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Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském sále radnice
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VÁŽENÍ OBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
máme za sebou všichni náročné období.
Uplynulé týdny nám přinesly nové a poměrně dramatické zkušenosti. Velmi si vážím
nesmírné obětavosti všech, kteří se od
prvních dnů opatření snažili pomáhat ostatním. Bylo jich hodně, vlna solidarity
a pomoci ostatním, která se zvedla, byla
veliká.
Jsem rád, že v tomto období sehrál nepřehlédnutelnou úlohu i náš úřad. Největší prioritou pro nás bylo zajištění sociálních služeb.
Zejména v prvních dnech nouzového stavu
to bylo obtížné. Ale museli jsme se postarat
o ty, kteří nás nejvíce potřebovali, o naše
seniory, kteří byli v mnoha případech odkázáni jen na naši pomoc. Díky obětavosti
našich sociálních pracovnic a pracovníků
jsme zvládli bez přerušení zajišťovat veškerou
domácí péči, postarali jsme se o naše seniory,
uklidnili je, dodali jim roušky a rozváželi jim
denně přes 400 obědů. Podařilo se nám
zajišťovat i všechny ostatní sociální služby,
včetně ochrany dětí a mládeže a pomoci
potřebným lidem na ulici. Některé naše pracovnice se iniciativně chopily také dalších
úkolů, například vedoucí sociálního odboru
Mgr. Eva Maláčová byla kontaktní osobou linky 1212 pro celý brněnský region, a tak jako
řada ostatních zaměstnanců úřadu pracovala
nepřetržitě celé týdny.
Velmi nám záleželo na tom, abychom zůs-

tali v kontaktu s občany. Protože byl omezen
pohyb osob a úřady byly dočasně uzavřeny,
začali jsme hned zajišťovat všechny agendy
úřadu pro naše občany dálkovým způsobem.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo v uplynulých týdnech udržet dynamiku výkonu úřadu a zabezpečit fungování všech jeho agend
pro veřejnost. Jako jedna z mála institucí
veřejného sektoru jsme dokázali ze dne na
den přejít na moderní způsob práce prostřednictvím vzdáleného přístupu a práce z domu.
Bylo to za cenu velké obětavosti našich pracovníků a vedoucích odborů. Doufám, že
jsme tím dokázali, i když třeba nepřímo, trochu
pomoci i vám. Občanům byly k dispozici také
naše tři telefonní linky poradenského centra
Miniúřad, kde jsme za období stavu nouze
obsloužili přes 20 000 volajících.
Asi nejtěžším úkolem pro nás bylo zorientovat se v neustále se měnící legislativě k opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Informace ve Sbírce zákonů byly často velmi
obecné a nejednoznačné, upřesnění Ministerstva zdravotnictví ČR nebylo dostačující
a často bylo zveřejňováno se zpožděním
a krajská hygienická stanice komunikovala
velmi omezeně. Přesto se nám dařilo se
v aktuálních předpisech orientovat a poskytovat jejich výklady spolupracujícím institucím,
policii, podnikatelům i občanům.
Pomoci jsme se snažili i tím, že jsme při-

pravili pro naše radní a zastupitele agendy
odpouštění nájmů podnikatelům, prominutí
poplatků za restaurační zahrádky a hlavně
koncepci, jak udržet příjemné prostředí v centru Brna v následujících měsících, i když
budou třeba platit ještě nějaká omezení veřejného života.
I když v současné době můžete náš úřad
navštívit osobně každý úřední den, budeme
se snažit model vzdálené komunikace s klienty zachovat v co největší míře i nadále.
Věřím, že to pro vás bude pohodlnější
a rychlejší. Osobně nás můžete navštívit
každé pondělí a středu od 8.00 do
17.00 hodin. Na tyto dny a na ostatní mimoúřední dny se můžete objednat přes elektronický objednávkový systém nebo po telefonické domluvě s příslušným úředníkem.
Naši úředníci vám rádi poradí, jak si můžete
žádost podat elektronicky, případně s nimi
věc vyřešit po telefonu. Plně jsou vám také
k dispozici naše pracovnice poradenského
centra Miniúřad osobně na adrese Dominikánská 2 nebo na telefonních číslech:
542 526 378-9. V současné době také připravujeme nový portál občana, který vám
vzdálenou komunikaci s naším úřadem
značně zjednoduší.
Těšíme se na vás.
Petr Štika ■
tajemník Úřadu městské části Brno-střed

POMOHLI JSME OTEVŘÍT ZAHRÁDKY

Městská část Brno-střed připravila řadu
opatření, aby usnadnila podnikatelům znovuotevření jejich podniků po ukončení
všech omezení z důvodu koronavirové pandemie. Odpustí například místní poplatek
za restaurační zahrádky, umožnila je provozovatelům otevřít, i když nebudou mít
vydané povolení a další.

Městská část Brno-střed na svém území
ročně povolí přibližně 300 restauračních
zahrádek. O povolení restaurační zahrádky
si letos s dostatečným předstihem požádalo
zhruba 200 provozovatelů. Dalších přibližně
100 žádostí bylo podáno až poté, co byla
známa pravidla pro uvolňování opatření
z důvodu koronaviru. Takovéto množství

nebylo v silách úřadu zpracovat a povolení
vydat do termínu 11. května. Proto úřad rozhodl, že provozovatelům umožní, aby své
zahrádky začali instalovat od 1. května a provozovat od 11. května s tím, že jim povolení
vydával následně.
„Všechny restaurační zahrádky mohly otevřít už 11. května. Snažili jsme se vyjít maximálně vstříc všem žadatelům, a proto si je
letos mohli otevřít i bez povolení. Ta postupně
vydáváme dodatečně. Navíc jsme letos
benevolentnější k některým nedostatkům
u nově zřizovaných zahrádek a povolujeme
i takzvané zahrádky bez vybavení. Ty jsou
cestou, jak alespoň částečně umožnit lidem
konzumaci občerstvení poblíž provozoven,
nejen na jejich pevných zahrádkách, protože
platné rozestupy mezi lidmi velmi omezují
jejich kapacity. Provozovatelé však musejí
zajistit pořádek, úklid a dodržování nočního
klidu,“ vysvětlil starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl. (kad) ■
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NOUZOVÝ STAV OPRAVY NEZASTAVIL

Městská část Brno-střed využila uzavření
mateřských a základních škol k uspíšení
realizace oprav a rekonstrukcí. Některé
další plánované opravy byly zahájeny
v předstihu, aby mohly být dokončeny před
začátkem školního roku 2020/2021.
V mateřské škole Na kopečku u zvonečku
na ulici Horní 17 bylo úspěšně dokončeno
zateplení fasády. Děti se mohou těšit na krásně opravenou budovu, kterou teď zdobí
motýlci. Nouzový stav vyhlášený vládou
neohrozil ani velkou rekonstrukci mateřské
školy Kamenná, kde práce pokračují dále
podle harmonogramu, a je tak možné soustředit všechny síly na tuto akci. „Školka je
úplně nová a krásná, proto pevně věřím, že

se tu bude dětem v září moc líbit,” uvedla
JUDr. Michaela Dumbrovská, 2. místostarostka Brna-střed pro oblast školství.
Na novou kmenovou učebnu se mohou
těšit i žáci základní školy Husova, kde byla
operativně zahájena rekonstrukce staré dílenské místnosti. V předstihu byla spuštěna
i rekonstrukce bazénu na základní škole Horní.
„Práce měly začít až v červenci, ale termín
byl napjatý a měli jsme obavy, aby se vše
přes prázdniny stihlo. Podařilo se nám s ﬁrmou domluvit, aby nastoupili dříve, takže
s jistotou můžeme slíbit, že žáci i veřejnost
budou od září zase plavat,” sdělila Michaela
Dumbrovská. Celková rekonstrukce elektrorozvodů začne před původně plánovaným

termínem také v mateřské škole Zdislava na
ulici Pellicova 4, která je jednou z největších
mateřských škol v Brně.
„Podle původního plánu neměla mít mateřská škola prázdninový provoz. Firma však
nastoupila již v květnu a díky tomu by školka
měla v srpnu zahájit provoz bez omezení
a v plném počtu tříd,“ doplnila Michaela
Dumbrovská. Bez omezení také pokračují
další připravované projektové práce, údržba
a menší opravy. Většina ředitelů také využila
uzavření škol k malování, udržovacím a sanitárním pracím, které by v průběhu běžného
provozu nestíhala.
Kateřina Kubíková

■

BRNO-STŘED PROMINE PODNIKATELŮM
NÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR
Zastupitelstvo městské části Brno-střed na
zasedání 12. května podpořilo návrh rady
městské části a schválilo prominutí nájmu
provozovatelům stravovacích služeb,
maloobchodního prodeje a dalších služeb,
dotčených vyhlášením nouzového stavu
a krizových opatření vlády souvisejících
s prevencí šíření nákazy COVID-19.
Kompenzace se týká podniků, které byly
nuceny na základě krizových a mimořádných
opatření přerušit nebo výrazně omezit provozování stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v domech
svěřených městské části Brno-střed. Nájemné se bude promíjet na základě konkrétních
žádostí a týkat se bude období od 13. března
až do dne, kdy formálně skončí úplné nebo
výrazné omezení činnosti konkrétní provozovny.
„Rada městské části navrhla a zastupitelstvo schválilo prominutí nájemného u nebytových prostor v domech jí svěřených, a to
ve výši rozdílu mezi případnou kompenzací
ze strany státu a zbývající částkou nájemné-

ho za toto období. Žadatelé si pouze vyplní
jednoduchý formulář, nechceme je trápit
žádnými administrativními složitostmi,“ upřesnil starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Nájemci nebytových prostor si mohou
o prominutí požádat již nyní, a to prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu
radnice v sekci Pronájem bytů a nebytových

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2020

prostor. Vyčíslení výše prominutí nájemného
bude provedeno nejpozději do 30. listopadu
2020.
„Podpora podnikatelů je v dnešních dnech
velmi důležitá. Vnímám jejich obtížnou situaci
a věřím, že jim odpuštěním nájmu můžeme
hodně pomoci. Aktuálně mají také až do konce července odloženou splatnost nájemné(kad) ■
ho,“ doplnil Mencl.
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PEČUJEME O STROMY
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Kořenové systémy významnějších vzrostlých stromů v parku na Moravském
náměstí prošly v průběhu května odbornými úpravami, aby byly připraveny na
chystanou rekonstrukci parku v roce 2021.
Kompletní rekonstrukce parku na Moravském náměstí se chystá podle architektonického návrhu ateliéru consequence forma
a v roce 2021 by měly začít první práce. Aby
však mohlo rekonstrukci překonat ve zdraví
také více než 60 vzrostlých stromů.

„Z dřívější zkušenosti víme, že při stavbách
v parcích je potřeba stromy na stavební práce připravit. Proto si zde v parku na Moravském náměstí chceme vyzkoušet nové přístupy jejich ochrany podle doporučení
specialistů arboristů a zahradních architektů,“
řekl starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl.
„Příprava stromů má za cíl zvýšit jejich odolnost proti vlivům, které na ně stavba bude
mít, a zároveň umožnit stavbu v blízkosti kořenů tak, aby je nepoškodila. Původní okolí
stromů bylo až extrémně zhutnělé, takže ani
nemohlo docházet k řádnému vsakování
dešťové vody a okysličování půdy,“ doplnil
Ing. arch. Petr Bořecký, do jehož gesce spadá
výstavba a územní plánování.
V parku na Moravském náměstí byly použity dva základní postupy přípravy stromů
na budoucí stavbu. Prvním postupem se docílilo vylepšení stanovištních podmínek tak,
aby se v okolí stromu lépe vsakovala voda.
Byla zde využita technologie radiálního mulčování, kdy se za pomocí takzvaného supersonického rýče nedestruktivní technologií
založenou na síle stlačeného vzduchu část
zeminy vyměnila za velice propustný štěrkový

substrát smíchaný s kompostem a hydrogelem, který je na povrchu plošně zamulčován.
Během následujícího vegetačního období
budou stromy pravidelně zalévané. Cílem
tohoto opatření je mimo přípravy na stavbu
i celkově zlepšit vitalitu stromů v suchých
dnech posledních let.
Druhá technologie připravuje strom na
změnu povrchu. Týká se prostoru v severní
části parku, kde vítězný návrh do budoucna
počítá se stavbou lehké kavárny s vlastním
sociálním zařízením. Původní trávník je plošně
nahrazen mlatovým povrchem, který umožní
pěší provoz i v okolí stromů. Velmi ztvrdlá
a vyschlá zemina byla opět nahrazena štěrkovým substrátem, který však nebude na
povrchu plošně mulčován. Tyto úpravy jsou
navíc důležité opět proto, že stromy i díky
zhutnění půdy ve městech trpí nedostatkem
vody a vzduchu. Jejich přísun naopak stromům zajistí provzdušněné štěrkové substráty,
které jsou pro růst kořenů velmi vhodné, nabízejí pro stromy spoustu vzduchu, dobře vsakují vodu a přivádějí ji ke kořenům.
Technologie radiálního mulčování byla aplikovaná i u dvou památných dubů, které v parku rostou. K jejich ošetření právě tímto způsobem dal souhlas příslušný orgán ochrany
přírody, tedy Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Na všechny úpravy v kořenových zónách stromů v parku na Moravském náměstí dohlíží Dis. David Hora, který
je autorem těchto úprav a provádí během
stavby odborný dendrologický dohled.
Náklady na úpravy jsou vyčísleny na zhruba
1,2 milionu korun.
(kad)

■

CHYSTANÉ OPRAVY
KONTEJNEROVÝCH
STÁNÍ

V roce 2020 městská část Brno-střed opraví dalších šest kontejnerových stání, které
má na starosti.
Městská část Brno-střed má na základě
Statutu města Brna na starosti správu a údržbu kontejnerových stání určených pro nádoby na směsný komunální odpad, umístěných
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna. Podle pasportu kontejnerových stání
je v naší městské části ve vlastnictví města
Brna a zároveň na jeho pozemcích umístěno
celkem 84 takových stání z celkových 164.
Pracovníci odboru životního prostředí v loňském roce vytipovali celkem šest konkrétních
kontejnerových stání, která letos projdou
opravou.
Jedná se o kontejnerová stání:
• Křídlovická 43 vnitroblok
• Křídlovická 47 + 47a
• Nové sady ve dvoře
• Nové sady 34 + 36
• ulice Jílová 2 x
Práce budou zahrnovat zejména opravy
stávajících zdí, výměny stříšek, odstranění
koroze, nátěry u kovových prvků, opravy
betonových podlah a u vybraných přístřešků
také osazení nového poplastovaného oplocení s uzamykatelnými dvířky.
Městská část Brno-střed nechala zpracovat
zjednodušenou projektovou dokumentaci
a vysoutěžila dodavatele prací. Začít by měly
co nejdříve a dokončeny by měly být nejpozději do 1. října letošního roku. Opravy si vyžádají
náklady ve výši téměř 540 tisíc korun.
„Nad rámec těchto oprav máme v rozpočtu městské části připravené peníze na vybudování jednoho podzemního kontejnerového stání ročně. Zvlášť v Městské památkové
rezervaci to vidím jako velmi důležité, aby
nám nepěkné kontejnery nehyzdily veřejný
prostor,“ doplnil Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož ges(kad) ■
ce spadá životní prostředí.
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REGULACE PARKOVÁNÍ
VE VNITROBLOCÍCH
V návaznosti na vyznačování nových oblastí placeného stání, takzvaných modrých
zón, se množí dotazy na to, jak bude regulováno parkování ve vnitroblocích jednotlivých domů.
Aktuální situace je bohužel taková, že parkování ve vnitroblocích zatím nijak regulováno nebude. Vnitrobloky jsou zpravidla účelovými komunikacemi a ty na rozdíl od
komunikací místních nemohou být zahrnuty
do oblastí placeného stání.
Režim regulace parkování tak musí být
upraven zvláštním způsobem. Z úrovně městské části Brno-střed jsme schválili požadavek
na zavedení zvláštního způsobu regulace
parkování na účelových komunikacích na
jednání rady konané 15. dubna 2019 a zaslali
jej Odboru dopravy Magistrátu města Brna.
Momentální situaci, kdy není parkování ve
vnitroblocích zvláštním způsobem regulováno,

PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO

nelze přičítat městské části Brno-střed. Statut
města Brna bohužel svěřuje regulaci parkování a stanovení dopravního značení výhradně
městu. Jako městská část můžeme podávat
zejména podněty a požadavky, nemůžeme
však vydávat autoritativní rozhodnutí. Řešení
tohoto problému průběžně urgujeme a na
jednáních s Odborem dopravy Magistrátu
města Brna bylo dohodnuto využití stávajícího
systému evidence parkovacích oprávnění rezidentů a abonentů také pro evidenci parkování
ve vnitroblocích včetně možnosti kamerového
dohledu. Zatím nám však žádné další kroky
ze strany magistrátu nejsou známy.
Prosím tedy občany městské části o trpělivost. Věřím, že se podaří schválit konkrétní
způsob řešení ještě v letošním roce.
Mgr. Jan Mandát, LL.M. ■
člen Rady městské části Brno-střed
pro dopravu a bydlení

