
mimo jiné také zastupitel městské části
(mav) ■
Brno-střed.
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PRÁZDNINY S VĚDOU

VÝLETY DO HISTORIE
MĚSTA BRNA

Ve vědeckém parku Vida! čeká na děti chytrá zábava uvnitř i venku, navíc je připravený
jedinečný Dino program.
Obří uši, malování světelnými paprsky, hučící kámen nebo tlaková fontána, to jsou ukázky
nových exponátů, které najdete ve venkovní
expozici zábavního vědeckého parku Vida!
Prožijte s celou rodinou radost z objevování
světa kolem nás nejen ve vnitřní části, ale
i venku. Těšte se na hravou vědu na čerstvém
vzduchu s výhledem na nejkrásnější pavilony
brněnského výstaviště. Za pěkného počasí
se tady konají i představení s pokusy. Možnost navštívit venkovní expozici je v ceně
vstupenky do centra.
Na červenec a srpen připravilo centrum
speciální Dino program. Čeká vás jedinečný
3D ﬁlm Dinosauři a dílny s pokusy Cesta do
Druhohor. Film vás zavede do doby, kdy
Antarktida byla domovem obřích ještěrů.
Společně s vědci odhalíte příběhy skryté
v zamrzlých skalách. Seznámíte se osmi-

Původně byly tradiční komentované procházky za historií našeho města plánovány
na duben, vzhledem k okolnostem se však
mohou uskutečnit až v červenci.
Připraveny jsou čtyři setkání, ve kterých se
podíváme do historie města.
G Ve čtvrtek 2. července bude tématem procházky Meziválečné Brno, průvodkyní bude
Zuzana Ragulová.
G V pondělí 13. července se vydáme pod
vedením Michala Doležela za Kameny zmizelých.
G Ve čtvrtek 16. července odhalíme brněnské
stopy Otto Eislera v centru Brna, opět
v doprovodu Zuzany Ragulové.
G Na závěrečné procházce v pondělí 20. července představí Michal Doležel českoněmecké židovské Brno.
Místo setkání je vždy v 17.30 hodin na
Moravském náměstí u modelu města Brna,
cena 100 korun za osobu.

metrovým masožravým dinosaurem, dlouhokrkými býložravci i předchůdci krokodýlů
se zuby ostrými jako břitva. V programu
s pokusy si zase vyzkoušíte výbuch sopky
nebo hledání pravěkých fosilií. Zjistíte také,
jak vypadá trilobit nebo zub Tyranosaura
Rexe. V závěru si vyrobíte vlastního dinosaura
na památku. 3D ﬁlm i program s pokusy je za
příplatek ke vstupnému.
Až do konce prázdnin také máte možnost
navštívit ve Vida! výstavu Digitálium, která
vás zavede do videohry. Před sebou spatříte
pět obřích projekcí lidských hlav, pět bran do
digitálních světů. Jejich podobu máte ve
svých rukou. Doslova. Stačí pohybovat rukama a projekce před vámi se mění.
Zábavní vědecký park VIDA! je otevřený
každý den a najdete ho u brněnského výstaviště. Zábavu si tu užije celá rodina. Před
návštěvou mrkněte na www.vida.cz na aktuální program.
Ema Zezulová

■

LIPKA ZVE NA KROUŽKY

Začátek prázdnin můžete oslavit rodinnou
poradou, na které s dětmi vyberete kroužky
na nový školní rok.
Na kroužcích Lipky trávíme většinu času
venku, v okolní přírodě nebo v našich přírodních zahradách. Pokud tedy vaše děti rády
tráví volný čas hraním s kamarády, bádáním
a poznáváním, budou pro ně kroužky na pracovištích Lipky to pravé ořechové. Lipová
v Pisárkách připravuje kromě osvědčených
stálic hned tři kroužky pro malé děti s dospělým doprovodem: Pampelišky mladší, které
jsou určeny pro děti od tří do šesti let, se scházejí v pondělí odpoledne, středeční odpoledne se setkávají Sojky, které jsou vhodné pro

děti od tří do šesti let a Píďalky pro děti ve
věku od dvou do čtyř let, jejich čas přichází
ve čtvrtky dopoledne. Novinkou je středeční
kroužek Šídla pro děti od šesti do osmi let,
kterým nabídne spoustu her a objevování
v zahradě, a Klub Envimamky plný sdílení zkušeností a ekotvoření pro maminky v doprovodu dětí. Pracoviště Kamenná otevírá pro děti
od osmi do deseti let kroužek Divoši, zaměřený na tábornictví, ale také kroužek pletení
košíků pro dospělé zájemce. Přihlášky ipodrobné informace o kroužcích najdete na stránce
www.lipka.cz/krouzky-lipka. Přejeme vám pohodové léto a v září se těšíme v kroužcích na
Amálka Čípková ■
viděnou.
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Lucie Tribulová

■

NECHTE SE UNÉST
VESMÍREM
Na Hvězdárně a planetáriu Brno si blízkého
i vzdáleného kosmického prostoru užijete
hned několika způsoby, nakouknout můžete
špičkovými dalekohledy nebo hi-tech 3D
brýlemi.
Se Zrozením planety Země 2D se v digitáriu
vydáte po stopách stvoření. Nahlédnete do
kuchyně, ve které se uvařilo nejen Slunce, ale
celá Sluneční soustava. Spředstavením Vesmír
3D podniknete cestu napříč naší Galaxií. Přímo
nad vámi proletí ty největší i nejmenší stálice.
Mlhoviny, ve kterých hvězdy vznikají, stejně jako
oblaka horkého plynu, v nichž zanikají. A také
nejzvláštnější místo ve vesmíru… místo, kde se
sci-ﬁ stává realitou! Místo s extrémně vysokou
hustotou, které bortí strukturu prostoru a času.
Přijdete-li v létě na komentované pozorování
hvězdné oblohy, na vlastní oči se přesvědčíte
o existenci kráterů na Měsíci, nápadných
i nenápadných planetách, otevřených i kulových hvězdokupách. Éterické mlhoviny
a dokonce i nepředstavitelně vzdálené galaxie
před vámi budou deﬁlovat jako na pódiu jedinečného divadla.
Vesmír je vlastně obřím orlojem, jehož neviditelné soukolí neustále mění nastavení. Někdy
předvídatelně, někdy nepředvídatelně. To ale
znamená, že každý večer se na Kraví hoře
odehrávají neopakovatelná představení. Kde
se nechat strhnout? Na www.hvezdarna.cz.
Mgr. Jiří Dušek Ph.D.