OBLÍBENÝ ZELNÝ TRH
JE UŽ V PLNÉM PROVOZU
Na Zelný trh se po zemědělcích začátkem
května vrátili i obchodníci s prodejem ovoce a zeleniny. Kromě bylinek, sazenic a květin tam nyní zakoupíte i rajčata, papriky,
okurky, maliny nebo jahody.
Vzhledem k opatřením, která v květnu
musela být dodržována, platila pro obchodníky stejná pravidla jako pro zemědělce.
Dostali k dispozici dva prodejní stoly na vystavení zboží a samostatný stůl pro jeho předání
a platbu. Prodejci museli používat rukavice
a mít zakrytá ústa a nos. Samostatný stůl pravidelně dezinﬁkovali a měli povinnost mít na
něm i dezinfekci na ruce pro nakupující.
Pro zákazníky naopak platilo, že se nesmějí
dotýkat vystaveného zboží a ve frontě musejí
dodržovat dvoumetrové rozestupy. Na
dodržování všech pravidel na tržišti celý den
dohlíželi správci trhu.
„Pokud by došlo k situaci, že bude některý
den větší zájem o prodej na Zelném trhu, než
je jeho kapacita, měli jsme a máme připraveno několik samostatných prodejních míst
v centru města, kam bychom obchodníky
přesunuli. Za stávajících podmínek jsme na
Zelný trh schopni umístit až 48 prodejních
míst při dodržení dvoumetrových rozestupů
mezi nimi. Vždy jako první budeme na plochu
tržiště umisťovat zemědělce,“ doplnila Lud-

mila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce provoz Zelného trhu spadá.
Zda a kdy se opatření prodeje uvolní a výše
uvedená pravidla nebudou platná, není
v době, kdy se připravuje zpravodaj, známo.
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(kad)

■

Dobrý den,
dostali jsme se v souvislosti s coronavirem do potíží s hrazením nájemného,
manžel přišel o práci a já jsem na mateřské s druhým dítětem, jsou nějaké možnosti, jak to můžeme rychle řešit?
Nela Dufková, Brno.
Každý případ je nutné posuzovat individuálně, ale v tomto případě by nejrychlejším
a nejvhodnějším řešením mohla být takzvaná Mimořádná okamžitá pomoc (MOP).
Je to jednorázová dávka, kterou poskytuje
Úřad práce pro překonání nenadálé životní
události ave výjimečných případech může
být poskytnuta opakovaně. Při posuzování
nároku se přihlíží k ﬁnanční situaci klienta,
to znamená ke stavu peněz v hotovosti ana
účtech. Ostatní, například sociální a majetkové poměry, se nahrazují čestným prohlášením žadatele. Místní šetření se v současné
době neprovádí. Žádost lze odeslat
e-mailem i bez ověřeného elektronického
podpisu na adresu místního úřadu práce,
v Brně na: podatelna.bm@uradprace.cz.
Součástí žádosti však musejí být přílohy,
které lze získat snadno on-line, například
výpis z bankovního účtu, podklady knákladům na bydlení, nájemní smlouvu, smlouvy
týkající se energií a podobně. Osobně je
možné ji podat po předchozí telefonické
domluvě. Rovněž lze poslat žádost poštou
či vhodit do schránky na Úřadu práce.
Formulář je ke stažení na webu
www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzitapomoc. Vpřípadě, že vše správně doložíte,
trvá Úřadu práce administrace MOP v průměru hodinu a může po vydání rozhodnutí
zaslat ﬁnanční prostředky už do tří až pěti
dnů. Možná čerpáte Přídavek na dítě a Příspěvek na bydlení. Ti, kteří v současné
době pobírají tyto přídavky, nemusejí
dokládat čtvrtletní příjmy ani náklady. Nárok
na dávku za duben, květen ačerven náleží
ve stejné výši, jako byl za měsíc březen.
Rada městské části Brno-střed také rozhodla o možnosti splátkového kalendáře
u těch nájemců bytů v její správě, kteří se
dostanou do platební neschopnosti. Takové žádosti se budou vyřizovat přednostně.
Na předepsaném formuláři je tedy možné
požádat prostřednictvím bytového odboru
omožnost rozložení splátek nájmu do delšího časového úseku.
(kad)

■
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REZIDENTNÍ PARKOVÁNÍ SE ROZŠÍŘILO
Jistě jste si všimli, že v ulicích kolem Ronda
na silnici přibyly modré čáry. Od 1. června
se totiž systém rezidentního parkování rozšířil do oblastí 1-09 Křídlovická a 1-10 Bezručova. Obě oblasti spadají do návštěvnické zóny B.
Kdo je kdo v parkovacím systému?
Rezident
Fyzická osoba s trvalým pobytem, u cizinců
s přechodným pobytem, nebo vlastník nemovitosti v dané oblasti. Cena ročního parkovacího oprávnění je 200 korun za první vozidlo, 8 000 korun za druhé vozidlo a 12 000

korun za každé další vozidlo. Každý rezident,
bez ohledu na věk či vlastnictví automobilu,
může ročně poskytnout až 300 hodin parkovacího oprávnění svým návštěvám. O tuto
možnost je potřeba při vyřizování parkovacího oprávnění požádat. 200 hodin ročně
má každý zdarma, zbylých 100 hodin lze
dokoupit jednou ročně za 100 korun. Parkovací oprávnění lze návštěvám poskytnout
přes osobní stránky uživatele.
Abonent
Podnikající fyzická nebo právnická osoba
se sídlem nebo provozovnou v dané oblasti.

Cena ročního parkovacího oprávnění je 4
000 korun za první vozidlo a 18 000 korun
za každé další vozidlo.
Rezidenti a abonenti mohou využít systému
květinky, díky kterému se jim značně rozšíří
území, kde mohou parkovat. Parkovací oprávnění tedy platí nejen v jejich oblastech, ale
i v přímo sousedících oblastech, kde je parkovací systém zaveden.
Nevíte, se kterými oblastmi sousedíte?
Vyzkoušejte přehlednou mapu na www.parkovanivbrne.cz/mapa.
Návštěvník
Každý, kdo v dané oblasti nepatří mezi abonenty nebo rezidenty, spadá do kategorie
návštěvníka. Nově zaváděné oblasti spadají
do zóny B, kde je prvních 60 minut parkování
jednou denně zdarma, poté 30 korun za hodinu. Při využití parkování zdarma je nutné zadat
registrační značku přes parkovací automat
nebo přes mobilní telefon. Mobilní telefon
nabízí hned několik variant platby – přes online parkovací automat (najdete na webu parkovanivbrne.cz), aplikaci ParkSimply (ke stažení pro iOS i Android) nebo prostřednictvím
SMS.
O víkendech a o svátcích je parkování zdarma a není nutné registrační značku zadávat.
Všechny potřebné informace včetně nejčastějších otázek a odpovědí najdete na
www.parkovanivbrne.cz.
Jak si vyřídit parkovací oprávnění?
Parkovací oprávnění si můžete vyřídit online z pohodlí domova nebo fyzicky na kontaktním pracovišti Zvonařka 5.
Fyzicky
Zastavit se můžete každé pondělí a středu
od 8.00 do 17.00 a v pátek od 8.00 do 12.00.
Pokud jste rezident, nezapomeňte si s sebou
vzít potřebné doklady – občanský průkaz
v případě trvalého pobytu, nebo výpis z katastru nemovitostí v případě vlastnictví nemovitosti, a technický průkaz od vozidla, může
být velký nebo takzvaný malý. Platit lze na
místě hotově nebo kartou.
Online
Doporučujeme si nejprve vyřídit osobní
stránky uživatele (OSU), přes které parkovací
oprávnění spravujete. Pošlete žádost (na
webu v dokumentech) na e-mail: parkovanivbrne@brno.cz. Po zpracování obdržíte
přístupové údaje do OSU, přes které si parkovací oprávnění jednoduše vyřídíte. Na
www.parkovanivbrne.cz naleznete kromě
všech formulářů také návod na ovládání OSU.
Ing. Radka Matuszková ■
Magistrát města Brna
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BLÍŽÍ SE PRVNÍ PROJEDNÁNÍ
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Před několika týdny byl zveřejněn návrh
nového Územního plánu města Brna. Připomínáme, že se s ním můžete seznámit
na stránkách www.upmb.brno.cz, kde také
najdete úvodní videa a všechny potřebné
informace umožňující jeho snadnější
pochopení.
„Jsme si plně vědomi, že projednávání
územního plánu druhého největšího města
naší země je za současných podmínek omezené. Přesto jsme i kvůli výzvám občanů
nechtěli uměle brzdit zveřejnění. Stejně důležité totiž je, abyste měli co nejdelší možnou
dobu se s tímto náročným dokumentem
seznámit a ptát se průběžně na otázky, které
k němu máte,“ řekl radní města Brna pro
územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.
Ze zákona je na projednání územního plánu
vymezeno 30 dní. Město Brno zatím vymezilo
období od 24. března do 24. června, tedy třikrát delší období, i když je harmonogram jeho
přípravy velmi napjatý, protože současnému
územnímu plánu končí platnost v roce 2022.
Město zřídilo samostatnou webovou strán-

ku, aplikaci na podávání připomínek, bezplatnou linku, kam je možné se obrátit
s jakýmkoliv dotazem ohledně nového územního plánu a připomínky jsou přijímány
i e-mailem. Snahou města také je, aby byl
dokument vystaven i na většině radnic. Společně s Kanceláří architekta města realizuje
takzvané streamované debaty na internetu,
kde po prezentaci odborníci odpovídají na
dotazy diváků. Po konzultaci s hygienou město připravuje i plánovaná setkání s názvem
Plán jede k vám s občany v městských částech.
Město Brno čeká jak na nový územní plán, tak
i na pouhé změny územního plánu, desítky
let. „Proto jsem velice rád, že se nám s Kanceláří architekta města a odborem územního
plánování magistrátu daří naplňovat všechny
náročné termíny, které jsme si vloni stanovili.
Za jejich usilovnou práci a přesčasy jim patří
neskonalé díky!“ doplnil Chvátal. Nový územní
plán umožňuje využití potenciálu města Brna,
především rozvoj opuštěných lokalit jako je
například Špitálka, Zbrojovka, brněnský Bronx
(kad) ■
a jižní čtvrť.

Se vším vám rádi poradíme, neváhejte se na
nás obrátit. Kontakty také najdete na našich
webových stránkách.
Na Brně-střed se nezahálí
Brno-střed jde ostatním brněnským čtvrtím
příkladem. Díky vítězným projektům z Dáme
na vás už stojí taneční altánek v parku
u Antrophosu, na Kraví hoře jsou veřejné
záchody a ploty na Komunitním a volnočasovém centru. Další tři projekty, tabule
s odjezdy, pojízdné schody v podchodu hlavního nádraží a knihovna na Křížové, jsou v realizaci. Letos máme přihlášených už devět
návrhů: toalety v centru a v Lužánkách, úprava
zastávky Čápkova, venkovní galerie na Gorkého, mimoúrovňový přechod na Husově,
úprava parkoviště na Příkopě, hudební noc,
hřiště v Masarykově čtvrti a Zrcadlo na Miladu.
Dejte jim palec
Podívejte se na tyto i jiné projekty po celém
Brně v galerii projektů na našem webu a podpořte je do 30. června 2020. Nápad potřebuje
minimálně 300 „líbí se mi“, aby mohl postoupit
do ﬁnále. Vaše podpora je důležitá.
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Bc. Eva Čajková

Koronavirus negativně ovlivnil také cestovní
ruch. Kancelář marketingu a cestovního
ruchu Magistrátu města Brna proto připravila
řadu opatření, aby dopady v Brně zmírnila.
Jedním z kroků na podporu cestovního
ruchu v Brně je odpuštění plateb ubytovacích
zařízení za městské pobytové taxy, které jsou
příjmem městských částí. Platby budou
odpuštěny od června do prosince letošního
roku a město tento ušlý příjem městským částem nahradí. Brno navíc zakoupí deset stojanů s dezinfekcí, které za pomoci Dopravního podniku města Brna a TIC Brno rozmístí
do blízkosti turistických cílů. Cílem opatření
je představit Brno jako čistou a bezpečnou
destinaci. Dalším krokem je příprava marketingové kampaně, která bude zaměřena na
tuzemské cestovatele. Na kampani se bude
podílet také Centrála cestovního ruchu Jižní
Morava a TIC Brno. Půl milionem korun podpoří město subjekty cestovního ruchu prostřednictvím Moravia Convention Bureau,
která se zaměřuje na systematickou podporu
konání větších kongresových a konferenčních akcí, pro které má Brno a okolí výborné
(kad) ■
zázemí.

PODPORA
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ

MÁTE NÁPAD PRO
BRNO-STŘED? SEM S NÍM

Vy sami nejlépe víte, co vám v centru Brna
chybí, co by ocenili lidé ve vašem sousedství. Současná situace spojená s pandemií
nám ukázala, jak je pro nás veřejný prostor
důležitý a nenahraditelný.
Podílejte se na tom, aby byl čas v něm trávený co nejpříjemnější. S participativním rozpočtem Dáme na vás se váš nápad může stát
skutečností.
Jak to funguje?
Je to jednoduché. Svůj projekt můžete do
15. června přihlásit na webových stránkách
damenavas.brno.cz. Najdete tu pár jednoduchých zásad a pravidel. Přihlašovací formulář pak chce stručný popis projektu, jeho
lokaci, orientační rozpočet a veřejný přínos.

BRNO PODPOŘÍ MÍSTNÍ
CESTOVNÍ RUCH

■

Projekty, které podporují mateřské
a základní školy v Brně, fungují už od roku
2014. V lednu letos v lednu na ně plynule
navázal projekt Podpora předškolního
a základního vzdělávání ve městě Brně.
Časově je vymezen do prosince 2022.
Projekt Podpora předškolního a základního
vzdělávání v Brně navazuje na podobné
úspěšné projekty z minulých let, které se obsahově zaměřovaly nejen na podporu doučování
žáků, volnočasových kroužků a školních parlamentů, ale také na posílení kvality a odbornosti pedagogů. Město Brno získalo od Ministerstva školství ČR dotaci ve výši zhruba 95
milionů korun, na ﬁnancování se bude podílet
pěti procenty, tedy asi pěti miliony korun. Podpora se bude týkat všech 138 mateřských škol
a 68 základních škol, které jsou zřizovány městem, městskými částmi nebo jinými zřizovateli.
Díky organizacím, které se věnují neformálnímu
vzdělávání, budou moci vzniknout místa pro
školní asistenty, koordinátory nebo pracovníky
pro doučování. Školeni také budou pracovníci
pro práci s rodiči. Cílem projektu je mimo jiné
i to, aby šanci na školní přípravu dostali také
děti ze sociálně nebo jinak znevýhodněného
Kateřina Kubíková ■
prostředí.
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NOVÉ STROMY
A KEŘE NA KRAVÍ HOŘE

Znáte projekt Českomoravské venkovské
zahrady? 17. dubna se jej podařilo úspěšně
dokončit výsadbou stromů a keřů na Kraví
hoře. Jedinou vadou na kráse bylo to, že
se akce nemohla zúčastnit veřejnost.
Až půjdete na procházku kolem areálu Techniky Brno na Kraví hoře, určitě výsledek projektu
nepřehlédnete audělá vám radost. Oblast Kraví
hory je jednou z nejcennějších lokalit zeleně
ve městě Brně a současně i prostorem široké
nabídky sportovních a oddechových aktivit
obyvatel. Už na konci 19. století byla vyhlášeným
cílem procházek Brňanů, byla známá ovocnými
sady a pěstováním vinné révy.
„Běh času ale neúprosně měnil tvář této
lokality a veřejná zeleň na jižním úbočí se
pomalu ale jistě změnila ve změť původní
výsadby, náletových dřevin a široké palety
plevelů. Takto tvořená zákoutí se stala vítaným cílem pro venčení psů a v některých případech i jejich majitelů,“ upřesnil Martin Špůrek, koordinátor projektu Zdravý Střed.
Vedení občanského sdružení Zdravý Střed,
které na jižní straně Kraví hory podporuje
sport mládeže a organizuje pravidelné běžecké pátky pro školáky, vyzvalo další subjekty, které mají zájem na zlepšení životního
prostředí v tomto sice malém, ale důležitém
území, ke spolupráci. Vznikl tak společný projekt Zdravý Střed z.s, VSK Technika Brno
baseball p.s. a ČSSD Brno MO 25 za podpory
odboru životního prostředí Úřadu městské
části Brno-střed, na kterém se všichni velice
ochotně podíleli.
„Dobrovolníci všech organizací pomáhali
při přípravě terénu, úklidu plochy, likvidaci
starého oplocení, přípravě děr, výsadbě
a podobně. Dále pak ﬁnanční a logistickou
pomocí, nebo třeba odbornou radou a morální podporou, za což všem zúčastněným patří
obrovské poděkování,“ doplnil Špůrek.
A tak vznikla takzvaná Českomoravská ven-

ZMĚNA
PROTIALKOHOLNÍ
VYHLÁŠKY

kovská zahrada, jejímž cílem je představit
veřejnosti staré nenáročné dřeviny a rostliny,
které naši předkové pěstovali a využívali převážně na jižní Moravě. Na holém prostranství
u baseballového hřiště na ploše cca 600 m2
bylo vysázeno 24 různých druhů stromů a křovin, které jsou přizpůsobené na současné klimatické podmínky. Kolem nově vysázených
dřevin jsou umístěny zavlažovací vaky a po
následující tři roky převzal údržbu zeleně klub
VSK Technika Brno. Samotná výsadba proběhla za použití všech ochranných prostředků
a za účasti významných hostů, kteří zasadili
svůj strom a stali se jeho patronem. Jako první
se lopaty a zahradnických nůžek chopil
náměstek hejtmana Marek Šlapal, dále předseda klubu Techniky Brno Zdeněk Friedmann
a také koordinátor celé akce Martin Špůrek
za Zdravý Střed.
Projekt do budoucna počítá ještě se
zakomponováním několika cvičebních strojů
pro workout k využití této nově vzniklé příjemné a zastíněné zelené plochy pro drobné
sportovní vyžití a relaxaci veřejnosti. Na
www.zdravystred.cz můžete najít fotograﬁe
z příprav, výsadby a růstu vysázené zeleně
a další informace o činnosti spolku.
(kad)

■

Na přelomu května a června vchází
v platnost aktualizované znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města
Brna o zákazu požívání alkoholu na
veřejnosti.
Aktualizace vyhlášky má za cíl oživit
veřejný prostor a pomoci provozovatelům restaurací, kaváren, pivnic a dalších
gastropodniků, jež byly zasaženy ekonomickými dopady pandemie koronaviru. Vzhledem k opatřením, která mají
zamezit nadměrnému shlukování lidí
ve vnitřních prostorách provozoven
a předcházet tak šíření koronaviru
SARS-CoV-2, bude umožněno požívání
alkoholu i na místech, kde to bylo doposud platnou obecně závaznou vyhláškou
zakázáno.

Nově bude tedy možné popíjet alkohol na čtyřech brněnských náměstích:
Jakubském a Dominikánském náměstí,
Zelném trhu a na ulici Františkánská
v části zvané Římské náměstí.
Ze zákazu jsou vyjmuty i parky a lesoparky na území statutárního města Brna.
Byl také rozšířen okruh umožňující konzumaci alkoholických nápojů v okolí
stánků a zařízení s občerstvením, a to
z pěti na dvacet metrů. Stále však zůstává v platnosti zákaz požívání alkoholických nápojů na dětských hřištích a pískovištích, v blízkosti škol, hřbitovů,
zdravotnických zařízení a podobně.
Změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna schválilo jeho zastupitelstvo na svém zasedání 12. května.
Výjimka se zatím dotkne pouze městské
části Brno-střed, požadavky na úpravu
vyhlášky od dalších městských částí
budou projednány na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna.
(kad)

■
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JAK SE CHRÁNIT PŘED HORKEM
Další možností je použití různých typů ventilátorů, kdy je lidský organismus schopen
snést i vyšší teplotu, pokud je vzduch v pohybu. Je však nutno si uvědomit, že ovívání
vede k dalšímu zvýšení ztrát tekutin a nutnosti
jejich důslednějšího doplňování.
Pokud je v domě či v bytě klimatizace,
neměl by rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou ve stínu činit více než 5 °C. Vyšší rozdíly
mohou velmi snadno vést ke vzniku onemocnění dýchacích cest.

Jak by měl vypadat pitný
režim?

Ve městě nemusejí být letní horka všem
příjemná, seniorům dokonce mohou přivodit zdravotní komplikace. Jak se správně
chovat a čemu se vyhnout, na to jsme se
zeptali profesorky MUDr. Hany Matějovské
Kubešové, CSc., přednostky Kliniky interní,
geriatrie a praktického lékařství.

Čím je horko pro lidi ve starším
věku nebezpečné?
Zvyšování venkovní teploty vede ke zvýšení ztrát tekutin odpařováním z povrchu těla
i bez přímo pozorovatelného pocení. Teploty
okolo 25 °C znamenají nutnost navýšení denního příjmu tekutin z obvyklých 1,5 až 2 litrů
na nejméně 2,5 litru.
Dalším důsledkem je reakce našeho srdečně cévního systému – tedy zvyšování tepové
frekvence a roztažení povrchových cév. Právě v souvislosti s nedostatečnou úhradou
tekutin může dojít k poklesu krevního tlaku
a ke vzniku kolapsového stavu s nebezpečím
pádu a zranění.
Nedostatek tekutin v horkém počasí má
další nebezpečný důsledek, a to snížení produkce moči. Nízký objem moči o vysoké koncentraci a omezení proudění moči ve vývodných močových cestách vytváří předpoklady
pro tvorbu močových kamenů, ale také pro
vznik močové infekce.

Kdo především by měl být
opatrný
Horké počasí může mít negativní dopad
různou měrou na všechny seniory, zejména
by měli být opatrní lidé s vysokým krevním
tlakem, s poruchami srdečního rytmu, s angi-

nou pectoris nebo po srdečním infarktu. Lidé
s onemocněním ledvin se vlivem dehydratace mohou dostat až do stadia selhání
ledvin. Lidé se zvýšenou aktivitou štítné žlázy
mohou reagovat vznikem poruch srdečního
rytmu. Lidé s chronickým zánětem průdušek
reagují na horké počasí obvykle v závislosti
na míře sucha a prašnosti.

Když už senioři potřebují
vyjít ven i v horku, jak se
mohou chránit?
Pokud nastane vlna horkého počasí, měli
by si senioři upravit svůj denní režim tak, aby
ven z domova vycházeli buď ještě za ranního
chládku anebo v pozdním odpoledni či navečer. Pro oblékání jsou vhodné světlé barevné
tóniny a bavlněné materiály. Zásadně
nevhodné jsou oděvy z umělých vláken, které
nevětrají a snižují tak schopnost přirozené
regulace tělesné teploty ochlazováním
povrchu těla proudícím vzduchem. Při pohybu na slunci je vhodná pokrývka hlavy
v podobě lehkého slaměného klobouku s širší krempou, která poskytne stín, ale také
uchrání nejexponovanější místa jako je nos,
tváře, čelo a u mužů i temeno před UV zářením.

A co by mohli udělat u sebe
doma?
Zásadní je změna způsobu větrání. Maximum větrání by mělo probíhat nad ránem
a v časném dopoledni a potom je důležité
okna zavřít a zatáhnout i závěsy či rolety, aby
se chladnější vzduch udržel v bytě co nejdéle.
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Pitný režim by měl v obdobích horka
zahrnovat tekutiny pokojové teploty – optimálně kohoutkovou vodu ochucenou několika kapkami citronové šťávy nebo slabé bylinné čaje. Syceným nápojům je dobré se
vyhýbat, protože jejich výrazná chuť utlumí
po několika doušcích pocit žízně, aniž jsme
doplnili potřebné množství tekutin. Míru
doplňování tekutin může orientačně posoudit
každý sám podle barvy moči – moč by měla
být světle žlutá. Jakákoliv tmavší barva je pro
nás pokynem ke zvýšení příjmu tekutin.

Jak poznat, že už k přehřátí
organizmu došlo a co v takovém
případě dělat?
Přehřátí se u starších lidí projeví obvykle
vznikem slabosti, poruch rovnováhy, případně i vznikem zmatenosti. Senioři obvykle udávají bušení srdce, celkovou nevolnost, nedostatek dechu, závrať.
Pokud taková situace nastane, je nejdůležitějším zásahem odvést seniora do chladnějšího prostředí, umožnit mu pohodlně si
sednout, případně položit do polosedu a dát
mu napít vlažné tekutiny. Po několika minutách by se měl stav pomalu začít upravovat.
Pokud se tak nestane, obtíže trvají nebo se
zhoršují, senior není schopen vstát a udržet
se na nohou, je nutno přivolat zdravotníky.
Ti podle základního vyšetření tlaku, pulzu,
krevního cukru, případně EKG posoudí závažnost a případně odvezou pacienta k další
péči do zdravotnického zařízení. Pokud se
jedná opravdu jen o kombinaci vlivu horkého
počasí a dehydratace, stačí obvykle infuze,
úprava krevního tlaku, zklidnění pacienta –
a stav se během několika hodin upraví již na
ambulanci nebo na lůžku centrálního příjmu.
Pokud však bližší vyšetření ukáže závažnější
poruchy, zůstává senior hospitalizován.
(mav)

■

Názory občanů

ROUŠKY MUSEJÍ NYNÍ NOSIT
I KUŘÁCI. ŽÁDNÉ VÝJIMKY NEPOŽÍVAJÍ!
Dobří lidé – sousedé středobrněnští, doba
je mimořádná. Zažíváme něco, na co budeme
patrně vzpomínat dlouhá desetiletí, tedy
pokud to ve zdraví přežijeme.
Naše republika a vlastně celá planeta se
ocitla v mimořádné situaci. Obrovské poděkování si nyní zaslouží lidé z tzv. první linie:
zdravotníci, lékaři, sestry, hygienici, epidemiologové, policisté, vojáci, hasiči, řidiči MHD,
starostové a radní, pracovníci sociálních služeb, ale v neposlední řadě i dobrovolníci šijící
a distribuující roušky a další potřebné věci.
Na spoustu dalších potřebných profesí jsem

nyní asi zapomněl, za což se upřímně omlouvám.
Nutno však upozornit na jeden aktuální
nešvar, nevyhýbající se ani naší MČ
Brno-střed.
Většina lidí řádně dodržuje nařízení nosit
roušku. Moje rouška chrání tebe a tvoje mne.
Nicméně z této kladné množiny se vymyká
skupina kuřáků a kuřaček. Tito občané si velice rádi vykračují po městské části, pokuřují
(okolí mj. tyranizují škodlivým nikotinovým
dýmem) a hlavně u toho nemají nasazenu
roušku.

Nedávno jsem viděl, jak šel asi pětiletý
chlapec s vzorně nasazenou rouškou a ptá
se maminky: Proč ten pán nemá roušku?
A maminka jen bezelstně odpověděla…. „on
nemusí, on kouří…“
Zde nutno důrazně zopakovat, pakliže
někdo kouří cigarety, tak ho tato aktivita nijak
neospravedlňuje nenosit roušku na veřejnosti. Ani Městská policie Brno a Policie ČR
by tento rozšířený nešvar neměly tolerovat.
JUDr. Petr Kolman, ■
občan MČ Brno-střed

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

Názory zastupitelů

SOUSED „HAMPEJZNÍK“, ANEB
NÁMITKUJTE NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
Může být rizikový, ovlivnit
vaše životy na desítky let
dopředu, a není to nechráněný pohlavní styk ani
Covid 19. Je to Návrh nového brněnského územního
plánu (ÚP).
Rizikový v tom, jak obecně je postaven,
a pro vás důležitý, protože řekne, co může
vyrůst za vaším plotem. Až vám nový soused
představí u stavebního úřadu svůj záměr,
bude už pozdě – námitky, které se týkají
územního plánu, musíte uplatnit již při jeho
pořizování, a ne až někdy za deset let.
Brno dalo Návrhu do vínku „ﬂexibilitu“ – ta
je úžasná v zaměstnání či v životě s malým
dítkem, ale u ÚP je to hodně nebezpečné.
Čím neurčitěji regulativ zní, tím různěji jej lze
vykládat a my Češi jsme známí tím, jak pravidla umíme tak trochu ohnout či přizpůsobit.
Nikdo by neřekl, že by mohl v historickém
centru vzniknout Velký Špalíček nebo Anenské terasy, a přece… Naposledy se „kreativní“
výklad krásně ukázal na Vinohradech, kde
(z kauzy Wilson nechvalně známý) developer
Properity tlačil do plochy pro sportovní
a rekreační aktivity záměr desetipatrového
areálu, který byl podle kritiků zástěrkou pro

ubytovnu. Zpozornět nutno i proto, jak s nadšením Návrh uvítali developeři.
Ukažme si názorně hrozbu obecnosti na
ploše bydlení – tu najdete třeba hojně v Masarykově čtvrti, na Červeném kopci nebo mezi
Čápkovou a Jiráskovou. Název napovídá, co
je hlavním účelem, ale čertovo kopýtko vězí
v další, tzv. přípustné a podmíněně přípustné
náplni. Přípustné je zde „občanské vybavení
a jiné využití související, podmiňující nebo
doplňující hlavní využití (využití pro maloobchod je omezeno prodejní plochou do 1 500
m2)“. První problém je, že nelze jednoznačně
říci, co vše je „využití související s bydlením“
– bude to i parkoviště s 30, 50, ba 100 místy?
Bude se vám dobře bydlet vedle něčeho takového? A oněch 1 500 m2 prodejní plochy (navíc
k tomu přičtěte sklady, zázemí, parkoviště!)
je už hodně velký supermarket (kupř. klasický
Lidl). V ploše bydlení je pak podmíněně přípustná „nerušící výroba a služby a jiné využití
za podmínky, že svými účinky a vlivy nenarušuje užívání staveb hlavního využití nad přípustnou míru“. Co kdo bude rozumět pod
pojmy „nerušící“ (snad i nevěstinec vedle RD?)
nebo „přípustná míra“? Je-li jí to, co stanovují
normy, pak ty jsou často měkké a moc vás
neochrání. Takových „zrad“ a „skrček“ je

v návrhu spousta. Třeba výškové hladiny
budov: sice se označují za maximální, ale měří
se jen po začátek střechy, a ta může mít dalších 7 m nebo ustoupené podlaží s výškou
3,5 m! Inu není maximum jako maximum. Velká
část Kraví hory je nově určena pro sport (podle
mne by lepší bylo pro zeleň a v ní sport, než
naopak) s „omezenou“ zástavbou, ale bez
omezení (?) připouští „dočasné stavby, zejména nafukovací haly a sezonní objekty“. Při
„kreativním“ výkladu bychom si mohli část
Monte Bú zaskládat nafukovačkami a ÚP
neřekne ani popel?
Neváhejte, zajímejte se a sami vznášejte
námitky. Já budu usilovat o statut tzv. zástupce veřejnosti dle stavebního zákona, jenž
má pak vůči magistrátu lepší postavení. Formulář pro mé zmocnění i detailnější vysvětlení, čím vším návrh hrozí, najdete od konce
května na internetu nebo mi napište na zastupitelzavodsky@gmail.com. Každý Brňan
může zmocnění podepsat, já uplatním tzv.
společnou námitku a budu jednat za vás
s úředníky.
JUDr. Michal Závodský, ■
zastupitel MČ Brno-střed,
nezávislý za stranu Zelených

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY DOMŮ: BRNĚNSKÁ GOLGOTA

7. březen roku 1950 byl v Brně běžným pracovním dnem. Podle představ tehdejších
československých představitelů nemělo
nic nasvědčovat tomu, že právě v tento
den uplynulo 100 let od narození Tomáše
Garrigua Masaryka. Přesto se v Brně našel
jeden dům, ve kterém byla památka našeho prvního prezidenta náležitě připomenuta.
Častokrát, když chodím po ulici Cejl a procházím zde okolo bývalé věznice, říkám si,
jaké to asi muselo být chodit okolo této budovy
ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století,
kdy věznice ještě fungovala a kdy se zde
dokonce uskutečňovaly popravy. Přemýšlím,
jaké asi museli mít pocity lidé, jejichž blízcí zde
byli zavření nebo zavraždění, jaké zážitky s touto budovou museli mít lidé, kteří bydleli přímo
naproti ní, ať už v ulici Soudní nebo Bratislavské, a koneckonců, kdo všechno a proč touto
budovou prošel nebo v ní jeho život skončil.
Možná, že lidé kolem této budovy procházeli vždy zcela nečinně. Vnímali ji jako přirozenou součást této ulice a města a po osudech těch, kteří jsou za jejími zdmi, se nikterak
nepídili. Byly to vždy dva rozdílné světy. Těch,
kteří jsou někde tam za mřížemi a těch na
svobodě.
Toho dne 7. března roku 1950 se ale na
malou chvíli stalo něco výjimečného. Když
se lidé vraceli z práce a procházeli okolo této
budovy, mohli slyšet, jak se z ní ozývá hromadný zpěv československé státní hymny.
Ti, kteří šli kolem a zpěv hymny slyšeli, jistě
dobře věděli, o co se jedná a musel to pro
ně být nečekaný a silný zážitek. Mnohem
intenzivněji to však prožívali ti, kteří byli za
zdmi budovy.
Tuto příhodu mi totiž před lety vyprávěl
jeden z těch, který u toho tehdy byl, bývalý
politický vězeň Zdeněk Křivka. On sám zde
byl zavřený už bezmála osmý měsíc, když

přišlo úterý 7. března 1950 a v jedné ze zdejších cel začal najednou některý z vězňů zpívat Kde domov můj. Dva roky od nástupu
komunismu byla věznice doslova plná politických vězňů – vysokoškolských profesorů,
jejich studentů, účastníků protinacistického
odboje ze západních front a dalších. Není se
tak čemu divit, že se zpěv hymny v okamžiku
roznesl do všech cel. V každé cele bylo
množství vězňů, kteří si dobře uvědomovali,
že tento den je významný, a tak si památku
prezidenta osvoboditele, který pro ně ztělesňoval ideály, kvůli kterým se ocitli za mřížemi, hlasitě připomněli. Zdeněk Křivka byl
mezi nimi a vzpomínal, jak celá věznice zpěvem hymny doslova duněla.
Tato událost nepřekvapila jen kolemjdoucí,
ale hlavně bachaře ve věznici. Ti tehdy nevěděli, co mají dělat, a tak bušili na dveře cel,
řvali a snažili se tuto spontánní oslavu svobody
zastavit. Nepovedlo se jim to a vězni celou
hymnu k Masarykově oslavě dozpívali.
Dějiny tohoto domu a osudy lidí, kteří jím prošli, jsou ale mnohem bohatší arozhodně nekončí jedinou příhodou zroku 1950. Nicméně právě
tato poslední léta fungování věznice spojená
s komunistickou totalitou patřila ve dvousetleté
historii objektu k těm nejkrutějším.
Historie objektu se začala psát již v 18. století. Město Brno bylo tehdy ještě sevřené
hradbami, které ho obklopovaly jako prstýnek, a stavební aktivity se převážně odehrávaly mimo tento prstenec na brněnských
předměstích. Jedním z těchto předměstí byl
i Cejl. Klasická ulicová zástavba při silnici,
která směřovala od Měnínské brány směrem
do Zábrdovic, poskytovala v roce 1770 prostor k vystavění centrální věznice pro Moravu.
Již o dva roky později stavba věznice započala a v roce 1776 byla dokončena. Nejdříve
zde sice byl umístěn provizorně sirotčinec,
ale od roku 1784 začala být budova naplňo-
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vána prvními vězni. Naopak ti poslední z ní
odcházeli až v roce 1956. Ještě počátkem
20. století se budova stavebně vyvíjela, až
celý areál dostal v podstatě současnou velikost.
V meziválečném období zde byli vězněni
například účastníci židenického fašistického
puče z roku 1933 a osudy celé řady odsouzených a zde vězněných se objevovaly už
od roku 1908 na stránkách Lidových novin
v podobě barvitě líčených soudniček Rudolfa
Těsnohlídka.
Během první republiky zde byl mezi jinými
dozorci také Kristián Novotný, který později
popsal svůj první dojem z této budovy:
„...Nevlídný kasárenský zevnějšek, zesílený
dávno neopravenou omítkou, působil na mě
při prvém spatření dosti ponuře. Široká vrata
pro povozy, dvě menší brány pro pěší, na
každé straně jedna, vedly do nevlídného přízemí a ještě nevlídnějších chodeb. Chodby
stále studené, stále naplněné zástupy lidí,
přicházejících ať už dobrovolně jako svědčící
či žalobci, nebo nedobrovolně jako vyšetřovanci a vězni. Co lidských osudů, co životních
tragédií, co různých povah prošlo těmito prostorami před mým zrakem za dob mého
působení zde.“
Kristián Novotný byl také svědkem toho, když
se v březnu 1939 rozhodlo několik zdejších
dozorců sundat malý státní znak, tedy českého
lva, vytesaný do kamene a umístěný v průčelí
budovy, aby jej uchránili před nacisty. Stokilovou
plastiku se jim skutečně podařilo sejmout
a zakopat na třetím vězeňském dvoře.
Po nacistické okupaci Brna byli na Cejlu
vězněni i někteří političtí vězni a Cejl se vedle
Kounicových kolejí, špilberských kasemat
nebo tábora Pod kaštany stal nacistickou Gol-