■

Volný čas

DĚDSKÝ DEN

NEDĚLE PATŘÍ SENIORŮM
Bývalé legionářské kino a divadlo Bio Sibiř
patří k objektům, které poslední desetiletí
zely prázdnotou. Nyní začíná po karanténě
znovu ožívat. Připravili jsme nedělní ﬁlmy
pro seniory, čtvrtky jsou věnované festivalu
dokumentárních ﬁlmů NAIFF 2020, připraveny jsou také další projekce.
Za první republiky a v šedesátých letech
na Dukelské třídě 50 fungovalo kino, v devadesátých letech zde působilo Divadlo In Flagranti a nacházelo se zde také dabingové
studio České televize, dabovaly se tu legendární seriály Dallas nebo Knight Rider. Bylo
by škoda tento skvělý prostor nechat chátrat.
Proto jsou kromě koncertů a divadelních
představení přichystány i ﬁlmové a dokumentární projekce s diskuzemi.
Na každou druhou neděli v 15.00 hodin
jsou připravené ﬁlmy na velkém plátnu, které
patří k tomu nejlepšímu, co česká kinematograﬁe nabídla. Film Anton Špelec, ostrostřelec se bude promítat 5. července, Peníze
nebo život 26. července, 2. srpna Lelíček ve
službách Sherlocka Holmese a 30. srpna ﬁlmem Hej rup!

Tím ale v neděli promítání nekončí
a v 18.00 hodin budou začínat navazující
dokumentární snímky. Otevřeno bude vždy
od 14.00 hodin. Ve čtvrtky od 19.00 hodin
postupně uvedeme premiéry s besedou
a přes léto ozvěny festivalu NAIFF. Ten se
zaměřuje na témata a život domorodých lidí
z celého světa a také těch, kteří se ocitají na
okraji společnosti.
„Přemýšleli jsme, co by mohlo být zajímavé
a přišlo nám, že v okolí nemají například
senioři kam zajít do kina. A chtěli jsme jako
komunitní centrum naplánovat program, na
který se dá po skončení krize zadarmo zajít
do velkého sálu. Jak na legendární klasické
ﬁlmy, tak i na nové dokumenty s aktuálním
a důležitým obsahem,“ vysvětlil Jan Šerek
z iniciativy Kulturou proti chátrání, která Bio
Sibiř spravuje.
Zajímá nás také, co byste rádi viděli na velkém plátně vy. Proto nám posílejte tipy na
e-mail: info@biosibir.cz. Další program bude
doplňován na webu www.biosibir.cz. Těšíme
na vaši návštěvu.
Jan Tesařík

■

Léto v Lužánkách letos završí nultý ročník
festivalu Babí léto a Dědský den, který oživí
park 29. srpna.
Na této zdarma přístupné akci najdou zábavu, ale i podporu a poučení především osoby
prověřené časem. „Oslavy dětských dní jsme
v Lužánkách organizovali již dvakrát, tak nás
napadlo, že je trochu nefér, že tu nemáme
také nějaký děDský den, protože akce tohoto
typu v Brně trochu chybějí. Proto jsme s tímto
nápadem oslovili radnici Brno-střed a těší
nás, že odezva byla souhlasná a velmi pozitivní,“ uvedla hlavní organizátorka festivalu
Simona Kumpanová Valachovičová. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i netradiční
hudební program několika cimbálových
muzik, společné zpívání a soutěže jako cimbálkaraoke nebo slepé poznávání různých
piv. Součástí festivalu ale budou také aktivity
zaměřené na zdraví: zdravotní cvičení na
nových strojích v městském parku, pétanque
či cvičení mozkových závitů hrami univerzity
třetího věku nebo různé formy podpory seniorů, jako třeba Mobilní pohotovost. Program
bude k dispozici v příštím čísle zpravodaje
(mav) ■
a na www.dedskyden.cz.

FLÉDA SE STĚHUJE NA ŠPILBERK

Hudební klub Fléda přichází se sedmidílným cyklem venkovních koncertů Hudba
na Hrad.
Jedinečná hudební slavnost se odehraje
v magických kulisách jedné z nejoblíbenějších brněnských památek, a to od 9. do 17. července. Na velkém nádvoří hradu Špilberk se
vystřídají kapely Poletíme?, Monkey Business,
Tomáš Klus a Cílová skupina, Chinaski, Škwor
a Mig 21. Celou sérii zakončí desetičlenný
ansámbl J.A.R. Brány hradu se budou otevírat
vždy v 18.00 hodin, koncerty začnou ve

20.00 hodin. Předprodej vstupenek je spuštěn v síti smsticket.cz.
Pro pilotní díl 9. července nemohl organizátorský tým zvolit vhodnějšího interpreta
než oblíbenou kapelu Brňanů Poletíme?, která je zejména prostřednictvím Rudolfa Brančovského spojována s mnoha brněnskými
místy.
Turbo šanson a banjo punk vystřídá 10. července funková smršť v režii Romana Holého
a Monkey Business. Špilberské zdi v dokonalé symbióze rozezvučí dvoje hammondy

a dvojhlas Matěje Rupperta a Terezy Černochové.
V neděli 12. července ho vystřídá komornější výraz zastoupený výjimečnou postavou
současné domácí hudby a občanského aktivismu Tomáše Kluse. Se svou kapelou Cílová
skupina představí nejen aktuální písně z nové
desky Klusymfonie, ale i svou starší tvorbu
v dynamičtějším kapelním provedení.
Multižánrovou hradní sérii doplní 14. července Chinaski, skupina, která si od devadesátých let získala srdce mnoha posluchačů
od teenagerů po seniory. Na Špilberku předají sílu svého nedávno vydaného alba
nazvaného 11.
Klubová dramaturgie nezapomněla ani na
příznivce tvrdší muziky. 15. července hradní
zdi přivítají nekorunované krále českého
metalu, kapelu Škwor.
Ve čtvrtek 16. července se na pomyslné
přistávací rampě hradu Špilberk objeví rozverné těleso Mig 21, které má s tímto prostorem spojeny zásadní zkušenosti a skvělé
vzpomínky. Seriál Hudba na Hrad skončí ve
velkém 17. července koncertem desetičlenného ansámblu J.A.R. opět pod vedením
Romana Holého.
Martin Brzobohatý

■
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Volný čas

ČAS RYTÍŘŮ
DALEKÝCH MOŘÍ
V Pavilonu Anthropos na Pisárecké 5 od
17. července představí brněnského rodáka,
sběratele a mecenáše Jindřicha Vávru.
Na výstavě Čas rytířů dalekých moří budou
k vidění fotograﬁcké doklady ze zámořských
cest významného lékaře a přírodovědce z let
1865 až 1879.
Jeho fotograﬁcké sběry jsou unás zcela mimořádné a nebyly jako celek dosud prezentovány.
Knejpůsobivějším náleží záběry zvýchodní ajihovýchodní Asie, severní Afriky a Austrálie. Vedle
řady anonymních děl Vávrův soubor zahrnuje
také albuminové pozitivy zéry mokrého kolodiového procesu od fotografů světové proslulosti,
jakým byl vIndii Brit Samuel Bourne nebo vJaponsku, Číně a Thajsku Rakušan Wilhelm Burger.
Jindřich Vávra byl také jedním z nejvýznamnějších donátorů Františkova muzea, dnešního Moravského zemského muzea, ale také
muzeí vídeňských.
Výstava bude současně prezentovat
Vávrovy etnograﬁcké, numismatické, zoologické a botanické sbírky z druhé poloviny 19.
století. Za své zásluhy v oblasti vědy byl vedle
jiných ocenění honorován čestným titulem
Rytíř Dalekých moří. Výstava je pro veřejnost
(mav) ■
přístupná až do ledna 2021.