Historie
gotou na Moravě. Ačkoliv byl objekt ve správě gestapa, sloužili zde stále ještě někteří
dozorci z meziválečného období, kteří se
snažili vězňům pomáhat, pronášeli dopisy
jejich rodinám a zpět a dokonce zde sami
organizovali protinacistickou aktivitu. Jak
vzpomínal později Kristián Novotný, přímo
ve věznici si několik dozorců zařídilo místnost,
kde tisklo letáky s proslovem prezidenta
Edvarda Beneše.

nebo moravský zemský viceprezident Karl
Schwabe zde byli popraveni.
Stejné osudy pak čekalo řadu protikomunistických odbojářů po roce 1948. Mezi jinými
zde byl popravený Petr Křivka. Účastníka
z první a druhé světové války, který byl osobním strážcem prezidenta Edvarda Beneše
během jeho londýnského exilu, se komunisté
potřebovali zbavit, a tak na něj nasadili konﬁdenta, který jeho a další lidi dovedl před

Přestože se popravy odbojářů uskutečňovaly během Protektorátu Čechy a Morava
v Kounicových kolejích, dvě popravy se udály
také na Cejlu. Jednalo se o vraždu dvou
odbojářů, Aloise Zavadila a Květoslava Kolaříka, kteří se v roce 1945 snažili uspíšit konec
války a znemožnit postup nacistických vojsk
tím, že vypustili pohonné hmoty z nákladního
vlaku v Morkovicích. Gestapo oba muže
dopadlo a mimořádný lidový soud je odsoudil
k trestu smrti. Poprava byla provedena nezvykle na půdě věznice. Do trámové konstrukce zdejšího krovu byly umístěny kovové
háky a na nich byli oba muži oběšeni. Dodnes
se zde tyto háky nacházejí.
Na období nacistické totality vzpomínal
v loňském roce také jeden z návštěvníků
objektu. Když jsem loni v říjnu provázel po
budově veřejnost, jeden z návštěvníků, pán,
kterému mohlo být kolem 80 let, se v jedné
z cel rozplakal a vzpomněl na svoji maminku,
kterou gestapo zatklo a on ji už nikdy neviděl.
Dodnes neví, co se s ní stalo. Zbyla mu po ní
jen vyšitá hračka, kterou mu maminka vyrobila, když byla zavřená na Cejlu.
Po skončení války byla věznice na Cejlu
zase svědkem věznění nacistických dozorců,
gestapáků a kolaborantů. Dokonce kriminální
rada brněnského gestapa Otto Koslowski

soud. Příběh Petra Křivky jsem připomínal
v jednom z předchozích zpravodajů.
Poslední zde popravenou osobou se stal
v roce 1952 Leopold Doležal, který byl zapojen do ilegální sítě britské sekce CIO. Když
byla o čtyři roky později dokončena stavba
nové vazební věznice dál od centra v Bohunicích a poslední vězni opustili budovu na
Cejlu, zůstal objekt nějakou dobu bez využití.
Když do něj však i dnes vstoupíte, můžete
tíseň a nevlídnost prostor, jak na to vzpomínal
kdysi Kristián Novotný, stále pociťovat. Velké
cely, kde se tísnilo patnáct až dvacet vězňů,
temné chodby, upravená vězeňská kaple,
které místo oltáře vévodí komunistický výjev
s rudoarmějci, a konečně i malé místnosti,
sloužící jako samovazby nebo díry, kam byl
vězeň umístěn za porušení vězeňského řádu,
to vše promlouvá o tragédii zdejších osudů.
A nejvýmluvněji promlouvají ony samovazby.
Když do nich totiž vejdete a světlem necháte
ozářit jejich stěny, objeví se před vámi nápisy
a kresby někdejších vězňů: „Smrt Stalina spasí svět“, „Komunisté nejsou lidé“ nebo „Nebát
se a vydržet“, jsou jen některé z vyrytých
vzkazů v omítce cel, které nám tu vězni padesátých let po sobě zanechali.
Michal Doležel

VZPOMÍNKY
DOZORCE NA CEJL
VÁLEČNÝCH LET
Asi před rokem mi volala neznámá
paní a do telefonu mi říkala, že by
mně ráda poslala paměti svého
tatínka, který byl od třicátých let
dozorcem ve věznici na Cejlu a že
by ráda, aby paměť tohoto místa
nezanikla.
O týden později mi skutečně paměti
dorazily poštou a od té doby je pročítám. Kristián Novotný byl jedním
z dozorců, který v roce 1930 nastoupil
do věznice na Cejlu a vydržel zde až
do roku 1945. V pozdějších letech
o svém působení zde sepsal rozsáhlé
paměti, kde vylíčil mimo jiné soud
a následné věznění fašistických pučistů
z židenických kasáren v roce 1933, okupaci Brna nacisty v roce 1939 a převzetí
věznice gestapem, transport židovských žen z Cejlu do koncentračního
tábora nebo i onu jedinou popravu
uskutečněnou zde během války. Kristián Novotný na ni ve svých pamětech
vzpomínal takto: „Jednoho dne jsem
náhodou zašel do zámečnické dílny,
když tam vězeň z německého oddělení
zhotovoval čtyři velké háky s matkami.
Přistoupil jsem k německému dozorci
Kuncovi, prohlížejícímu si postup práce
a zeptal se: ‚Co zde děláte, vypadá to
jako háky na pověšení?‘ Wachmeister
Kunc se jenom pousmál a neodpověděl. Druhý den na to přišel do mé dílny
wachmeister Grimm, sdělil mi, že se
čeká na dovoz rakví pro mrtvoly tří nádražních zaměstnanců, oběšených ve
dvě hodiny v noci na půdě věznice pro
sabotáž. Popravení železničáři byli
z Morkovic a způsobili na nádraží
výbuch cisternových vozů. V té chvíli
jsem pochopil ponurý účel zhotovených
háků, které jsou přišroubovány na trámech vězeňské půdy na Cejlu doposud.“
Při čtení některých částí pamětí až
běhá mráz po zádech, ale jsou neuvěřitelně zajímavé. Až je celé pročtu, ještě
se určitě v některém z budoucích zpravodajů k tématu vrátím.
Michal Doležel

■

■
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Rozhovor

NATÁLIE PELCOVÁ:

TĚŠÍM SE NA SEZONU V NOVÉM HÁVU

V minulých měsících mířily naše kroky do
Divadla Polárka pravidelně. Přebírali jsme
si tam totiž stovky roušek, které herecký
soubor v čele s vedoucí divadla Natálií Pelcovou ušil a které byly na radnici potřeba
nejen pro úředníky, ale také pro pečovatelky a seniory, obyvatele městské části
Brno-střed. Protože se nyní již blýská na
lepší časy, tak se v divadle šijí kostýmy
a „vyšívá“ se na novém představení Slon
a mravenec. A došlo také na rozhovor
s Natálií, a ani v něm jsme na ruční práce
nezapomněli.

Chtěla jste být vždy herečkou?
Od okamžiku, kdy jsem pochopila, že stát
se opravdovou princeznou není tak jednoduché, jsem neměla konkrétní plán, čím chci
být. I když si teď vzpomínám, že poté, co
jsem viděla film Trhák, jsem chtěla dělat
klapku u filmu.

Co vás tedy nakonec přivedlo
k herectví?

Natálie Pelcová
Narodila se v roce 1988 v Karlových
Varech. Na střední škole se dostala do
Studia divadla Dagmar, které vedla dramaturgyně, režisérka, scénografka,
pedagožka a herečka MgA. Hana Franková-Hniličková, která byla Ministerstvem kultury ČR v roce 2014 oceněna
za rozvoj českého amatérského divadla
a uměleckého přednesu. Tato divadelní
zkušenost ji nasměrovala ke studiu Ateliéru Divadlo a výchova Janáčkovy akademie múzických umění.
Pracovala jako au-pair v Anglii, prodavačka v Kenvelu, zapisovatelka na Magistrátu města Karlovy Vary, učitelka dramatické výchovy na Základní umělecké
škole Charbulova v Brně a Střední pedagogické škole v Boskovicích, také jako
DTP graﬁk ve velkoplošné tiskárně a jako
výtvarnice pro dokument České televize
Jak jsem zničil 56. Zlin Film Festival.
Od roku 2018 působí jako vedoucí
Divadla Polárka na Tučkově 34, bydlí
v městské části Brno-střed na Francouzské ulici a stará se o své dvě kočky.

K divadlu jsem se dostala už na základní
škole. Začala jsem chodit na dramaťák a pak
to pokračovalo i na střední, kde jsem se
dostala do Studia Dagmar k Hance Frankové, která mě, co se týče divadla i života
obecně, hodně ovlivnila. To nejspíš bylo
období, kdy jsem pochopila, že nic jiného
dělat nechci. Já jsem byla vždycky spíš takový stydlivý introvert, díky divadlu jsem si ale
mohla alespoň na chvíli zahrát na někoho
jiného. Navíc jsem nemusela vymýšlet, co
budu říkat, protože jsem měla pevně daný
text. A to se mně na tom asi líbilo nejvíc,
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vyprávět na chvilku příběh někoho jiného.
Z toho také plyne, že improvizace nikdy
nebyla mojí silnou stránkou.

Vystudovala jste Janáčkovu
akademii múzických umění
V tom jsem měla jasno. Věděla jsem, že
pokud mě nevezmou do Ateliéru Divadlo
a výchova na JAMU, tak na jinou vysokou
školu nepůjdu. No a oni mě vzali.

Jste z Karlových Varů,
co říkáte na Brno?
Já jsem v Brně neplánovala zůstat, to se
prostě tak přihodilo a postupem času jsem
si tu už zvykla. Mně vyhovuje, že už to tu
znám. Mám tu oblíbené hospody, podniky,
divadla, lidi a Polárku. Bydlím na Francouzské a to místo miluji.

Jak se vám tu žije?
Upřímně, mně vlastně nepřijde Brno jako
špatné místo pro život. Vždycky jde o lidi,
kteří to město vedou. Je mi třeba líto, jak
dopadl projekt sociálního bydlení Rapid ReHousing Brno. Ale oproti Karlovým Varům,
které vedení města bohužel naprosto systematicky ničí, mi přijde, že je na tom Brno
ještě dobře. Jsem celkem patriot a hodně
mě mrzí, když vidím, jak se celé to město
řítí do propasti. Například to, co se děje
s hotelem Thermal, je do nebe volající, a to
je jenom špička ledovce. Ale začalo to už
dřív, zrušením stálého divadelního souboru,
stavbou KV Areny a tak pořád dál a dál.
Lidem, kteří mají na starosti nějaké město,
by mělo jít o to, aby se o něj dobře postarali

Rozhovor
divadelního festivalu pro rodiny s dětmi
Polárkový dort 2020. Ten chystáme od 18.
do 20. září. Pak snad už půjde vše, tak jak
má.

Už víte, jak bude Polárkový
dort vypadat?
Program začínáme teprve skládat, ale už
teď víme, že v rámci festivalu proběhne premiéra představení Pohádky o strašidlech,
kohoutech a duze v režii našeho uměleckého šéfa Honzy Cimra. Diváci se jako každý rok můžou těšit na všechny premiéry
Polárky, které se konaly v této sezoně.
A jako každý rok přijede zahrát kapela Bombarďák. Teď postupně dáváme dohromady
program a domlouváme hosty. Všechny
informace pak diváci najdou na našem
webu i facebookovém profilu.
a to město vzkvétalo. Chápu, že si u toho
chtějí třeba „nahrabat” nějaké peníze navíc
a vlastně mi to nevadí, to ať klidně dělají,
ale ať u toho neničí to místo, za které mají
zodpovědnost. Vlastně i proto zůstávám
v Brně, nemám se kam vrátit.

Co si užíváte víc – vést divadlo,
hrát, nebo se podílet na scéně?
Já se nepovažuji za nějak výjimečnou
herečku ani scénografku. Navíc když něco
dělám, orientuji se ráda jen na tu jednu konkrétní věc. Takže si teď bohatě vystačím
s produkční prací.

Které představení Polárky
vám nejvíc přirostlo k srdci?
Vždycky se mi nejvíc líbí právě to představení, které se zrovna zkouší.

Máte nějaký kariérní sen?
Teď to bude znít jako klišé, ale já mám
sen dělat to, co mě baví a přijde mi to smysluplné, s lidmi, které mám ráda. To je jediný
kariérní sen, který mám.

Jak jste prožívala vynucenou
koronavirovou pauzu?
Hned po uzavření jsme v divadle začali
šít roušky, tak jako snad ve všech divadlech.
Potom už se začalo zkoušet zmiňované
představení Slon a mravenec. Zároveň se
celou dobu snažíme dělat i nějaké drobné
úpravy a opravy po celém divadle. Já osobně jsem se pak začala trochu věnovat zvelebování mého malého bytu a taky trochu
pracovat na svém osobním životě, na což
mi většinou moc času nezbývá.

Co ráda děláte ve volném čase?
Co v Polárce chystáte, na co se
mohou diváci těšit?
Poslední velkou divadelní věcí, kterou
ještě do konce sezony plánujeme, je premiéra představení Slon a mravenec. Ta se
bude konat místo velké akce na Den dětí,
kterou jsme původně plánovali, a to v neděli 31. května, venku na zahradě za Polárkou.
Kapacita je, vzhledem k podmínkám pro
všechny divadelní produkce, pouze 40 lidí.
Do konce sezony plánujeme ale ještě reprízy představení.

Ráda sedím s přáteli u ohně, sleduju Masterchef Česko, čtu si knížky pro děti,
z dospělé literatury miluju knihy Petra Stan-

číka a Patrika Ouředníka. Trochu mi chybí
kopce a lesy kolem Varů, ale na výlety moc
nejezdím. Můj oblíbený kout republiky jsou
Slavonice, kde máme dům, a okolí – Telč,
Velká Lhota, Landštejn. Ráda taky ale peru
prádlo a háčkuju ze starých triček.

Jaká je vaše nejoblíbenější
pohádka?
Pokud jde o české filmové pohádky tak
S čerty nejsou žerty a z těch klasických nejspíš Sedmero krkavců.

Jaké knihy byste rodičům
doporučila, aby dětem četli?
Na seznam svých nejoblíbenějších dětských knížek bych zařadila knížky Honzo,
ty jsi indián od Janosche, O princi Čekankovi od Patrika Ouředníka, O krtkovi, který
chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu od
Wernera Holzwartha, Velké putování Vlase
a Brady od Františka Skály, O rybabě a mořské duši od Petra Nikla a samozřejmě Hobita. Myslím, že když po nich rodiče sáhnou,
určitě svoje děti zaujmou a ani oni sami se
nudit nebudou.

A co vás v poslední době
zaujalo z divadla a filmu?
Posledním velkým divadelním zážitkem
pro mě bylo Hledání ztraceného času
v Národním divadle Brno. Pravidelně jezdím
domů na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde mě loni zaujal film Narušitel
systému a jako velký fanoušek Quentina
Tarrantina nemůžu zapomenout na jeho
poslední film Tenkrát v Hollywoodu. Ale
nedá mi to a ještě zmíním polský film Córki
dancingu, který sice není žádnou novinkou,
ale mám ho hodně ráda a je v něm naprosto
skvělá muzika.
Marta Vojáčková

■

A co plánujete o prázdninách?
Potom už divadlo pro veřejnost opět zavíráme, protože nás čeká rekonstrukce sedadel ve velkém sále, na kterou už se hodně
těšíme. Novou sezonu začneme v novém
hávu a zahájíme ji pátým jubilejním ročníkem
Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2020 | 15

Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

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

VRTANÉ A KOPANÉ STUDNY NA KLÍČ
STAVEBNÍ GEOLOGIE
ZAVLAŽOVÁNÍ
TOPENÁŘSTVÍ

KLIMATIZACE
VODOINSTALATÉRSTVÍ

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

WŽĐŚƵƚŶĞũƚĞƐŝǌĚƌĂǀĢ
ĞůŽƌŽēŶşƉƌŽĚĞũǎŝǀǉĐŚƌǇď
ĞƌƐƚǀĄƌǇďĂŶĞƐŵşĐŚǇďĢƚŶĂǀĂƓĞŵŐƌŝůƵ͊

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz
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Inzerce

TEPLÁRNY BRNO MĚNÍ ZASTARALÉ PAROVODY
REKONSTRUKCE SCZT PÁRA X HV –
OBLAST PAROVODU JIH, HORKOVODNÍ
PROPOJ PŠ – PSB, POŘÍČÍ – POLNÍ

Ani protiepidemická opatření nezastavila
práce na přestavbě dosluhujících
parovodů a jejich výměně za moderní
horkovody. Teplárny Brno dál pokračují
podle harmonogramu. Naplno
běží budování propoje mezi ulicemi Poříčí a Polní. Trasa nového horkovodu
povede z ulice Náplavka přes Poříčí, přes řeku Svratku a dále kolem Základní školy
Bakalovo nábřeží a po Polní, kde se u Nemocnice Milosrdných bratří napojí na
páteřní horkovod Staré Brno. „Na této kilometrové trase je stavebně nejnáročnější
zhruba třicetimetrový úsek přes řeku Svratku u DRFG Areny. Potrubí bude položeno
dva a půl metru pode dnem řeky, což je zcela ojedinělé řešení,“ upozornil generální
ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Pozor musejí dávat motoristé jedoucí po Poříčí,
kde jsou průběžně podle potřeby stavby uzavírány jízdní pruhy. Komunikace ale
vždy bude průjezdná v obou směrech. Jednosměrná zůstává Polní, objízdná trasa
je vedena přes Vojtovu. V obou směrech zůstává průjezdné Bakalovo nábřeží.
Od května je zprovozněna přes pozemek ZŠ Bakalovo nábřeží 8 výrazně kratší
alternativní objízdná trasa stezky pro cyklisty a pěší.
SCZT PÁRA X HV – OBLAST
UL. SOLNIČNÍ, BESEDNÍ,
VESELÁ, OPLETALOVA

Pokračuje také rekonstrukce
parovodu v oblasti ulic Solniční,
Besední, Opletalova a Veselá.
Zhruba do konce července bude
uzavřena ulice Veselá (mezi Solniční
a objektem Veselá 20). Objízdná
trasa vede přes Besední a kolem JKC. Dokončení a ﬁnální úpravy povrchů se
budou odvíjet od postupu prací navazujících staveb dalších investorů (rekonstrukce
kanalizace, rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce plynovodu, oprava vozovky atd.).
Aktuální informace o termínech stavby a případných omezeních dopravy najdete na

www.teplarny.cz/vykopove-prace a www.kopemezabrno.cz

BONUS 20 000 Kč NA SKLADOVÉ VOZY
ÚVĚR 0 %
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Inzerce
výnos
7% roÏní
z realitních dluhopisı

ΖQYHVWLFHRG.Ï
www.tajemstviinvestovani.cz/investice

MALBY
14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316
EWT1062IFW
A++, 6 kg,
1000 ot./min.

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

*Ĝ

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX
tel.: 543 255 555
Křenová 19, Brno
www.chladservis.cz

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈ²ODN
330.èP2Yè'3+

www.podlahyslezak.cz
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www.pohrby.cz

UKLÍZÍME RÁDI

ƹʰɽʰӗǁɁȴʰӗȟƃȶƺǉȢƅɪǉӗ˃ƃȃɨƃǁʰӗ
ȴʰȚǉȴǉɁȟȶƃӗƼȈɰɽȊȴǉɁȟƃɥʰӝ
RODINNÁ FIRMA S PRAXÍ OD ROKU 2010
Zdenka a David
ћѕѝјўѕїћњǁǉȶȶǏɁǁѝǁɁіѝȃӝ
ȶȟʥȈȶǁɁʥƺȢǉƃȶȈȶǼխʰƃȃɁɁӝƺɁȴ

Historie

VESELÁ BÝVALA ČTVRŤ, ULICE I BRÁNA
Veselá ulice si uchovala své jméno od nejranějšího středověku až po současnost.
Odkud název pochází, však není známo.
Podle názoru zemského knihovníka dr. Bretholze mohla ulice obdržet název podle mnoha slavností, veselostí, které se konávaly ve
zdejších sídlech šlechty. Kromě šlechtických
rodin Boskoviců, Bohouše ze Starče, Heřmana z Vojkovic, Václava z Brtnice a dalších
šlechtických rodů, byly v této ulici, která společně s Českou ulicí tvořila šlechtickou čtvrť,
jen místní rodiny řezníků a pekařů. Přítomnost
jiných řemeslníků zde není prokázána. Že se
zde konaly docela hlučné zábavy, dokazuje
i skutečnost, že rektor kostela svatého Mikuláše na Dolním trhu, nynějším náměstí Svobody, Peter Wolkenstein, byl v roce 1358 kvůli
nepřístojnostem v této ulici nucen prodat svůj
dům a usadit se mezi kramáři, protože se
hlučné a bujaré slavnosti neslučovaly
s počestným a důstojným bydlením kněze.
Podle názvu ulice dostala jméno celá čtvrť
uvnitř městských hradeb. Oblasti od dnešní
Dominikánské ulice a náměstí Svobody až
k Běhounské se říkalo Veselá čtvrť a u ústí
dnešní Veselé a České stojící brána vedoucí
ke Švábské ulici, dnešní Údolní, nesla název
Veselá brána. Z tohoto předměstí protékal
Veselou bránou malý potůček, který pokračoval přes Veselou a Středovou ulici, náměstí
Svobody, Kobližnou ulici a kolem branky ven,
kde se vléval do nedaleké Ponávky.
Dne 21. září 1356 vypukl ve Veselé čtvrti
velký ničivý požár, vyhořelá část města však
byla brzy opět vystavěna. To, že před Veselou
bránou musely na začátku 15. století existovat
lázně, lze usuzovat z toho, že v roce 1438
byly „dva domy vedle lázní před Veselou brá-

nou“ povinny platit nájemné klášteru herburských sester v Jezuitské ulici.
Veselá brána byla zřejmě v 17. století, a také
dříve, stále zavřená, neboť kazatel od svatého
Petra si v prosinci 1668 stěžoval na to, že jeho
kázání navštěvuje příliš málo věřících, protože
brána i malá branka u Veselé brány není trvale
otevřena. Stížnost však byla odmítnuta, „protože to je starý zvyk, jehož zrušení by napáchalo více škody než užitku, neboť by také
lidé z města vycházeli ven, a docházelo by
k velkému pašování vína a piva z předměstí
do města a došlo by k omezení obživy občanů, tak nechť zůstane vše při starém“.
Kolem roku 1580 byl před Veselou bránou
zřízen nový hřbitov s Kaplí Marie Pomocné,
který existoval až do roku 1784 a rozprostíral
se od rohu Giskrovy, dnešní Kounicovy, až
k rohu Veveří ulice. Hřbitov byl zrušen před
rokem 1785, kaple pak byla zbořena v roce
1826.
V době švédského obléhání musela Veselá brána odolat mnoha útokům. Začátkem
června 1645 se Švédové svými zákopy a pevnůstkami dostali kolem střeleckých stanovišť
ve Veselé značně blízko ke Špilberku, ale
14. června je museli opustit kvůli velké bouřce,
stáli totiž až po krk ve vodě. Brňané při této
příležitosti podnikli výpad, deset mužů zajali,
mnoho zabili a ukořistili velké množství oblečení.
V roce 1727 byla zahájena výstavba kasáren ve Veselé ulici. Před pruským obléháním
roku 1742 neměla hlavní zeď vlevo od Veselé
brány poprsní hradbu. Brněnský velitel, svobodný pán von Seherthoss, ji nechal spěšně
vybudovat. Když se blížili Prusové, byly zbo-

řeny domy Haklůvky na úpatí Špilberku, táhnoucí se od Veselé brány až ke Švábenské
ulici a k Hackelově bráně. Ulice již nebyla
znovu postavena.
Císař Josef II. přijel poprvé do Brna 16. července 1765 a mimo jiné si prohlédl také švédské opevnění před Veselou bránou. Na stejném místě později vznikla aréna, ve které se
v roce 1785 konaly štvanice medvědů, vlků,
volů, psů a prasat.
Před bitvou 25. listopadu 1805 nechal
Napoleon most u Veselé brány v polovině
naseknout, neboť se bál ruského napadení.
Když byl v roce 1835 vybudován veřejný
vodovod z řeky Svratky, který zásoboval město, byl rozveden do 11 veřejných studní, z nichž
se jedna nacházela také ve Veselé ulici.
Vzhledem k tomu, že Veselá brána a všechny
parkány v blízkosti městských hradeb byly
celoročně vlhké a dlouhou dobu blátivé, byla
brána v roce 1860 zbořena.
Navždy se minulostí stala doba, kdy byla
brána střežena vojenským oddílem sestávajícím z jednoho poddůstojníka a osmi až třiatřiceti vojáků, před bránou se vybíralo mýtné
s výnosem mezi 30 a 40 zlatými, klíče od brány byly uloženy v kožených váčcích a po uzavírací hodině musely být předány buď starostovi, nebo královskému soudci, a v dobách
války veliteli města, a brána musela být po
uzavírací hodině a po znamení k uzavření
bran, uzamčena.
(mav)

■

Zdroj: Leopold Künzel: Brněnské ulice
vyprávějí své dějiny, knihu vydalo v roce
2019 nakladatelství Josef Filip 1938
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Naše školy / Volný čas

ZAPALÍME SVÍČKU
A PODĚKUJEME

SEJDĚME SE
U ANGLIČTINY

Žáci a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy na Antonínské zapálili 30. dubna
ve svých domovech svíčky.
„Chtěli jsme si tak nejen připomenout tradiční akci Beltine, tedy pálení čarodějnic, které bychom se jistě za normálních okolností
rádi všichni zúčastnili, ale především jako
symbol poděkování a soudržnosti v dnešní
době. Děkujeme za obětavou práci zdravotníkům, policistům, hasičům, prodavačům,
pečovatelům, dobrovolníkům, rodičům i prarodičům a mnoha dalším profesím,“ vysvětlil
Mgr. Jaromír Pospíchal. S nápadem na tuto
akci přišel společně s panem učitelem Pospíchalem také školní parlament pod vedením
paní učitelky Bozánové.
Žáci, jejich rodiče, ale i zaměstnanci školy
si 30. dubna přesně ve 20.00 hodin zapálili
svíčky jako výraz poděkování, a také jako
náhradu za tradiční společné posezení u velkého ohně.
Jsme moc rádi, že jsme měli možnost takovou akci uspořádat. A také jsme moc vděční
všem, kteří se zapojili.
Marcela Danihelová

■

Spolek Sejděme se zve seniory na lekce
angličtiny, nově s rodilým mluvčím.
Naši studenti přistoupili k nenadálé azásadní
situaci, která přišla s koronavirem, zcela fenomenálně. Po počáteční nejistotě, co bude dál,
se bez váhání ponořili do tajů elektroniky a byť
s obavami, ale statečně se postavili novinkám
a novým způsobům komunikace čelem. Téměř
všichni se on-line hodin účastní.
Jsme připraveni také na další školní rok,
ve kterém plánujeme rozšířit stávající kurzy
pro pokročilé o hodiny s rodilým mluvčím.
Uzavřeli jsme spolupráci se skvělou a nesmírně příjemnou americkou lektorkou, která se
bude pravidelně podílet na výuce. Kromě
této novinky poběží i všechny stávající kurzy
na Vinohradech, v Líšni i v Židenicích, ve středu a čtvrtek pro všechny úrovně. Na podzim
se také bude konat už tradiční víkendový
pobyt s rodilými mluvčími pro seniory na Ramzové, a to od 22. do 25. října.
Všechny kurzy jsou stále otevřeny pro veřejnost a je možno se přihlásit na e-mailové adrese: sejdemese@volny.cz nebo na telefonním
čísle 603 223 353. Více informací najdete také
na našich stránkách www.sejdeme-se.webnoJaroslava Sobotková ■
de.cz.

ANI KORONAVIRUS UNIVERZITU
TŘETÍHO VĚKU NEZASTAVIL

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslela na seniory i v době pandemie
a připravovala pro ně on-line vzdělávací
aktivity. Od září se zájemci mohou přihlašovat na kurzy v novém akademickém roce.
Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na Univerzitě
třetího věku bylo přerušeno na Masarykově
univerzitě jako na jedné z prvních univerzit.
Důvod byl nevystavovat věkově nejohroženější
skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.

V květnu se stále konají on-line přednášky
prostřednictvím kanálu na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V
vysílány přednášky z různých oborů, třeba
astronomie, dějin umění, ekonomie, historie
či literatury a dalších. Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly
nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční
kurzy byly zrušeny. Jedná se o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské
Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství
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skrytá v DNA a další. S lektory senioři komunikují pomocí videopřenosu v reálném čase
s možností aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány
odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující
se například pohybovým aktivitám, studiu
cizích jazyků, astronomii nebo historii.
Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v přednáškových místnostech univerzity. Připravujeme proto také kurzy
na nový akademický rok, který nás čeká. Přihlašování do těchto kurzů se uskuteční od září
2020. Zájemci se budou moci přihlásit do prvního ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného
kurzu nebo do jednoletých kurzů
Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
a Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace opřipravovaných
kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.
Tereza Tlapáková

■

Volný čas

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA BOTANCE

Do konce června mohou rodiče přihlásit
děti na příměstské tábory v Centru volného
času Botanka na Botanické 13.

Připraveno je šest táborů, více informací
o jejich organizaci a programu je možné
získat na e-mailové adrese: recepce@botanka.cz nebo telefonním čísle: 725 871 752.
K dispozici je také web www.botanka.cz
Kdo to ví odpoví?
Pro děti od 4 do 12 let
Termín konání: 13.–17. července, 8.00–16.30
hodin
Poznávací a turistický tábor, exkurze, výlety
Cena 1 850 Kč zahrnuje svačinku, pitný režim,
oběd a vstupné.
Po stopách mistrů
Pro děti od 7 do 12 let
Termín konání: 20.–24. července, 8.00–16.30
hodin
Výtvarně poznávací tábor pro kreativní děti,
výtvarné techniky, hry, výlety
Cena 1 900 Kč zahrnuje svačinku, pitný režim,
oběd a materiál.
Dopolední táborníček
Pro děti od 3 do 6 let
Termín konání: 27.–31. července, 8.30–13.00
hodin

Výtvarně pohybový tábor plný tvoření a her
Cena 1 100 Kč zahrnuje svačinky a pitný režim.
Hrátky venku a na hřišti
Pro děti od 6 do 12 let
Termín konání: 3.–7. srpna, od 8.00 do 16.00
hodin
Pohybový tábor, hry, výtvarná činnost
Cena 1 850 Kč zahrnuje svačinku, pitný režim,
oběd a materiál.
Sportovní a výtvarný tábor
Pro děti od 5 do 11 let
Termín konání: 10.–14. srpna, od 8.00 do 16.00
hodin
Sportovní tábor, atletika a olympiáda doplní
výtvarné činnosti
Cena 1 850 Kč zahrnuje svačinku, pitný režim,
oběd a materiál.
Hýbej se a tvoř
Pro děti od 5 do 11 let
Termín: 17.–21. srpna, od 8.00 do 16.00 hodin
Jóga, výtvarné techniky, hry a pohyb
Cena 1 850 Kč zahrnuje svačinku, pitný režim,
oběd a materiál.
Olga Chladilová

■

ŽÁDNÁ NOC NETRVÁ VĚČNĚ

Zdá se, že pandemie ustupuje a vychýlený
svět se vrací do normálu. Jak přesně bude
vypadat provoz Hvězdárny a planetária
Brno v nadcházejících týdnech a měsících,
zatím nevíme. Ale už víme, na co se můžete
přijít podívat. Náš stroj na vizuální zázraky
probudíme s představením Zrození planety

Země a pohádkovým dobrodružstvím pro
nejmenší Se zvířátky o vesmíru.
S představením Zrození planety Země 2D
se vydáte po stopách stvoření – nahlédnete
do kuchyně, ve které se uvařilo nejen Slunce,
ale celá Sluneční soustava. Ve druhém případě se ježek, zajíc, krtek a sova rozhodnou

prozkoumat tajemnou základnu. Všechno je
pro ně nové, nikdy nic podobného neviděli,
a když jsou svědky startu rakety, jsou z toho
úplně paf.
Hvězdárna a planetárium Brno po celá
desetiletí vypráví příběhy o tom, jak chytří
lidé jsou. Podoba tohoto světa je přece
výsledkem úsilí bezpočtu vědců a techniků,
kteří ovlivňují náš každodenní život, naděje
i sny, zajišťují dlouhodobou prosperitu a blahobyt. Žádná kouzla nebo čáry, pověry či
zásahy shůry, jen důvtip a oddanost své profesi. Proto také chystáme celou řadu dalších,
populárně vědeckých projektů.
O chytrých prázdninách, o představení
o nejkrásnějším městě: Brno 360, o ﬁlmu
o nejrezavější planetě: Mars 3D, o souboji
největší a nejpodivuhodnější planety: Titáni
Sluneční soustavy 3D, a také o nejúžasnější
době: Satelix 2D ale prozradím více někdy
příště.
Moc dobře víme, že po každé noci přijde
den. Prosím, přijďte nás podpořit svojí návštěvou. Těšíme se na vás a už dopředu moc
děkujeme.
Jiří Dušek,
ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
velitel stroje na zázraky ■
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ULOVTE SI SVŮJ KROUŽEK

Pomalu odhazujeme roušky, je na čase užít
si kroužky Je libo sportování, tvoření, vaření nebo třeba programování? Hlavně, aby
byl kroužek, co nejblíže k vašemu bydlení?
Hledáte pro děti, dospělé nebo seniory
smysluplné rozptýlení?
Už nemusíte, veškeré volnočasové aktivity
najdete ve Středisku volného času Lužánky na
deseti místech v Brně a okolí. Do kroužku na
nový školní rok 2020/2021 se můžete přihlásit
od 1. června na webové stránce luzanky.cz.