ZA BRNĚNSKÝMI CHRÁMY

Najděte přes léto útočiště v brněnských
svatostáncích – chládek, přítmí, klid ke kontemplaci a údiv nad bohatstvím liturgické
tradice. TIC Brno vás letos navíc zve do
čtveřice předních svatyň, do nichž se
návštěvníci jinak dostávají jen složitě.

Od úterka do soboty se můžete podívat
do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela svatého Tomáše, u obou v době od
13.30 do 17.30 hodin, do Červeného kostela
a kostela svatého Michala, vždy od 14.00
do 18.00 hodin, a to od 15. června až do
15. září. V uvedených časech budou v kostelích čekat průvodci, kteří vám přiblíží jejich
historii a umělecké přednosti.
Navíc letos TIC Brno zorganizoval sérii
tematických komentovaných prohlídek, které
mohou překvapit i zkušené Brňáky. Věděli
jste, kde jsou ty největší varhany, kde se schodiště vine jako DNA a kde je chrámová loď
skrytá za normální uliční frontou? Vyzvedněte
si k tomu kapesního průvodce brněnskými
chrámy a především nejnovější pracovní list
Znáš kostely v centru Brna? Zabaví děti, ale
obzory rozšíří i dospělým.
Další tematické prohlídky najdete na stránce www.ticbrno.cz/brnoajehochramy.
Program Brno a jeho chrámy je celý zdarma. Tematické prohlídky je z kapacitních
důvodů třeba rezervovat předem. Učinit tak
můžete na infocentrech TIC Brno nebo
Jan Gerych ■
on-line.
foto: Michal Růžička, TIC Brno

VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA AKCE K
Moravská zemská knihovna představuje
virtuální knihovnu k 70. výročí komunistického zásahu proti klášterům.
Katolická církev představovala nejlépe
organizovanou nestátní moc v poválečném
Československu. Z pohledu komunistů šlo
o odvěkého nepřítele, proti němuž zahájili
odvetné tažení už bezprostředně po skončení druhé světové války. Likvidace řeholních
řádů a kongregací byla součástí mocenského
plánu na minimalizaci politického, kulturního
i ekonomického vlivu katolíků v poúnorovém
státě. K nejviditelnějším momentům realizace
tohoto plánu patří akce K z roku 1950.
Právě této události měla být původně
věnována výstava v galerii knihovny,
v důsledku jejich uzavření však byla přepracována do on-line podoby, čímž vznikla tematická virtuální knihovna Akce K. Dostupná je
na adrese www.akcek.knihovny.cz.
Hned na úvodní straně je možné si přehrát videovzkaz, který pro účely webu natočil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Na přípravě projektu se podílely týmy portálů
Knihovny.cz a Digitálníknihovna.cz, jež provozuje Moravská zemská knihovna. Vše

pod odborným dohledem Odboru rukopisů
a starých tisků knihovny.
Po akci K zůstaly nejenom lidské oběti, ale
i opuštěné kláštery, které byly určeny pro
civilní či vojenské použití, popřípadě k rozpadu. Spolu s kláštery byly zabaveny i vzácné
klášterní knihovny budované po staletí, celé
části těchto fondů byly zničeny či rozkradeny,
zbytky byly následně svěřeny do správy krajských knihoven. Univerzitní knihovna, dnes
Moravská zemská knihovna, byla jednou ze
svozových knihoven, které měly klášterní
knihovny převzít. Díky postoji tehdejších
brněnských knihovníků, mezi nimiž hrál nejvýznamnější roli doktor Vladislav Dokoupil,
správce oddělení starých tisků, došlo k tomu,
že knihy nejenom nebyly anonymně rozpuštěny do knihovního fondu, ale byly uchovány
jako původní celky, zkatalogizovány a odborně ošetřeny. Tím se zabránilo jejich ztrátě
a zničení. Tento vztah k uchovávaným klášterním knihovnám byl církevními řády oceněn
po roce 1989 a v důsledku toho byla knihovna
požádána, aby nad řadou těchto knižních
celků nevyčíslitelné hodnoty nadále převzala
správcovskou či odbornou patronaci. V minu-
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lém roce například deponovali své knihovny
v MZK dominikáni ze Znojma či voršilky
v Brně. Nejzajímavější rukopisy z klášterních
knihoven z databáze Manuscriptorium si
mohou zájemci prohlédnout on-line ve zvláštní sekci webu.
Všechny kapitoly jsou doplněny rozšiřujícími zdroji zejména z portálů
Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz. Jde hlavně o tipy na související literaturu a články
z dobového tisku. Díky spolupráci s Archivem
bezpečnostních složek web obsahuje i plné
verze vybraných autentických dokumentů,
například pokyny pro SNB v rámci přípravy
na akci K či první zprávu StB o průběhu akce.
Zveřejněny jsou zde i dokumenty a fotograﬁe
ilustrující zkázu některých klášterních
knihoven. Další materiály poskytl Památník
obětem internace v Králíkách, nechybějí ani
odkazy na populárně-naučné dokumenty
České televize nebo na videa s pamětníky
z projektu Paměť národa. Výsledkem tedy
není jen výstava, ale celá virtuální knihovna,
která může sloužit jako trvalý zdroj pro poznání této traumatické kapitoly českých dějin.
Martina Šmídtová

■

Volný čas

SOCHY MEZI KVĚTY

SLAVNOSTI NA TRHU

Na Zelném trhu se odehraje hned několik
zajímavých festivalů, na své si přijdou příznivci piva, vína, dobrého jídla a hudby.
Zelný trh je nejen oblíbené tržiště, kde je
možné od pondělí do soboty nakoupit čerstvé ovoce, zeleninu a květiny, ale také oblíbeným místem pořádání kulturních a společenských akcí.
O prázdninách se mohou návštěvníci těšit
na festival Ochutnávky malých pivovarů.
Pestrá nabídka pivních značek je připravena
od 24. do 26. července, organizátoři slibují
také rozšíření nabídky o další netradiční

výrobce, k zakousnutí slané i sladké pochoutky a bohatý hudební program. Podrobné
informace najdou zájemci v události na facebooku nebo na www.trhynazelnaku.cz. Další
díl ochutnávky produktů malých pivovarů je
na tržišti plánován ještě od 4. do 6. září.
Festival vína Ovínění na Zelňáku – Zlatý
pohár Česko Slovenska 2020 nabídne od
18. do 19. září stovky vín z České republiky
a Slovenska, bohatý kulturní program a stánky s jídlem. Kompletní program a více informací bude postupně zveřejňováno na webu
(mav) ■
organizátora www.vinovnici.cz.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve
na festival, jazzový večer, výstavu soch
a sukulentů.
Botanická zahrada se opět zapojuje do akce
Mendel festival, ato 17. července. Pro návštěvníky
bude připravena prohlídka zahrady, tematické
aktivity a komentovaná prohlídka ve sklenících.
Na akci je nutná rezervace na e-mail: mendelfestival@gmail.com.
Od července do konce září budou v prostorách botanické zahrady vystavena výtvarná díla
studentů atelieru AS1 Fakulty výtvarného umění
VUT pod vedením profesora Michala Gabriela.
Třetí ročník výstavy nese název Sochy mezi květy.
Šestnáctý Jazzový večer tentokrát stématem
svatby a hudební skupinou Django Jet, která
hraje taneční swing, potěší návštěvníky 6. srpna
od 18.00 do 21.00 hodin. Na programu bude
svatební show Dámského kloboukového klubu
Radky Chabičovské.
Prodejní výstava sukulentů ajiných exotických
rostlin bude letos zaměřena na rod aloe a jeho
využití. V expozici bude, kromě sukulentů akaktusů, instalována keramika studentů ZUŠ Veveří
pod vedením Běly Zemánkové.
Ing. Hana Ondrušková