FESTIVAL
VÍNO Z BLÍZKA

Ještě před prázdninami můžete dětem
i sobě zařídit místo v kroužku. Na výběr je
více než šest set kurzů nejrůznějšího zaměření pro všechny věkové kategorie od
nejmenších dětí, přes školou povinné, dospívající, až po dospělé a seniory. Ať už se zajímáte o techniku, sport, kosmetiku, keramiku,
šití, hudbu, divadlo, ﬁlm, zvířata, květiny, nebo
chcete vyzkoušet něco úplně nového,
v Lužánkách budete s výběrem spokojení.
Mgr. Kristýna Kolibová

Osmý ročník festivalu Víno z blízka začne
letos netradičně až v červnu. Letní měsíce
vám zpříjemní devět degustací pod širým
nebem, na kterých můžete v Otevřené
zahradě Nadace Partnerství poznat moravské vinaře a jejich vína. Poprvé se za moravským vínem vydejte 11. června, ochutnávky
pak budou probíhat až do 10. září.
Čtyři večery budou mít podobu řízené
degustace. Svá vinařství a vína při nich
postupně představí Jakub Šamšula, Tomáš
Vican, Kamil Prokeš a Marek Špalek jakožto
osobnosti současného vinařství. Po úvodní
řízené degustaci následuje degustace volná,
při které můžete u stanovišť rozmístěných
v celé Otevřené zahradě ochutnávat další
vína z produkce vinařství. Každá vinařská
osobnost si s sebou jako hosta přivede také
mladého nadějného vinaře nebo představitele méně známého vinařství, které si však
pozornost zaslouží.
Dvakrát se během sezony v Otevřené
zahradě setkáte s vinaři-členy Ekovínu, Svazu
integrované a ekologické produkce hroznů

■

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
S LIPKOU
Lipka nabízí celou řadu pobytových a příměstských táborů, od 1. června se mohou
děti hlásit také do kroužků v příštím školním
roce.
Pracoviště Lipová plánuje na začátek
prázdnin od 1. do 3. července ověřený model
tábora pro rodiče a prarodiče s dětmi od tří
let. Na příměstském táboře nazvaném
Pojďme spolu na tábor do říše obrů! vytvoříme prostor pro společné objevování i samostatné tvoření.
Děti od 7 do 11 let lákáme na Dovolenou
v pravěku. Na pobytovém táboře 11.–18. července se naučíme rozdělávat oheň bez sirek,
ulovíme mamuta a po boji se zrelaxujeme
v pravěkém wellness.
Pro čarodějnické učně od 7 do 9 let otevíráme 13.–17. července Čarodějnou akademii
na Lipové. Na rozvrhu tábora Živelné čarování
bude Krocení živlů, Bylinná laboratoř i Čarosport a Tvořeniště.
Na pobytový tábor Za hranice světů zveme
táborníky od 9 do 15 let. Příběh z říše fantazie
pod hvězdnou oblohou prožijeme 9.–21. srpna.
Posledních pár míst hlásí také příměšťák Jak

vycvičit …, 24.–28. srpna na něm děti od 8 do
12 let vyzkoušejí komunikaci s koňmi, psi, hlodavci a další zvířenou.
Ostřílené táborníky od 15 do 20 let lákáme
na ExpediciEKO. S batohem na zádech vyrazíme 6.–12. července s partou kamarádů za
zážitky i dobrovolnickou výpomocí na zámku.
Příměšťák V kůži dospěláka nabídne dětem
ve věku 9–13 let příležitost vyzkoušet, jak
úžasné je naplánovat, připravit a zrealizovat
vlastní nápad. Tábor se uskuteční ve dvou
turnusech, 27.–31. července a 17.–21. srpna.
Léto zakončíme kulinářským táborem !Jídlo! na cestách. Od 24. do 28. srpna s dětmi
od 9 do 13 let přijdeme na kloub tajemství
místních potravin a něco dobrého z nich uvaříme.
Kamenná láká na příměstské tábory, jejichž
cílem je dětem přiblížit historii i přírodu ve
městě. Tábory na Špilberku pro děti od 8 do
12 let se uskuteční 27.–31. července
a 17.–21. srpna.
Celou nabídku příměstských i pobytových
táborů najdete spolu s přihláškami na stránce
Amálie Čípková ■
www.lipka.cz/tabory.
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a vína. Jsou to zástupci vinařství, která hospodaří ekologicky či v biorežimu, minimalizují
používání chemie a vína vyrábějí s respektem
k přírodě.
Další dva večery budou patřit vinařům ze
dvou vinařských obcí, do Brna přijede Spolek
vinařů Nový Poddvorov a Spolek vinařů
Šatov. Připraveno bude minimálně šest
degustačních stolů, mezi kterými můžete volně přecházet, ochutnávat a vyptávat se vinařů
na vše, co vás ohledně jejich práce a vinařství
napadá. Proběhne také degustace tichých
vín ze čtyř vinařství společnosti Bohemia Sekt.
Každý večer bude doprovázen živou hudbou různých žánrů od jazzu a swingu přes
latinskoamerické tóny a rytmy až po vokální
modernu. O občerstvení se postará Bistro
Otevřená zahrada.
Více informací o festivalu a vstupenky ke
koupi najdete na webu www.vinozblizka.cz.
Kamila Vlčková

■

Volný čas

LETOHRÁDEK UKÁŽE
KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Znovuotevřená výstava České korunovační
klenoty na dosah – osudy 22 korunovaných panovníků je k vidění v Letohrádku
Mitrovských až do 28. června.
Hlavními exponáty jsou mistrovské repliky
korunovačních insignií, a to jak gotických
z doby Karla IV., tak renesančních z období
Ferdinanda I. Habsburského, nechybí ani
skvělá replika Svatováclavského meče. Za
výrobou vzácných replik klenotů stojí znamenitý mistr zlatnického řemesla Jiří Urban
z Turnova. Další exponáty se vztahují k panovníkům, kteří nám vládli od 14. do 19. století
a byli korunováni Svatováclavskou korunou.

JAKÉ TO JE BÝT
POLICISTOU?

Z nejzajímavějších artefaktů uvádíme například faksimile středověkých listin s pečetěmi
Karla IV. a Jiřího z Poděbrad, repliky husitských zbraní, ukázku Řádu zlatého rouna,
maketu Longinova kopí, které bylo součástí
říšského korunovačního pokladu, oﬁciální
repliku Pražského Jezulátka z karmelitánského kláštera, kopii slavnostních šatů císařovny
Marie Terezie a další. Nechybějí ani videa
a interaktivní prvky pro dětské návštěvníky.
Výstava je přístupná denně kromě pondělí
od 10.00 do 16.30 hodin. Více informací
na www.letohradekbrno.cz.
Mgr. Petr Lukas

Policie ČR zve zájemce na workshop
Policistou na zkoušku.
Akce se bude konat 10. a 26. června od
9.00 do 13.00 hodin. Uskuteční se
v areálu SKP Kometa na adrese Bauerova 5. Pokud máte zájem o práci u Policie ČR, máte možnost si nezávazně
vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost. Nutná
je registrace předem.
V případě zájmu kontaktujte naše náborové centrum na telefonních číslech
974 622 62–4 , 724 187 391 nebo na emailové adrese: naborbrno@pcr.cz. Těší
se na vás policisté Krajského ředitelství
Jihomoravského kraje.
nprap. Bc. Alena Peterková

■

■

VIDA! OTEVÍRÁ VENKOVNÍ EXPOZICI
Zábavní vědecký park VIDA! u brněnského
výstaviště je po téměř dvou měsících znovu
otevřený.
V pauze, kterou si vynutilo nařízení vlády,
však ani náhodou nezahálel. Připravoval pro
děti i dospělé pokusy na doma, natáčel populárně vědecká videa, nabízel příměstské
tábory dětem nezbytných profesí, šil roušky,
na 3D tiskárně vyráběl držáky na štíty a pro
Ministerstvo zdravotnictví ČR vymyslel a realizoval interaktivní mapu odběrových míst.
V neposlední řadě však opravoval stávající
exponáty a připravoval na otevření venkovní
expozici. „Všem, kteří rádi objevují, jak funguje
svět kolem nás, nyní nabízíme nejen vnitřní
expozici, ale i možnost užít si radost z poznávání pod širým nebem,“ řekl ředitel parku
Lukáš Richter. Do venkovní expozice totiž přibyly nové exponáty. Zájemci si tak vyzkoušejí
třeba kreslení slunečními paprsky. Zjistí, jak
náročné je uzdvihnout sám sebe. Seznámí
se s hučícím kamenem, tlakovou fontánou
nebo otestují akustické uši. Možnost navštívit

venkovní expozici s krásným výhledem do
areálu brněnského výstaviště je součástí běžné vstupenky. A to minimálně do konce září.

Další červnovou novinkou je zbrusu nový
3D ﬁlm Dinosauři, který představuje Antarktidu jako domov pravěkých ještěrů. Vydejte
se spolu s vědci po stopách osmimetrového
masožravého dinosaura, býložravců s dlouhými krky nebo předchůdců krokodýlů se
zuby ostrými jako břitva. Staňte se novodobými lovci dinosaurů a odhalte příběhy skryté
v zamrzlých skalách. 3D ﬁlm s českým dabingem nadchne dospělé i děti od 6 let.
Do konce letních prázdnin byla prodloužena oblíbená hravá výstava Digitálium – vstupte
do videohry. Čeká tu na vás pět obřích hlav,
které jsou branami do digitálních světů. Jejich
podoba je ale čistě ve vašich rukách. Doslova.
Stačí pohybovat rukama a projekce před vámi
se mění a vy můžete jednotlivými světy procházet. Vzhledem k současné turbulentní
situaci se nezapomeňte před návštěvou
seznámit s aktuálními provozními informacemi
na www.vida.cz nebo zavolat na pokladnu
515 201 000.
Ema Zezulová

■
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TROCHU JINÝ FESTIVAL
IGNIS BRUNENSIS

Ignis Brunensis chystá program v centru
města na závěr srpna. Letos bude bez soutěžních ohňostrojů na Brněnské přehradě.
Letošní rok je ve všech oblastech a na
všech místech světa poznamenán koronavirovou pandemií. Bohužel se aktuální nastavená opatření odrazila i do letošního 23. ročníku mezinárodní ohňostrojné přehlídky.
„Původně plánovaný termín a program pro
období od 29. května do 21. června jsme
nuceni částečně zrušit, ale hledáme možnosti pro uspořádání alespoň několika dílčích
akcí,“ uvedl za hlavního producenta Jiří Morávek, generální ředitel pořádající společnosti
Snip & Co.

KOSTKOHRÁTKY
NA HRADĚ

Produkční tým připravuje ve spolupráci
s městem Brnem, Jihomoravským krajem
a dalšími partnery alespoň upravený čtyřdenní program v centru města, a to na druhou
polovinu srpna. Předběžný termín, pokud to
aktuální situace dovolí, je stanovený od 20.
do 23. srpna. Jeho součástí by měl být také
ohňostroj nad hradem Špilberk, a to
22. srpna.
Na letošní původní červnové termíny ohňostrojů chystají pořadatelé speciální obsah
v internetovém prostoru. Až v září letošního
roku se v různých termínech uskuteční pod
značkou Ignis festivalu zábavy také některé
další původně plánované i mimořádné akce,
v souladu s aktuálními podmínkami pohybu
osob, prostorovými možnostmi a povoleném
shromažďování lidí. Termíny budou organizátoři upravovat podle vývoje situace.
V přípravě je stále také jedenácté Léto na
Biskupském dvoře s divadelními a koncertními představeními pod Petrovem v areálu
Moravského zemského muzea.
O všech akcích, termínech a podmínkách,
za kterých se budou konat, se můžete informovat na webu www.ignisbrunensis.cz.
(mav)

■

Na Špilberku je od 10. června otevřena
hravá výstava pro děti.
Pojďte si s dětmi prohlédnout hrad Špilberk, po výletě do historie je můžete
odměnit výletem do stavebnicového
ráje. Výstava Kostkohrátky je určena
všem dětem, které baví stavebnice Lego,
na své si přijdou caparti i starší děti.
Výstava je přístupná až do 30. srpna, a to
každý den od 9.00 do 17.00 hodin. Uvidíte zde nejrůznější typy stavebnice
z dob minulých až do současnosti a mnoho dalšího. Kostiček tu bude spousta
a sami si z nich dokonce budete smět
postavit cokoliv podle vaší fantazie.

Více o všech připravovaných akcích
a výstavách se dozvíte na www.spilMichael Kalábek ■
berk.cz.

GHETTOFEST LETOS BUDE

Epidemie koronaviru a následná vládní
omezení nás zasáhla stejně jako všechny
ostatní pořadatele kulturních akcí. Od půlky března jsme utlumili všechny přípravy
festivalu a čekali na vývoj událostí.
Po vyhlášení plánu uvolňování restrikcí
jsme se nakonec rozhodli uspořádat Ghettofest v sobotu 27. června, a to v podobě trochu netradiční oproti předchozím ročníkům.
Podle aktuálních plánů bude tou dobou
umožněno pořádat kulturní akce pro omezený počet osob. Věříme, že i tak má smysl
akci uspořádat. Zvolili jsme formát několika

menších oddělených scén rozmístěných
v dostatečné vzdálenosti v lokalitě brněnského Bronxu.
Festivalovým poselstvím je již od začátku
otevírat lokalitu širší veřejnosti a propojit tak
skrze kulturu místní lidi se zbytkem města.
Letos proběhne již devátý ročník.
V této nelehké době se více než kdy jindy
ukazuje, jak je důležité držet pospolu. Mimo
jiné i to byl jakýsi motivační prostředek pro
letošní podobu festivalu. Rozhodli jsme se
oslovit ke spolupráci řadu místních podniků
a touto cestou se navzájem podpořit a třeba
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jim i trochu zvednout tržby, o které ﬁrmy přišly
během karantény. Návštěvníci se mohou těšit
i na zajímavá místa z lokality. Kromě naší
domovské Káznice bude scéna také na dvoře
jednoho z historických pavlačových domů
na Bratislavské ulici či na dvoře Muzea romské kultury. Kompletní program návštěvníci
naleznou na www.ghettofest.cz. Navnadit
bychom snad zatím mohli jmény brněnských
rapperů Michailova a Moneyaka.
Je nám jasné, že i když se nyní boj s epidemií daří a počty osob nakažených koronavirem klesají, není ani zdaleka vyhráno. Celý
Ghettofest se proto odehraje za dodržení
přísných hygienických pravidel a scény
budou striktně omezeny počtem osob. Pro
akce volíme taková místa, u nichž je možné
jednoduše kontrolovat vstup a dodržet maximální počet návštěvníků. Všechna místa
budou řízena a kontrolována profesionální
pořadatelskou službou, vybavenou dezinfekcí, a budou dostatečně prostorná, aby
umožnila udržování bezpečných vzdáleností.
David Oplatek

■

Kultura

NEZAPOMENUTELNÁ ŽENA
VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ

Letos uplyne osmdesát let od úmrtí brněnské rodačky, skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové.
Narodila se 24. ledna 1915 v hudební rodině, její otec Václav Kaprál byl majitel hudební
školy a brněnský hudební skladatel. Matka
Vítězslava Kaprálová byla aprobovaná učitelka zpěvu. Velký talent Kaprálové se projevil
už v dětství, svoji první skladbu V říši bájí
napsala jako devítiletá.
V roce 1930 začala studovat na brněnské
konzervatoři skladbu u Viléma Petrželky
a dirigování u Zdeňka Chalabaly. Absolvovala
v červnu 1935 Klavírním koncertem d moll,
který vzbudil značný ohlas již tím, že Kaprálová svou skladbu na absolventském koncertě také sama dirigovala.
Pokračovala studiem na mistrovské škole
pražské konzervatoře u profesorů Vítězslava
Nováka a Václava Talicha. Díky státnímu stipendiu odjela studovat v roce 1937 na École
Normale de Musique do Paříže, kde se zapsala do třídy dirigenta Charlese Muncha. Soukromě pak ještě studovala skladbu u Bohuslava Martinů.
Po provedení svého nejznámějšího orchestrálního díla, Vojenské symfoniety, na mezinárodním festivalu nové hudby v Londýně
v červnu 1938 a ukončení prvního roku studia
odjela na několik měsíců zpět do Brna. Tehdy
ovšem nemohla tušit, že to bude její poslední
návštěva domova a že jí byly odměřeny již
jen dva roky života, které se ukončí v exilu
ve Francii.
Do Paříže se vrátila v lednu 1939. Ve fran-

couzské metropoli se Kaprálová pohybovala
v prostředí české umělecké kolonie a zde
také poznala svého budoucího muže Jiřího
Muchu, syna malíře Alfonse Muchy. Jejich
svatba se konala 23. dubna 1940. Jiří
Mucha jejich soužití věnoval knihu Podivné
lásky.
V době, kdy již Paříž byla ohrožována
německými vojsky, lékaři diagnostikovali
u Kaprálové tehdy nevyléčitelnou tuberkulózu. Mladá skladatelka 16. června 1940, po
operaci v jihofrancouzském Montpellier, kam
byla evakuována svým manželem, v nedožitých pětadvaceti letech zemřela. Přestože
se uvádí, že právě na tuberkulózu zemřela,
Mucha ve své knize naznačuje, že příčinou
mohl být i jeden z mnoha potratů, které za
svého krátkého života podstoupila. Pohřbena
je na ústředním brněnském hřbitově.
I přes krátký čas, který byl Kaprálové vyměřen, stačila složit na čtyři desítky mimořádně
hodnotných skladeb, klavírních, komorních,
orchestrálních i vokálních. Už za skladatelčina
života byla její hudba vysoce oceňována,
obdržela například Smetanovu cenu pro rok
1938 a v roce 1939 cenu Svatoboru. Většina
skladeb Kaprálové byla vydána tiskem,
některé již za jejího života. V současné době
mezi její vydavatele patří vydavatelství Amos
Editio, Editio Baerenreiter a Vydavatelství
a nakladatelství Českého rozhlasu.
Dodnes patří k nejhranějším českým skladatelkám. V Brně je po ní pojmenována ulice
v Černovicích a Základní umělecká škola na
Palackého ulici v Králově Poli. Od roku 2001

nosí její jméno i smyčcové kvarteto. Výjimečně nadaná, pilná, neústupná a svobodomyslná Kaprálová inspiruje i v dnešní době.
Původní divadelní hru Vitka na motivy životní cesty hudebnice napsala Kateřina Tučková.
V režii Anny Davidové ji uvedlo Divadlo Husa
na provázku, kde v hlavní roli excelovala Tereza Marečková a za svůj výkon získala Cenu
Divadelních novin.
(mav)

■

Zdroj:
wikipedie,
kniha J. Muchy Podivné lásky
a Divadlo Husa na provázku
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DEN VILY STIASSNI
Tradiční oslava se z května přesunula na
neděli 14. června, konat se bude v areálu
vily od 15.00 do 17.00 hodin.
Spolek Přátelé vily Stiassni zve pamětníky
a obdivovatele architektury na koncert, který
se odehraje v lodžii vily Stiassni. V doprovodném koncertu se symbolicky ohlédneme
za rokem, který připomenul 90. výročí prvorepublikového monumentu uprostřed Brna.
V průběhu slavnostního odpoledne mimo
jiné zavzpomíná i pamětnice na události léta
1945, pětadevadesátiletá paní Marie Straková, dcera vrchního zahradníka vily. K velkému
překvapení spolku objevila ve svých starých
albech nejen fotograﬁe z doby, kdy v roce
1938 pobývali ve vile členové generálního
štábu armády Československa včetně Emanuela Moravce, ale také dopisy, které si posílala se svou kamarádkou Zuzkou Stiassni po
odchodu rodiny před nacismem do Spojených států amerických.

RODINNÝ DEN
MORAVSKÉ GALERIE
Moravská galerie přesunula zrušené
jarní výstavy na podzimní období, na
poslední květnový den připravila speciální rodinný program.
Zábavně-edukativní program pro celou
rodinu je spojený se křtem ilustrované
knihy pro děti o Josefu Šímovi Jak namalovat vejce. Kniha vyšla v edici Moravská
galerie Junior, která seznamuje dětské
čtenáře s životem i uměleckou tvorbou
Josefa Šímy. Akce začne 31. května slavnostním křtem na nádvoří Místodržitelského paláce, děti dále čeká šifrovaná
cesta do Pražákova paláce, kde na ně
bude čekat sám Josef Šíma.
Výstavy, které měly zahájit jarní sezonu,
byla galerie nucena přesunout na podzim. Projekt Rajlich 100 upomínající osobnost graﬁckého designu Jana Rajlicha
a rovněž rekapitulace zásadních akcí
umělecké skupiny Rafani budou zahájeny v Pražákově paláci 24. září. Muzeum
Josefa Hoffmanna se otevře bez plánované výstavy připomínající 15 let muzea –
výstava se uskuteční až v roce 2021.
Podrobnosti o připravovaných akcích
a výstavách včetně podmínek, za kterých se budou konat, jsou k dispozici na
webu www.moravska-galerie.cz.
Michaela Paučo

Den vily Stiassni navíc doprovodí výstava
Brněnská architektura ve službách sportu.
Podrobný program celého odpoledne
bude zveřejněný na facebookovém proﬁlu
Přátelé vily Stiassni, informace je možné získat také přímo ve vile na adrese Hroznová
14, nebo na telefonních číslech 778 545 993
a 724 756 189.
Zdeněk Musil

■

Foto: archiv spolku Přátelé vily Stiassni

OBJEVTE CHRÁM
KAMENE NA ŠPILBERKU
Slavnostní vernisáž výstavy Chrám kamene se bude konat 3. června, o den později
bude zahájený návštěvní provoz.
Uvnitř východního barokního opevnění
Špilberku se ukrývá „chrám“ plný kamenných
svědků brněnské historie. Přijďte se přesvědčit do lapidária umístěného do bývalých
vodojemů, které nyní po téměř sto letech získávají nové využití. Dvě obří nádrže špilberských vodojemů z let 1870 a 1900 sloužily
jako zásobárna vody pro město přibližně do
dvacátých let 20. století. Po desítkách let
chátrání se vodojemy v letech 2017 až 2019
konečně dočkaly rekonstrukce podle projektu stavebně restauratérské hutě Archatt.
V mimořádně působivém prostoru obou
nádrží uvidíte cennou sbírku kamenických

■
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a kamenosochařských artefaktů: starobylých
soch, pomníků, náhrobků ze zrušených
brněnských hřbitovů a kamenných ozdob ze
zaniklých brněnských staveb. Některé z nich
byly vystavené od roku 1908 do osmdesátých
let v Křížové chodbě Nové radnice, kde lapidárium Muzea města Brna původně sídlilo
a kde několik předmětů zůstalo dodnes.
V mohutných prostorách nádrží vodojemu
jsou k vidění mimo jiné zachráněné svorníky
klenby gotické Královské kaple z počátku
14. století, jež ustoupila rozšíření Dominikánského náměstí, boží muka od Valeria Planera
z roku 1494 nebo náhrobek rektora Alberta
z Krosna z roku 1399 z kostela svatého Mikuláše, který stál na náměstí Svobody.
Michael Kalábek

■

Kultura

ČTENÁŘE POTĚŠÍ UHERSKÝ MĚSÍC

Už po jednadvacáté zaplaví červencové
Brno literatura. Celý měsíc bude patřit spisovatelkám a spisovatelům, startuje totiž
největší středoevropský literární festival
Měsíc autorského čtení. Jeho čestnými hosty
budou v letošním roce literáti z Maďarska,
kterých dorazí celkem 31.
Červenec je v Brně neodmyslitelně spjatý
s literaturou. Nejinak tomu bude i letos, kdy
všechny prostory Divadla Husa na provázku
opanují ti nejzajímavější spisovatelé z Česka
a spolu s nimi autoři z Maďarska, země, na kterou se letos pozornost festivalu a jeho diváků
zaměřuje především. „Maďarsko byl černý
kůň našich úvah už dlouho, je to konečně
někdejší jižní soused, země nám blízká, byť
jazykově často až exoticky nesrozumitelná.
Nakonec se podařilo přesvědčit nejlepší z nejlepších a do Brna dorazí opravdové špičky
maďarské literatury, skoro bych řekl, že takovou přehlídku maďarské literatury, jaká bude
letos na Moravě, neměli dlouho ani v samotném Maďarsku,“ vysvětlil letošní volbu čestného hosta ředitel festivalu Pavel Řehořík z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny.
Už tradičně festival brněnským divákům
nabídne dvě programové linie. Domácí, ve které se představí špičková jména současné české literatury. Stejně jako v minulosti slibují pořadatelé, že se v rámci festivalu představí
osvědčená jména, klasikové současné české
literatury, stejně tak ale také vycházející hvězdy,
které třeba právě v posledním roce zaznamenaly úspěch u čtenářů, kritiky, získaly některou
z prestižních literárních cen.
Domácí čtení začíná denně od 19.00 hodin
ve velkém sále Divadla Husa na provázku.
Na stejném místě, jen o hodinu a půl později,
začíná linie věnovaná čestnému hostu festivalu,
spisovatelům z Maďarska. „Platí, stejně jako

tomu bylo v minulosti, že všechna čtení
i následné debaty jsou tlumočeny do češtiny,
takže se diváci nemusejí bát, že se ztratí
v maďarštině, určitě budou rozumět. I když
samozřejmě platí, že kdo by se chtěl v maďarštině zdokonalit nebo s ní začít, není nic vhodnějšího, než letní červencové večery na Provázku,“ popsal nadcházející literární svátek
Řehořík.
Maďarská literatura má v Česku dobré jméno, kvalitní překladatele a dobré zázemí na
zdejších univerzitách, toho všeho chce Měsíc
autorského čtení využít. Přivést do Brna 31 autorů znamená především kvalitní dramaturgii,
tedy vybrat ty opravdu nejlepší. O to se stará
tým složený z hungaristů a literárních vědců
z Maďarska, kteří zvažují jednotlivé nominace
autorů. Na úplném počátku je jich zhruba stovka, zužováním výběru se dojde k výslednému
počtu jedenatřiceti autorů, kteří navštíví Měsíc
autorského čtení. „Je to velké dilema, ale snažíme se, aby výběr co nejvíce odrážel právě
danou literaturu, v letošním roce tu maďarskou.
Chceme autory románů, poezie, zástupce
mladší generace, stejně jako té starší. Po měsíci na festivalu by divák, v ideálním případě,
měl mít základní přehled o maďarské literatuře,“ uvedl Řehořík.
Dlouhodobou ambicí a předností festivalu
Měsíc autorského čtení je představovat literaturu v širším celku, aby nebyla jen pro odborníky a literární vědce, ale zpřístupňovat ji co
nejširší čtenářské veřejnosti. Autorská čtení,
jak hlásá festival už několik let, nenahrazují literaturu a především čtení, ale snaží se napomáhat v orientaci v ní a dodávat chuť k tomu,
aby třeba návštěvník po večeru stráveném na
autorském čtení přišel domů a k literatuře se
vrátil, teď už sám, tedy přesněji sám s knihou.
„Podporování čtení a zájmu o literaturu je jed-

nou z našich hlavních ambicí, myslíme si totiž,
že literatura je ve své podstatě nenahraditelná
jako médium. Zážitek z literatury nenahradí
televize ani ﬁlm, číst je jen trošku pracnější,“
dodal Řehořík.
Nad Měsícem autorského čtení v letošním
roce, stejně jako nad mnoha dalšími kulturními
či sportovními akcemi, visela pomyslná hrozba
zrušení. Pořadatelé však pro všechny případy
mají připravena také záložní řešení, která počítají například i s využitím on-line streamů. Ve
hře je i to, že by večery probíhaly pouze s českými autory a ti maďarští by se připojovali do
prostor divadla ze svých domácností, pracoven. Organizátoři pochopitelně budou respektovat zdravotní nařízení i doporučení, včetně
případných odstupů v hledišti, omezené kapacity a podobně.
Měsíc autorského čtení je o atmosféře,
plném sále milovníků literatury, kteří napjatě
poslouchají předčítajícího, kterým není herec
nebo zkušený recitátor, ale spisovatel. Letní
literární maraton pod zkratkou MAČ už se stal
brněnským fenoménem. Letos v létě možná
nebude možné cestovat tak, jak jsme na to
byli zvyklí v minulosti, naštěstí díky příběhům
v knihách můžeme cestovat kdykoliv, naše fantazie nezná hranice.
Více informací o festivalu Měsíc autorského
čtení najdete na www.autorskecteni.cz.
Renata Obadálková ■
Foto: David Konečný

LEITNERKA
SE PROBOUZÍ
Po koronavirovém jarním spánku se začíná
rýsovat program nejen na červen, ale také
na prázdniny.
Díky příznivějším podmínkám si tým klubu
Leitnerova dovoluje pozvat všechny místní
i zvědavce jak do svých vnitřních prostor, tak
zejména na svou zahrádku ve stínu vzrostlých
listnáčů. A protože klub nemohl od března
nabídnout připravenou dramaturgii v sále,
tak chystáme venkovní letní program.
Návštěvníky čeká divadlo pro malé i velké,
hudební linka nabídne novinky z místní folkové a etno-scény a pro aktivní návštěvníky
máme jógový workshop pod širým nebem.
Kulturní nabídku samozřejmě bude doplňovat
ta kavárenská. Více informací naleznete brzy
na facebookové stránce a webu klubu
www.leitnerka.cz. Těšíme se na vás a spolu
to zvládneme.
Monica Toufarová

■
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FILHARMONIE BRNO PŘEDSTAVUJE
NOVOU SEZONU

Filharmonie Brno vstupuje do své 65. sezony. S dvěma abonentními řadami v Janáčkově divadle, českými i světovými premiérami, mezinárodně uznávanými sólisty
a především, již tradičně, s originální dramaturgií pojící hudbu starších i novějších
období. A pokračuje rovněž v oslavách beethovenovského výročí.
Abonentní řady se vracejí do podoby před
třemi lety: dvě symfonické v Janáčkově divadle a jedna komorně-orchestrální v Besedním
domě. „Každý koncert je koncipován tak, aby
byl jedinečným hudebním zážitkem. I tak
bych ale ráda vyzdvihla dvě velká jména, na
která se velmi těším. Prvním z nich je Renaud
Capuçon, v jehož podání uslyšíme Korngoldův Houslový koncert D dur, druhým pak
tenorista Christoph Prégardien, který přednese Schubertovy písně,“ uvedla ředitelka
Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Oba zmíněné koncerty se odehrají pod
taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella
Daviese. „Mám obrovskou radost, že budu

dirigovat dvě české premiéry mých blízkých
přátel, kteří patří mezi nejúspěšnější žijící
skladatele – Thomase Larchera a Philipa
Glasse. V případě prvního z nich se jedná
o Symfonii č. 3 A line above the Sky, kterou
dokončil letos na jaře. Vznikla jako objednávka šesti evropských orchestrů a institucí,
mezi které patří i Filharmonie Brno. Světovou
premiéru měla mít 9. května v Amsterdamu,
ale nestalo se tak. Brněnské publikum tedy
nejspíše bude první na světě, kdo symfonii
uslyší,“ uvedl Davies. Pod jeho taktovkou
zazní v České republice poprvé také Symfonie č. 2 Philipa Glasse, v jednom večeru se
Symfonií č. 2 D dur Johannese Brahmse. Program ze symfonií, které mají shodné pořadové číslo, je připraven ještě jednou, s pátými
symfoniemi Kabeláče a Šostakoviče. Tuto
mimořádně dramatickou kombinaci povede
stálý hostující dirigent Filharmonie Brno
Robert Kružík.
Posluchači se mohou těšit ještě na jedno
dílo zkomponované na objednávku Filhar-

monie Brno. To zazní ve světové premiéře.
Arménský skladatel Tigran Mansurjan, jehož
Requiem sklidilo letos v Brně naprosto mimořádný úspěch, komponuje na popud dramaturga Vítězslava Mikeše orchestrální verzi
svého kvartetu Agnus Dei. Ve stejném večeru
ho doplní Houslový koncert č. 3 Alfreda
Schnittkeho, který provede houslový maximalista Milan Pala. „Impulzem k tomuto spojení byly dvě mimořádné události končící
sezony. Jednak obrovský úspěch Mansurjanova Requiem a pak neuvěřitelný záskok
Milana Paly, který na poslední chvíli zastoupil
nemocného sólistu. Během pár hodin nastudoval virtuozní Vranického Houslový koncert
C dur a po tři večery za něj sklidil ovace vestoje. Tímto nevídaným výkonem si řekl
o pozvání do nové sezony, tentokrát se
skladbou, která je jeho naturelu bližší,“ uvedl
Mikeš.
I v roce 2020 pokračuje ﬁlharmonie
v netradičních formátech beethovenovských
oslav. „Na prvním abonentním koncertě
v Besedním domě představíme tohoto velikána třemi předehrami shodně nazvanými
Leonora, které zarámují mimořádná díla
Antonína Dvořáka a Arvo Pärta. Ostatně
zahajovací koncert sezony v katedrále na
Petrově má na programu také Pärta, a to
přesně v den jeho 85. narozenin. K tomu
Brucknerovu monumentální Pátou symfonii,“
informoval Davies.
Každý z abonentních cyklů v Janáčkově
divadle nabídne čtyři programy po dvou
večerech, řada v Besedním domě šest dvojvečerů. Kromě toho je připraveno osm mimořádných koncertů i Rodinné abonmá nebo
cyklus koncertů ﬁlharmonických akademiků
Mladá krev. „Rozšířili jsme on-line prodej.
Všechna naše abonmá mohou nyní posluchači pořídit z pohodlí domova od 25. května
od 12.00 hodin. O týden později, tedy 1. června, také spustíme online prodej Sezony na
míru a jednotlivých vstupenek,“ informovala
Kučerová. Upozornila, že letos poprvé se
nabízí desetiprocentní Firstminute sleva
všem, kdo si pořídí svoje předplatné do
19. června. Sleva se dá sčítat s ostatními, tedy
se seniorskými, dětskými, studentskými
a podobně. Více informací najdou zájemci
v katalogu, na facebooku a webu ﬁlharmonie-brno.cz.
Kateřina Konečná