■

MĚSTO ROZEZNÍ TÓNY KYTAR
Mezinárodní kytarový festival, kurzy
Brno´20 a Mezinárodní kytarová soutěž
Guitartalent budou od 4. do 10. srpna přehlídkou světové kytarové špičky.
Od 1. do 7. srpna se v centru Brna bude
konat podle slov anglického časopisu Classical Guitar Magazine jeden z nejzajímavějších
kytarových
festivalů
Evropy.
Festival zahájí špičkový světový kytarista Marcin Dylla z Polska, který je vítězem rekordního
počtu 30 kytarových soutěží.
Koncert Sen ﬂamenca z Andaluzie představí 2. srpna hvězdy originálního ﬂamenca,
které má kořeny výlučně v Andaluzii: kytaristy
Raula Mannolu a Joni Jiméneze, tanečníky
Aylin Eleonoru a José Carmonu Rapico a zpěváka Enrique Bermudez Piculabe.
Jeden z vůdčích světových kytaristů současnosti Eduardo Fernández z Uruguaye
zahraje v pondělí 3. srpna, po něm následuje
úterní koncert atraktivní Duo Guirimbadu
z Portugalska: Eudoro Grade, kytara & Vasco
Ramalho, marimba.
Profesorka nejvýznamnější hudební školy
světa Julliard School of Music v New Yorku,
Tali Roth, zahraje 5. srpna a den poté v 16.00
hodin posluchače potěší Kytarový orchestr

festivalu s dirigentem Vladimírem Novotným
a nejlepší sólisté probíhajících kytarových
kurzů, které vedou přední světoví pedagogové. Večer bude následovat poslední koncert festivalu, kde vystoupí Štěpán Rak, který
následující den oslaví 75. narozeniny, a jeho
syn Matěj Rak a Vladislav Bláha, jediný český
kytarista, který s recitálem vystoupil v Carnegie Hall.
Vedle koncertů a kurzů je také připravena
Mezinárodní kytarová soutěž Guitartalent.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: do
19 let a bez omezení věku. Mezinárodní poro-

ta složená z předních umělců a pedagogů
rozhodne o tom, kdo se stane vítězem soutěže a vyhraje hlavní ceny, kterými jsou koncertní kytary předních mistrů kytarářů a účast
ve ﬁnále kytarové soutěže v Tokiu v dubnu
2021.
Festival pořádá Česká kytarová společnost
a uměleckým ředitelem festivalu a soutěže
je Vladislav Bláha.
Program akce a podrobné informace o festivalu jsou uvedeny na www.guitarcz.com.
(mav)

■
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Kultura

KULTURA VOLÁ, HURÁ DO DIVADLA

Diváky po dlouhé pauze potěší Opera na
Špilberku a výjimečné léto plné her ve všech
budovách Národního divadla Brno.
Již od 1. června si můžete zakoupit vstupenky na 24 představení, které soubory Národního divadla Brno odehrají v létě v Mahenově
a Janáčkově divadle, v divadle Reduta a na
Špilberku. Národní divadlo Brno bohužel v této
sezoně už hrát nezačne. Současná protiepidemiologická opatření v době, kdy tento článek připravujeme, umožňují využít maximálně
třetiny kapacity sálu – to je například 75 diváků

v Redutě, 300 diváků v Janáčkově divadle
nebo 200 diváků v Mahenově divadle, z nichž
někteří by ale museli sedět až ve čtvrtém pořadí a shlížet na stovky prázdných sedadel pod
sebou. Při nákladech spojených s každou
reprízou by tak otevření divadel bylo naprosto
neefektivní a jenom by zvyšovalo ztrátu divadla, což by dále zatěžovalo rozpočet zřizovatele. Pouze v závěru sezony 2019/2020 otevře
soubor Janáčkovy opery generální zkoušky
Řeckých pašijí a Ferdy Mravence jako poděkování dobrovolníkům a pracovníkům z první

linie. S publikem se pak Národní divadlo Brno
rozloučí 1. července od 19.00 hodin mimořádným open air koncertem na piazzettě před
Janáčkovým divadlem. Na nádvoří hradu Špilberk budou moci diváci zhlédnout opery
Lazebník sevillský, Nabucco, La traviata či Carmen od konce června do začátku září. V těchto
dnech už ale členové všech souborů znovu
intenzivně zkoušejí ve všech divadelních
budovách, na jevištích i ve zkušebnách, abychom mohli uvést všechny premiéry naplánované na období od března do konce června
2020. Divadlo totiž zahájí příští sezonu netradičně už v srpnu, kdy v premiérách a nových
inscenacích otevřených široké veřejnosti
nabídne šest titulů činohry, opery i baletu včetně očekávaných hitů, jako je komedie Slaměný
klobouk, baletní Radio and Juliet s hudbou
skupiny Radiohead v Mahenově divadle nebo
operní představení pro celou rodinu Ferda
Mravenec v Janáčkově divadle. Srpnová
představení až na výjimky budou začínat od
20.00 hodin a zpříjemní tak divákům, na něž
se skutečně už nesmírně těšíme, krásné letní
dny a večery.
Zuzana Žáková Klimplová