■

Foto: Vojtěch Kába
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BRÁNA DO NEBE

Mezi občany naší městské části se objevila
nová spisovatelka. Podle vzpomínek své
matky, odbojářky a válečné veteránky
napsala Eva Neuschlová z Brna-Štýřic
pozoruhodný text, současně dokument
i román, který právě vychází knižně. Jmenuje se Brána do nebe.
Vyprávění mladičké dívky začíná koncem
třicátých let minulého století. Plasticky popisuje tehdejší život Brna z pohledu Milady,
chudé dcerky milujících rodičů. Dívka se na
prahu své plnoletosti zamiluje, a to dost
neobyčejně. Už v tomto raném věku se potkává s rasismem v řadě jeho odporných
podob. Neopouští však svého židovského
přítele, a to ani když je uvězněn. Po nějaké
době je Julius se svými kamarády přeložen
z tábora Terezín na práci do dolu Kukla v Oslavanech, což Miladě umožní opětovné setkávání a společný ilegální boj. Napínavé drama
je plné romantického vztahu i zapeklitých
situací, odvahy až drzosti vůči německým
okupantům.
Vyjímáme z recenze PhDr. Jiřiny Veselé:
„Jsou bezesporu literární díla, která jsou
formálně vybroušenější i stylisticky vybranější. Přesto ale nedosáhnou stejného
účinku, jaký se daří Bráně do nebe Evy
Neuschlové. Největší přínos jejího příběhu
totiž tvoří autentičnost a přesvědčivost,
o nichž se mnohým zkušenějším literátům
může jen zdát. Autor čina matka Milada
Gramerová je hlavní hrdinkou příběhu.
Vstupuje do něj v roce 1932 jako devítileté
děvčátko, poprvé přijíždějící na prázdniny
do Brna, které se o dva roky později stane
domovem celé rodiny. Na jeho konci stojí
dospělá zocelená žena, která prokázala
sílu čelit válečným hrůzám a zapojit se
neohroženě do odboje.
Kniha obsahuje také album fotograﬁí z let
1942 a 1943, množství dopisů s kresbami

i plánky dolu Kukla, které psal Julius své milé,
dopisnice z koncentračních táborů a další
dobové doklady uchovávané v domácím

archivu již 77 let a nyní poprvé zpřístupněné
veřejnosti.
Podle slibu, který dívka Juliovi a jeho kamarádům ve válce dala, popisuje ve svém
vyprávění osud mladých židů, jejich myšlení,
boj, sabotáže, naděje, touhy, obavy a strach.“
Obrazové i textové ukázky z knihy
a z rodinného archívu je možno si prohlédnout na www.branadonebe.cz.
Eva Neuschlová napsala víc než jen strhující příběh přátelství a lásky ze syrového
a drsného období. Vnímavý čtenář dostane
přímo transfúzi vroucího citu a mladistvé
odvahy k životu. To je, a doufejme že vždy
bude, věčná konstanta lidských životů, na
letopočtu nezáleží. Kniha je k dostání na
www.branadonebe.cz.
Miroslav Sedláček

■
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Neziskové organizace

MAXIKOCOUR HUBERT S DIPLOMEM

Spolek Apodemus kromě jiných aktivit také
provozuje a školí felinoterapii.
Poměrně běžný je název canisterapie,
označující léčivé účinky hrátek se psem, hipoterapie, kdy je k terapii využíváno koně. Slovo
felis znamená latinsky kočka, proto felinoterapie. Psychologové by mluvili o přínosu
mezidruhové komunikace a stimulaci hmatových čidel, my vystačíme s popisem běžnými

slovy: příznivé účinky přátelského muchlání.
Léčitelem je náš mainský mývalí velekocour, sir Hubertus of Indigo Valley. Má hebké
tlapky, huňatý kožíšek a vlídnou duši, chováním, a také rozměry připomíná spíše přítulného psa střední velikosti. Rozhodně nepatří
k prskavým, nafoukaným a škrábavým kočkám, to je pod jeho úroveň. Má rád hry s dětmi
a laskavé ruce babiček a dědečků, za kterými

jezdíme do domovů seniorů. Občas účinkuje
i na veřejnosti, například loni na podzim na
Moravském náměstí při slavnostním zakončení Ukliďme Česko. Každý rok totiž několikrát uklízíme v Brně nebo v Modřicích. Ovšem
jen my, členky spolku, kocour zůstává při úklidu doma.
Všechny naše akce uspořádané loni
a předloni by se sem nevešly ani ve formě
seznamu. Letos nám karanténa zamávala
s plány tak jako všem ostatním, ale kocour
i se svou paní se už těší na léto, kdy hodlají
obnovit své návštěvní cesty.
Tvrzení v titulku nepřehání. Hubert má skutečně diplom felinoterapeuta s celostátní platností. A není to žádná lehká zkouška, zdaleka
ne každá kočka ji zvládne.
Více najdete na internetových stránkách
www.apodemus.webnode.cz. Pokud chcete
dostávat pozvánky, napište na e-mailové
adrese apodemus.zs@gmail.com. Můžete se
pak seznámit se sirem Hubertem a jeho synem
Ludovicem, případně i s našimi koňmi.
Linda Lankašová

■

MATEMATICKÁ POHOTOVOST
Spolek Soliton-team si dal nelehký úkol, ale
už řadu let jej úspěšně plní. Pomáhá s matematikou.
Situace s povinnou maturitou je stále poněkud nejasná a může se během let měnit. Přiznejme si však, že žáky moc nezajímá vývoj
v budoucích letech, ale jen ta jedna konkrétní
zkouška, ta jejich. Stejně tak stav školství obecně – každého žáka zajímá jen ta jeho škola
a většinu rodičů samozřejmě také.
Stav školství je složitý a toto není místo k jeho
hodnocení. Na několika bodech se ale asi
shodneme všichni, profesionálové i laici: přetěžování učitelů a ředitelů byrokracií a nepedagogickými povinnostmi, přetěžování žáků
přeplněnými osnovami, v řadě případů zmatek
v používání učebních podkladů, mluvíme teď
o výuce matematiky, poměrně velký počet
nekvalitních a nezodpovědných učitelů.
A nedostatek kvalitních učitelů, zejména matematiky.
Analyzovat situaci tady také nebudeme.
Jednotlivce zajímá jeho škola, jeho učitel, jeho
zkoušky. Proto jsme založili cosi jako matematickou pohotovost. Náš spolek pomáhá při
konkrétních problémech konkrétním žákům,
případně i rodičům. Věnujeme se jim jednotlivě, nanejvýš dvojici současně, například když
jde o sourozence. Přístup k žákovi je u nás

hodně odlišný od průměrné školy, kde má učitel na starosti celou třídu, takže i kdyby se chtěl
a mohl věnovat problémům jednotlivců, měl
by na každého asi tak jednu až tři minuty týdně.
U nás se nejprve přeléčí psychické úrazy
a stresy způsobené necitlivými až šikanujícími
učiteli. Bohužel je jich stále dost. Mám z praxe
dojem, že v posledních 20–30 letech jejich
počet roste (stále mám na mysli jen matematiku, jinam příliš nevidím).
Jakmile u nás žák zjistí, že je považovaný
za partnera, nikoliv podřízeného nebo hlupáka, začne být aktivní, zajímat se a pak už jen
stačí ukazovat cestu. Běží skoro samostatně
terénem, který dřív považoval za otravné
a bezvýchodné bludiště, teď objevuje nové
stezky, zajímavá zákoutí krajiny a docela ho
to baví. Vysvětlujeme také, jak zacházet
s nespravedlivým učitelem. Je to člověk, má
jen jedny nervy, ale nemusíme na něho myslet
hned jako na zločince.
Běžným výsledkem je u nás rychlé zlepšení
známkového průměru o jeden až dva stupně.
Všichni naši žáci dosud vždy úspěšně složili
maturitu resp. zkoušky na školy, kam se hlásili.
Tedy všichni... nepočítám výjimky typu: „Dobrý
den, potřebuji zopakovat složené zlomky, soustavy lineárních rovnic, kvadratické rovnice,
procenta, statistiku, pravděpodobnosti a počí-
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tání s logaritmy. Mohl bych přijít dnes od 15.00
hodin, mám čas do 17.00 nebo 17.30. Zkoušku
mám pozítří ráno.” Tolik citace skutečného emailu. Takovým případům neumíme pomoci,
protože jsme dosud nenašetřili na kouzelnou
hůlku plnící přání, naštěstí se ozvou jen jeden
či dva ročně.
S ostatními uchazeči to dopadá veseleji,
třeba takto: „S mojí dcerou děláte zázraky.
Namísto hroucení a nevolnosti před každou
písemkou jeví takové nadšení a radost z matematiky, že to snad ani není možné,” hlásil jeden
z rodičů gymnazistky v předposledním ročníku
po prvních dvou lekcích. Slečna byla skoro na
propadnutí, ovšem ne vlastní vinou. Po dvou
měsících naší spolupráce hladce udělala rozdílové zkoušky pro přestup na elitní matfyz
gymnázium na Jarošce.
Výuka probíhá v naší studovně na Orlí nebo
na pedagogické fakultě na Poříčí. Pokud žák
nemá ze školy potřebné vybavení, nebo má,
ale není s ním spokojen, připravíme mu podklady na základě materiálů Ministerstva školství ČR. Po dohodě můžeme učit i o víkendech
a o prázdninách. Zápis termínů probíhá podle
pořadí přihlášek, během června by měl začít
fungovat rezervační systém on-line. Více na
webové stránce www.soliton.cz.
Miroslav Sedláček

■

Neziskové organizace

POMOC PRO PEČUJÍCÍ
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s. realizuje nový projekt Podpora
neformálních pečovatelů v Brněnské
metropolitní oblasti.
Projekt se zaměřuje na bezplatnou intenzivní
podporu těch, kteří pečují o osobu se zdravotním postižením. Jde o pomoc v oblasti právní
i sociální, dále psychoterapeutické, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření
kvaliﬁkace a podobně. Podrobnosti lze získat
na e-mailu: pecujicibrno@nrzp.cz nebo na telefonním čísle 739 579 782. Informace jsou zveřejněny také na webu www.nrzp.cz. Projekt je
ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144.
Mgr. Martin Bořivoj Novosad

ZELENÝ A ŽITELNÝ
ÚZEMNÍ PLÁN PRO
BRNO
Právě v těchto dnech se projednává
sveřejností nový Návrh územního plánu,
dokumentu, který významně ovlivní, jak
bude Brno v budoucnu vypadat a jak se
v něm bude žít.
Jsme to my, obyvatelé aobyvatelky města,
kteří Brno dobře znají a vědí, co kde schází
nebo naopak přebývá. Je důležité, abychom se s obsahem dokumentu obeznámili a připomínkovali ho.
V předchozích fázích se do projednávání
zapojily stovky lidí adesítky zástupců veřejnosti, aby ovlivnili, co a kde se bude nebo

■

DŽIVIPEN OPĚT V PROVOZU

Dživipen, to je nízkoprahové centrum pro
děti a mládež od šesti do čtrnácti let, které
sídlí na Körnerově 1.
Jak klub funguje v čase koronaviru? Naše
služba je od 18. března z nařízení vlády uzavřená. To znamená, že děti nemohou docházet do klubu. Na čem tedy pracujeme?
Z počátku jsme vypomáhali se šitím roušek,
ať už pro jiné sociální služby, pro klienty nebo
pro pracovníky Armády spásy. Vzhledem
k vládnímu nařízení ohledně Covid-19 vypomáháme i v jiných sociálních službách, například v Prevenci bezdomovectví na Bratislavské 40, kde má Armáda spásy pronajaté
buňky a byty od městské části Brno-střed
a poskytuje zde sociální službu.
Tady zprostředkováváme materiální pomoc
klientům, kterým byly v první fázi zajištěny
roušky. V období Velikonoc jim byly rozdány
balíčky, které obsahovaly také dezinfekci, kterou jim postupně doplňujeme. Chceme tak

naše klienty, mezi kterými jsou i senioři a rodiny s dětmi, ochránit před nákazou. V následujících dnech pracovníci Armády spásy chystají další balíčky s potravinami.
Mimo jiné se věnujeme také úpravám klubu.
Přichystali jsme nové programy, vyzdobili klub,
aby se u nás dětem líbilo. Také jsme aktualizovali a vylepšovali pracovní metodiky. Mít
klub bez dětí je smutné, proto se těšíme až
prostor ožije. Otevřeno bychom měli mít už
od pondělí 25. května. Potom by již naše služba měla za dodržení všech hygienických podmínek fungovat v souladu s nařízením vlády.
O všech změnách se můžete dozvědět prostřednictvím facebooku nebo nástěnky na
vstupních dveřích klubu, kde je pravidelně
aktualizujeme. Pro více informací nás můžete
kontaktovat přímo v klubu nebo na telefonním
čísle 773 770 238.
Bc. Kristýna Čechová, DiS.

■

nebude stavět. Nyní se opět nabízí jedinečná příležitost se k dokumentu vyjádřit.
V Nesehnutí máme vizi města zelenějšího
a zdravějšího, města zmírňujícího klimatickou krizi. Do Územního plánu proto
budeme navrhovat opatření jako je podpora rozvoje udržitelné dopravy, rozšiřování ploch zeleně, rozvoj maloobchodů
nebo zadržování arecyklace vody. Vblízké
budoucnosti budeme spouštět web
www.udrzitelnebrno.cz, kde si můžete
naše návrhy přečíst a podpořit je.
Jak jinak se do procesu připomínkování
nového územního plánu můžete zapojit?
Pokud máte trvalé bydliště v Brně nebo
tady vlastníte nemovitost, můžete na
Odbor územního rozvoje a plánování
Magistrátu města Brna podat vlastní připomínku. Aby měl váš návrh větší váhu,
můžete se stát zástupcem veřejnosti,
potřebujete na to získat 250 podpisů lidí
s trvalým pobytem v Brně. Můžete se také
obrátit na spolky a komunity ve vaší městské části, abyste návrhy prosazovali společně.
Pokud potřebujete s formulací a formální stránkou připomínek a námitek
poradit, obraťte se na náš e-mail: ekoporadna@nesehnuti.cz, vrámci naší poradny
vám rádi pomůžeme.
Barbora Kosinová

■
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Inzerce

BROUŠENÍ

Milan Tomek
PODLAHY • ZÁME!gJCTVÍ

Renovace dševýných

PODLAH
&
PARKET

OSTŘENÍ

AktuÓĭĸý

10 %

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA

na veškerou naši nabídku

OD 350 K!/m²
bez DPH

420
+ 773 552 060

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

tel. 604 595 559
Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)
www.brno-pradelna.cz

Díky programu ŠKODA Plus
ÝéĂÄÃéÝääÖËÛ«äÝ«Ë·äüôòĀȳ
~ÝäôäÝéÄÝôûÙäÝ«ĀÄºûÙËÄ¨ôËĀòȮ
ºäÙÃ·Ä·äËÃú«Ã½ÄǞǛǛǛǛºÃȮÄô
ÖÙË½ËéĂÄËéĀÄºËôËéĀÙéºéĂÄǠ½äȳCË
Ý¨ÄäÖËß«ÙËºÄôûĀºËéßÄü¨Ë·äü¨ôËĀò
Ý£ÙÄÖÙËôÛÄ¨«ÝäËÙ«ä¨Ä«º¨ËÝäôéȳ
ÝºËÖ½éÝȳĀ

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙäÄÙÖÙË£ÙÃé]:IT½éÝȭ
8ʥCȮÝÖË½ȳÝÙȳËȳ
*ô«ĀËÝ½ôËôǞ
ǡǝǢǛǛÙÄËɈ[½ä«Ä
b½ȳȭǠǟǡǡǛǠǛǠǡ
õõõȳ·ÄȳĀ

32 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2020

Od května 2020
máme znovu
otevřeno!
Purkyňova 35g, Brno-Královo Pole
(zastávka Skácelova, tram i bus)
www.LaundryBrno.cz

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole
tel. 702 006700
e-mail: info@nabrousime.cz

www.nabrousime.cz

ŠKODA PLUS
BC/BB-Cg[y
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CT<g[y