■

DVA ROKY PRÁZDNIN FRANTIŠKA SKÁLY
Ve Fait Gallery je do 25. července k vidění
výstava výtvarníka Františka Skály.
Umělec je známý převážně svými monumentálními, ale i komorními objekty a materiálovými instalacemi vykazujícími mnohdy
nadsázku a smysl pro jemný humor. Tentokrát
překvapivě prezentuje seriózní malířskou
tvorbou.
Výstava nese název Dva roky prázdnin
a Skála ho vysvětluje takto: „Příznivé okolnosti
přály tomu, že jsem konečně po mnoha
letech mohl dva roky téměř nerušeně malovat. Malba samotná je nekonečné dobrodružství a spolu se dvěma velkými cestami
do Kolumbie a Austrálie chápu toto šťastné
období jako pobyt na pustém ostrově.“
V neukončené řadě Rezavých krajin navazuje na svůj soubor termokreseb Krajiny
z bezčasí nebo cyklus graﬁk Obři, ve kterém
je síla přírody personiﬁkována do nadpřirozených bytostí. Monochromní, převážně apokalyptické scenérie, jsou zároveň oslavou
přírodního pigmentu objeveného před lety,
jehož překrásná barva je tvořena železitými
nanoschránkami mikroorganismů z lesního
pramene v západních Čechách. I zde, jako
ostatně i jinde ve Skálově tvorbě, je však

možno sledovat v rámci cyklu jeho neudržitelnou objevitelskou posedlost.
Obrazy, které vznikly během studijní cesty
po Kolumbii, jsou pokračováním linie, kterou
Skála začal odvíjet už velkým plátnem Matka
země vystaveným na jeho výstavě v Rudolﬁnu v roce 2004. Zde se vynořila postava
centrálního božstva, která se v jeho tvorbě
objevuje v mnoha variantách a materiálech.
Obrazy jsou často zabydleny postavami, které přicházejí z jakéhosi transkulturního zásvětí. Autor jde tak daleko, že se nechal inspirovat
jeskynními malbami starými až 60 tisíc let, za
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kterými jel do Austrálie. Plátna jsou malována
na zemi pigmenty přírodních odstínů, nebo
barevnými okry nasbíranými v Austrálii.
Všechny další práce, ať už jsou to nestandardní oválné motivy, fotograﬁe sochařských
parků z australského Darwinu, malovaná
domorodá pádla-návěstí, nebo nekonečná
řada obrazů-objektů, táhnoucí se od poloviny
osmdesátých let, potvrzují stále stejnou autorovu fascinaci přírodou, okouzlení krásou
barvy, energií materiálu a úžas nad tajemstvím
stvoření světa.
Tímea Vitázková

■

Kultura

STOPY ADOLFA LOOSE
Do konce letošního roku je možné navštívit
na Špilberku výstavu Evropan Adolf Loos.
Nejen brněnské stopy.
Architekt Adolf Loos zásadním způsobem
určil vývoj světové moderní architektury.
Muzeum města Brna proto 150 let od jeho
narození věnovalo svoji letošní největší výstavu právě jemu.
Loos proslul modernistickými stavbami,
estetikou bez ozdob, novou koncepcí prostoru
i břitkými esejemi. Výstava představuje výběr
z díla Adolfa Loose, a to především jeho práce
pro rodné Brno a Moravu, které jsou zasazeny
do kontextu internacionálního stylu architektonické avantgardy. Vizuálně poutavým způsobem přibližuje ideové a výrazové koncepty
architektovy tvorby. Ukazuje dílo tvůrce, které
v čase svého vzniku patřilo nejen v Českých
zemích mezi hlavní nositele a reprezentanty
soudobých světových architektonických trendů. Mimo jiné jsou zde k vidění autentické
doklady, dobové i současné fotograﬁe, modely, vizualizace a mnoho dalšího.
Expozice je součástí programu celorepublikového projektu Rok Adolfa Loose 2020.
(mav) ■
Více na www.spilberk.cz.

POD OTEVŘENÝM NEBEM

Koronavirová vynucená pauza je snad už
za námi. A těžko najít z hygienického hlediska lepší přechodné řešení, než namísto
do uzavřeného hlediště pozvat diváky pod
širé nebe.
Letní scéna Divadla Bolka Polívky tak bude
opět příležitostí nabídnout skvělé komedie
i vážnější kusy s atraktivním hereckým obsazením konečně naživo a dokonce postupně
na třech místech.

Po slavkovském zámku a mikulovském
amﬁteátru se od 20. července do 1. srpna
můžete vydat tradičně na Biskupský dvůr
Moravského zemského muzea v Brně. Připravena je řada titulů z vlastní produkce pořadatelského divadla, například inscenace
DNA, kde vedle svého otce exceluje Anna
Polívková, legendární Podivné odpoledne
dr. Zvonka Burkeho či Rebelky s Chantal Poullain a Štěpánkou Křesťanovou.
Ani letos nebudou diváci ochuzeni o tituly
spřízněných scén, jako je například divadlo
Studio Dva a další. Chybět nebudou osvědčené hity Vysavač či Otevřené manželství.
Příznivci zpěvačky Moniky Absolonové se
mohou těšit na její koncert Bez řečí. Tečku
za Biskupákem udělá Pavel Seriš a jeho
Pozemšťan, fyzický stand-up i komediální
pantomima o mimozemšťanovi, který při
pobytu na Zemi zjistí, že by se rád stal člověkem. Pozemšťan je divadelní zprávou
o lidech 21. století, kteří se dívají všude kolem
sebe, jen ne do zrcadla.
Jiřina Veselá ■
foto: Ľubomír Bafo Drahoš

SMRŠŤ HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ
Sedmý ročník mezinárodního operního
a hudebního festivalu Janáček Brno se
uskuteční od 28. září do 16. října. Vstupenky jsou již v prodeji.
Jestliže 6. ročník festivalu představil Janáčkovo jevištní dílo v celé jeho šíři, letošní Janáček Brno se vydá po stopách překotného vývoje v hudbě a umění vůbec, oné smršti idejí
a nových, dosud neprozkoumaných možností, jež přinesl přelom 19. a 20. století.
Během téměř tří týdnů nabídne festival
vynikající operní inscenace, koncertní řadu,
a především výjimečné umělce, jako jsou
Robert Carsen, Jakub Hrůša, Karita Mattila,
Pavol Breslik, Pavel Haas Quartet, Bamberští
symfonikové, Jan Bartoš a další.
Letošní ročník tak bezpochyby naváže na
mimořádný úspěch roku 2018, kdy obdržel
jako první v České republice prestižní ocenění The International Opera Awards za nejlepší festival roku.
Navzdory složité situaci se podařilo zachovat program, avizovaný v prosinci minulého
roku, jen s minimem změn. „Vzhledem k současným omezením ve světě v souvislosti
s onemocněním covid-19 se neuskutečnily
premiéry dvou inscenací, které se měly na
podzim na festivalu představit. Jedná se

o produkci Její pastorkyně Divadla Brémy
v režii Armina Petrase a produkci Její pastorkyně v režii Clause Gutha připravovanou
londýnskou Královskou operou Covent Garden. Za obě produkce se nám podařilo získat
adekvátní náhradu, a program festivalu jsme
navíc rozšířili o další premiéru souboru
Janáčkovy opery Národního divadla Brno,“
popsal umělecký šéf Janáčkovy opery Jiří
Heřman.
Brémskou Její pastorkyni v programu
nahradí inscenace Příhody lišky Bystroušky
v režii Lindy Keprtové a v hudebním nastudování Martina Doubravského, kterou na festivalu uvede Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Londýnskou inscenaci v programu zastoupí
úspěšná brněnská inscenace Její pastorkyně
v režii Martina Glasera a pod taktovkou šéfdirigenta Marko Ivanoviće. „Máme velkou
radost, že se pro tato dvě speciální festivalová představení podařilo získat pro roli Kostelničky světovou operní hvězdu Karitu Mattilu, která v této roli měla původně vystoupit
v londýnské produkci,“ podotkl ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.
Na program festivalu byla nově přidána
premiéra opery Řecké pašije Bohuslava Martinů nastudovaná souborem Janáčkovy ope-

ry v režii Jiřího Heřmana a v hudebním nastudování Roberta Kružíka, která se uskuteční
7. října v Janáčkově divadle. Poslední změna
programu se týká koncertu v bazilice na Starém Brně, kdy 11. října provede Janáčkovu
Glagolskou mši a Věčné evangelium Filharmonie Brno v čele se svým šéfdirigentem
Dennisem Russellem Daviesem, a to spolu
se sborem Janáčkovy opery.
Všechny další body programu festivalu se
podařilo zachovat tak, jak byly původně avizovány. Slavnostní zahájení festivalu tak bude
patřit Janáčkově méně často uváděné opeře
Osud, jež však představovala na jeho skladatelské cestě výrazný krok v hledání pojetí
moderní opery. Inscenace bude dílem světoznámého režiséra Roberta Carsena.
Na závěr festivalu vystoupí vynikající Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba
Hrůši, diváci se mohou těšit na písňové recitály Tomáše Krále a Pavola Breslika, na klavírní
recitál Jana Bartoše a Jana Jiraského, nebude chybět ani sborová tvorba v podání předního rakouského tělesa Arnold Schoenberg
Chor a mnohé další.
Aktuální informace o festivalu a možnost
on-line zakoupení vstupenek naleznou
návštěvníci na www.janacek-brno.cz.
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Kultura

PRÁZDNINY VE SCALE

Poslední červnový den se přesně ve 21.30
hodin rozzáří plátno na nádvoří Místodržitelského paláce Scalního letňáku, diváky
potěší také přehlídka ﬁlmů Tady Vary.
Letní kino, které Univerzitní kino Scala pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií už šestý
rok, nabídne tři promítání každý týden, celý
červenec a srpen. Promítat se bude za každého počasí, program najdete na stránkách
kina www.kinoscala.cz.
Následně 3. července slavnostně začne

letošní festival Karlovy Vary, tentokrát ovšem
ne ve Varech, ale v 97 kinech po celé republice. Jedním z nich bude i Scala, která během
devíti dnů odpromítá všech 16 letošních festivalových ﬁlmů v přehlídce nazvané Tady
Vary. Co všechno potkalo Miroslava Žbirku
od chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až
do momentu, kdy svůj život odhalil ﬁlmařům?
S napětím očekávaný ﬁlmový portrét Meky,
který natočil držitel Českého lva za snímek
King Skate Šimon Šafránek, bude v rámci
přehlídky uveden ve světové premiéře jako
jediný český zástupce. Evropskou premiéru
si na přehlídce odbudou tři výrazné snímky,
které zaznamenaly mimořádný ohlas na festivalu Sundance: Luxor režisérky Zeiny Durry,
tajemstvím obestřený mexický thriller Bez
zvláštních znamení debutantky Fernandy
Valadez a Tajný agent chilské ﬁlmařky Maite
Alberdi. Každý z vybraných ﬁlmů bude mít
pouze jedno exkluzívní představení koncipované ve festivalovém duchu. Doplněno
bude úvodem přenášeným do sálu i participací tvůrců prostřednictvím komunikačních
kanálů.
Eva Petláková

■

VARHANNÍ LÉTO
Po úspěchu v předchozích letech se už
počtvrté uskuteční Varhanní léto na Petrově.
V červenci, srpnu a září pravidelně jednou
za dva týdny budou čtvrtky patřit varhanní
hudbě, která rozezní působivé prostředí

brněnské katedrály, a to vždy od 19.00 hodin.
Představena zde budou atraktivní varhanní
díla v podání renomovaných umělců a hlavně
mladých varhaníků z Konzervatoře Brno,
Pražské konzervatoře a z Janáčkovy akademie múzických umění, kteří se s úspěchem
zúčastnili interpretačních soutěží.
Letos to budou 9. července Tomáš Sommer
a Jan Kopřiva, 23. července Petr Otáhal, Barbora Baumannová a Kristýna Bradáčová,
6. srpna Ondřej Valenta, 20. srpna Tetiana Tishchenko a Ondřej Smolík a 3. září Petr Kolař
s trumpetistou Ondřejem Jurčekou. Na závěrečném koncertě 17. září zazní Slavnostní mše
pro sbor a dvoje varhany od francouzského
skladatele Louise Vierna, od jehož narození
letos uplynulo 150 let. Provedou ji sbory Magniﬁcat a Beseda brněnská, nejstarší české sborové těleso, které vzniklo přesně před 160 lety,
za doprovodu varhaníků Stanislava Boldižára
aDagmar Kolařové, pod taktovkou Petra Kolaře.
Vstup na koncerty je volný, konají se s ﬁnanční podporou statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace Magniﬁcat.
Přesný program koncertů je uveden na webové stránce www.katedrala-petrov.cz a na webu
(mav) ■
www.magniﬁcat.cz.
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SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI
Program Letních shakespearovských
slavností zahájí na velkém nádvoří Špilberku 21. července Zimní pohádka, příběh o zradě, lásce a odpuštění.

Znovu toto úvodní představení diváci
uvidí ještě 22. a 23. července. Na Mnoho
povyku pro nic se mohou těšit 28.
a 29. července, do království dánského
se s Hamletem vydají 30. a 31. července,
Veselé paničky windsorské otevřou druhý prázdninový měsíc – 2. a 3. srpna.
Slavnosti zakončí 5. a 6. srpna Zkrocení zlé ženy. Začátky představení jsou
plánovány na 20.30 hodin.
„Letošní ročník festivalu bude jiný.
Možná dobrodružnější, ale jistě hodně
zábavný. Přestože bylo nutné program
zkrátit, diváci o svá oblíbená představení
nepřijdou. Vstupenky začneme prodávat do hledišť se sníženým počtem míst.
A prodej budeme následně přizpůsobovat aktuální situaci. V případě, že
bychom byli nuceni z důvodu vládních
nařízení akci zastavit a nehrát, vstupné
divákům vrátíme. S vděkem přijímáme
potřebný klid a jistotu, kterou nám
v našem počínání dodávají partneři
v čele se skupinou PPF,“ vysvětlil umělecký ředitel festivalu Libor Gross.
Prioritou pořadatelů je bezpečnost. Perspektiva uvolňování restrikcí, respektive
navyšování počtu diváků pro kulturní plenérové akce, je v tento okamžik příznivá.
Vstupenky je možné zakoupit na stránkách festivalu www.shakespeare.cz a také
(mav) ■
v síti Ticketmaster.
foto: Viktor Kronbauer

Kultura

LETNÍ JÍZDA

ZÁŘÍ V RYTMU JAZZU

Odložený JazzFestBrno otevře Avishai
Cohen, osmdesátiny oslaví Big Band Gustava Broma, nový termín hlásí i Pat Metheny, Lizz Wright a další hvězdy.
Pořadatelé festivalu JazzFestBrno zveřejnili téměř kompletní seznam náhradních termínů odložených koncertů letošního ročníku.
Ročník 2020, který se měl původně uskutečnit od března do června, zahájí 13. září
v Bobycentru basista a zpěvák Avishai Cohen
se vzácnou triovou sestavou Gently Disturbed. Stejnojmenná deska, kterou Cohen
s pianistou Shaiem Maestrem a bubeníkem
Markem Guilianou před lety nahrál, je dodnes
mnohými považována za jeho nejlepší album.
Mezi vrcholy podzimní přehlídky bude
patřit také koncert Rozhlasového Big Bandu
Gustava Broma, který 21. října v Sono Centru

oslaví 80 let existence společným koncertem
se zpěvákem Danem Bártou.
Už na podzim příznivce jazzu potěší také
britská saxofonistka Nubya Garcia a americký
varhaník Delvon Lamarr. Ti měli původně na
jaře vystoupit ve stejný večer, ale nakonec
se festivalovému publiku představí ve dvou
různých termínech. Delvon Lamarr zahraje
se svým triem 13. listopadu v Sono Centru,
zatímco Nubya Garcia zavítá 28. října do
Divadla Husa na provázku.
Mezi další nově zveřejněné termíny pro
letošní rok patří dvojkoncert tureckého kytaristy Cenka Erdoğana a norského trumpetisty
Mathiase Eicka, kteří zahrají 4. října v Divadle
Husa na provázku, a dvojkoncert tria
Szabo/Turcerová/Maceček a uskupení Points
Septet 14. října v Alterně. V součtu s již dříve
zveřejněnými koncerty tak JazzFestBrno
nabídne na podzim celkem deset hudebních
večerů.
O něco déle si fanoušci budou muset
počkat na další dvě velké hvězdy jazzové
scény. Andělský hlas Lizz Wright rozezní
Janáčkovo divadlo 15. března příštího roku.
Zpěvačka kombinující gospel, folk, jazz, pop
i blues nevystoupí vzhledem ke změně termínu s původně avizovanou brněnskou ﬁlharmonií, ale se svojí vlastní kapelou. Zlatým
hřebem neplánovaně prodlouženého 19. ročníku festivalu zůstává koncert dvacetinásobného držitele Grammy, kytaristy Pata Methenyho, který se nově uskuteční 30. května
příštího roku.
Více na festivalovém webu jazzfestbrno.cz.
Radek Babička

■

Leitnerka zve všechny milovníky kultury
a letní pohody na svou zahrádku.
Dožeňte u nás to, co vám během jarní
karantény chybělo: pořádná nálož hudby,
divadla a posezení s přáteli. Sezonní koktejly,
výběr pivních speciálů a něco dobrého
k snědku. Vše doplněno o kvalitní kulturu
pod širým nebem. Buďto zcela zdarma anebo
za symbolické vstupné. Prázdninová hudební
dramaturgie byla zvolena tak, aby ladila
s dobrým drinkem a letním sluncem. Čeká
vás pestrý mix indie-folku, jazzu a etna
v podobě koncertů Jenoféfy Bety, Prune,
Adély Václavové nebo Pavla Klvani. Domácí
divadlo Facka chystá špíly pro starší, 7. srpna
to bude představení Jarin a Pipin, i pro mladší,
pro které jsou připraveni na 9. srpna Pižďuchové. Dětský program též nabízí 25. července prostor progresivnímu divadlu Teatro
Mikro a jejich inscenaci Neviditelné děti. Máte
chuť na pořádnou ﬂákotu, ale chybí vám gril?
Tak přijďte k nám na zahrádku. Chystáme pro
vás komunitní grilovačky, a to dvakrát týdně,
ve čtvrtek i v pátek, pokud to počasí dovolí.
Celý tým klubu Leitnerova se těší na to, že
s vámi stráví prázdniny. Bude to jízda!
Monica Taufarová

■
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Kultura / Neziskové organizace

VARHANNÍ PŮLHODINKY
V JEZUITSKÉM CHRÁMU

Letos v létě se opět budou konat Varhanní
půlhodinky v jezuitském chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Uskuteční se každou neděli v červenci
a srpnu vždy v 11.00 hodin, s výjimkou
16. srpna, kdy bude slavnostní bohoslužba
k svátku Nanebevzetí Panny Marie. Půlhodinky nabídnou výběr ze světové a české

varhanní hudby a vždy také skladby německého velikána Johanna Sebastiana Bacha,
pro které jsou velmi vhodné varhany švýcarské ﬁrmy Mathis postavené v roce 2014, jedny
z nejlepších v naší zemi.
Na osmi půlrecitálech se představí mladí
čeští a moravští varhaníci, laureáti a účastníci
soutěží. O státním svátku 5. července vystoupí Petra Kujalová, studentka pařížské Conservatoire régional, 12. července Filip Šmerda
z Konzervatoře Brno, 19. července Lukáš Dvořák z Akademie múzických umění Praha,
26. července posluchače potěší Jan Kopřiva
z brněnské konzervatoře, 2. srpna prostor
rozezní Daniela Hřebíčková z Hudební fakulty
Janáčkovy akademie múzických umění,
9. srpna Jitka Jelínková, 23. srpna Anna Drobílková, obě ze stejné fakulty. Hudební setkávání uzavře 30. srpna Alfred Habermann, který studuje varhany na Akademii múzických
umění a cembalo na Pražské konzervatoři.
Přesný program bude uveden vždy na jednotlivých půlhodinkách. Vstup je volný, více
na www.biskupstvi.cz. Jana Slimáčková ■

LETNÍ KINO ART
NA ZAHRADĚ VILY
LÖW-BEER
Kino Art se již podruhé vydává na prázdniny
na zahradu Vily Löw-Beer. Letní kino bude od
26. června hrát každý pátek. Návštěvníci se
mohou těšit na oblíbené hity i letní komedie.
K dispozici bude také občerstvení, ato vCafé
Löw-Beer umístěném přímo v zahradě.
Projekce pod hvězdným nebem budou
v červnu a červenci začínat od 21.30 hodin,
v srpnu se začátky posunou na 21.00 hodinu.
Program nabídne populární divácké hity jako
Vlastníci, S chutí Toskánska nebo Tenkrát
v Hollywoodu, oscarový snímek Parazit i nejvíce navštěvovaný český dokument V síti.
Letní kino bude situováno na zahradu vily,
a to přímo s výhledem na tuto secesní památku. Pro diváky bude připraveno sezení v podobě plážových lehátek, lavic, prostor bude také
pro sezení na dekách. V průběhu projekce se
návštěvníci mohou osvěžit nabídkou blízkého
Café Löw-Beer, které sídlí přímo v zahradě
vily, a to v objektu bývalé celnice.
Kompletní program bude již brzy zveřejněn
na webové stránce www.kinoart.cz, kde také
bude možné zakoupit vstupenky.
Martina Marešová

■

POŠLETE POHLED A POMOZTE
Pohled, který dělá radost dvakrát. Koupí Dobropohledu přispějete na bezbariérové auto.
Zavzpomínat si na časy, kdy bylo běžné
posílat pohledy z prázdninových cest a ještě
podpořit dobrou věc, mohou lidé v nové kampani Domova pro mne. Nezisková organizace, která v Brně pomáhá osobám s postižením, se v ní díky prodeji speciálních
dobročinných pohlednic pokusí vybrat peníze na bezbariérové auto.

Dobropohlednice vytvořila organizace ve
spolupráci s českými inﬂuencery, kteří pro ně
poskytli své fotograﬁe nebo kresby. Zájemci
si tak za symbolickou cenu 100 korun mohou
vybrat hned z několika vzhledů pohlednic,
zvolit si také mohou, komu pohlednice udělá
radost. „Dobropohled pošleme přímo dárci,
ale i komukoliv jinému, koho se touto cestou
rozhodne potěšit. Při objednávce stačí jednoduše vyplnit adresu, na které přistane

pohlednice s pozdravem od našich dětí
z tábora nebo dospělých klientů z letního výletu,“ komentovala za Domov pro mne Lenka
Romportlová a dodala, že cílem kampaně bylo
udělat ze shánění ﬁnančních prostředků zábavu a zapojit do něj také uživatele služeb organizace.
Všechny vybrané ﬁnanční prostředky
budou využity na nákup speciálního bezbariérového vozidla, které organizace potřebuje pro lepší zvládnutí služby osobní asistence i pro cesty na pobytové akce.
„Bezbariérové auto, do kterého se bez problému vejde i elektrický vozík, nutně potřebujeme. Cestování veřejnou dopravou nelze
vždy využít a dostat elektrický vozík do standardního osobního auta a ještě zajistit bezpečný převoz klienta je prakticky nemožné.
Auto tak pomůže asistentům i klientům k větší
samostatnosti,“ vysvětlila Romportlová.
Celkově je potřeba vybrat zhruba 700 tisíc
korun. Dárci mohou přispět koupí Dobropohledu, ale i příspěvkem na speciálně zřízený
transparentní účet 2501808306/2010. Více
na www.domovpromne.cz/dobropohled
.
(mav)

30 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2020

■

Sport

ZAHRAJTE SI VOLEJBAL

SPORTOVNÍ PARK
NA VÝSTAVIŠTI

City Beach u Zvonařky zve ke sportování,
zahrát si můžete beach volejbal nebo disc golf.
V areálu najdou zábavu malí i velcí, pro
základní školy je navíc dopolední vstup zdarma. Pro ﬁremní skupiny a party kamarádů,
kteří chtějí chodit pravidelně celou sezonu,
mají na City Beach přichystanou výraznou slevu. „Nemusíte se bát, že propásnete termín,
když bude pršet, nebo když pojedete na
dovolenou. Jako poděkování za přízeň stálým klientům nabízíme slevu a k tomu zdarma
náhradní termíny v případě dovolených nebo

Brněnské výstaviště láká na stolní tenis,
basketbal i teqball.
Nové sportoviště bylo otevřeno poblíž
pavilonu P, návštěvníci zde najdou deset stolů
na stolní tenis, tři basketbalová hřiště i šest
teqballových stolů, na nichž si mohou vyzkoušet kombinaci fotbalu a stolního tenisu. Využít
mohou také dvě hřiště pro streetball. Míče
a rakety jsou zde k zapůjčení zdarma.
Sportovní areál bude přístupný až do konce srpna, a to denně od 9.00 do 20.00 hodin,
vstup na sportoviště je bezplatný. (mav) ■

deště,“ slíbil provozovatel areálu Pavel Trčala.
Zájemci o dlouhodobé rezervace mohou
psát na e-mail: pavel.trcala@citysports.cz,
jednorázově si lze hřiště zamluvit na telefonním čísle: 737 449 818. Kromě plážového
volejbalu si na udržovaných trávnících můžete vyzkoušet disc golf, tedy zábavnou týmovou hru, při které se hráči diskem trefují do
herních košů rozmístěných v prostoru. Kromě
sportovních zážitků hráče potěší také jedinečný výhled na dominanty města, Petrov
(mav) ■
a Špilberk.

POZVÁNÍ NA KURZ SEBEOBRANY
Klub Combatives Brno se zaměřuje na trénink a výuku reálné sebeobrany. Nové
zájemce zve na nábor, který se bude konat
22. září na Šujanově náměstí 1.
Nováčci se rovnou mohou podívat na první
trénink v nové sezoně, který se v den náboru
koná, zapojit se však mohou i později. Na
první lekci navazuje intenzivní tříměsíční kurz
sebeobrany ve stylu Urban Combatives. Kurz
je určen i nováčkům bez předchozích zkušeností s tréninkem, ženám i mužům bez rozdílu věku.
Probereme to, jak konﬂikt vzniká, jak si
útočníci vybírají své cíle, jak kontrolovat svůj
osobní prostor, jak slovně deeskalovat konﬂikt a jak bojovat, pokud není možné ukončit
spor jiným způsobem. Součástí výuky budou
právní aspekty sebeobrany, psychologie konﬂiktu a trénink mentální přípravy. Dozvíte se
o účincích adrenalinu a stresu na své tělo
a naučíte se, jak tyto stavy držet pod kontrolou.
Součástí výuky budou videoukázky reálných situací z bezpečnostních kamer a rozbor
vhodné taktiky. Výuku proložíme modelovými
situacemi, kde si vyzkoušíte nabyté poznatky
v situacích velmi podobných realitě.

Tréninky pro děti a juniory od 7 do 14 let
se budou konat jednou týdně a jejich cílem
je rozvoj fyzických a duševních schopností
dítěte, které lze využít nejen v krizových situacích, ale i v běžném životě. Budeme se učit
řešit situace, kdy je dítě slovně konfrontováno
či napadeno jiným dítětem nebo skupinou
dětí, zaměříme se i na řešení problému s cizím
člověkem – děti se naučí rozeznávat takzvaného bezpečného dospělého.

Nováčci trénují v tělocvičně na Šujanově
náměstí 1 každé úterý a čtvrtek od 18.30 do
20.00 hodin, děti a junioři pak každé úterý
od 17.30 do 18.30 hodin. První ukázkový trénink je zdarma.
Více informací naleznete na stránce
www.combatives-brno.cz, dotazy směřujte
také na: info@combatives-brno.cz nebo telefonní číslo: 605 521 525.
Jiří Holáň

■
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Inzerce

Milan Tomek
PODLAHY • ZÁME!gJCTVÍ

Renovace dševýných

PODLAH
&
PARKET

EWT1062IFW
A++, 6 kg,
1000 ot./min.

AktuÓĭĸý

10 %

*Ĝ

na veškerou naši nabídku

OD 350 K!/m²
bez DPH

420
+ 733 552 060

tel.: 543 255 555
Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

www.podlahy-zamecnictvi.info
info@podlahy-zamecnictvi.info
Jaselská 200/17, 602 00 Brno
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