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22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 3. 11. 2021 V 16.00 HODIN
Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme občanům sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed on-line na www.brno-stred.cz.
Je možné, že účast veřejnosti bude povolena pouze za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách
Společenského sálu radnice.
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Informace z radnice

VÁŽENÍ A MILÍ ČTENÁŘI
ZPRAVODAJE,
léto je za námi
a já doufám, že
se budeme moci
společně radovat z krásného
a klidného podzimu.
Rád bych vás
také pozval na
procházku do nově otevřeného parčíku při Žižkově ulici směrem na Kraví horu. Určitě si vzpomenete na
nepěkné zbořeniště u cesty, kterou se dá
projít až k hvězdárně, které kdysi dávno sloužilo jako důstojnická kuchyně a jídelna.
Poslední ránou osudu byl požár v roce 2010,
který budovu deﬁnitivně zdevastoval.
Jsem moc rád, že jsme díky dotaci a také
ﬁnancím od města mohli celé místo o rozloze
více jak 3 000 metrů čtverečních zrekultivovat. Bourací práce, poté terénní úpravy, vybudování schodiště, vysazení nového trávníku,
desítek stromů a stovek keřů, květiny, které
oceníme na jaře, lavičky, stoly, stojany na kola

SEZÓNA TRHŮ
NA ZELŇÁKU KONČÍ

i venkovní gril a posilovací stroje, vše je pro
vás připraveno.
Velkou novinkou je také nové volnočasové centrum na Vojtově ulici. Naše příspěvková organizace Kávéeska tam sídlí
od konce prázdnin a připravuje řadu kurzů,
z nichž si vybere celá rodina od nejmenších
až po babičky a dědečky. Vojtova je místo
pro mezigenerační setkávání a aktivní trávení volného času. Můžete si zde zacvičit,
navštěvovat hudební, výtvarné nebo třeba
tvořivé dílny, zajít si na zajímavé přednášky
nebo si poslechnout příjemnou cimbálovou muziku. Více o nabídce kurzů a programu se dozvíte na dalších stránkách
zpravodaje.
Pokud byste měli nápad, jak zlepšit naši
městskou část nebo jste se třeba chtěli
podělit o zkušenost s naším úřadem,
jsem vám k dispozici na e-mailové adrese:
starosta@brno-stred.cz, případně na telefonu: 542 526 300.
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS)
starosta městské části Brno-střed ■

Nenechte si ujít poslední nákupy, už 13. listopadu budou zemědělci a obchodníci naposledy prodávat své zboží na Zelném trhu.
Poté se na náměstí začne chystat Advent
na Zelňáku, který letos, doufejme, zahájíme
prvním rozsvícením vánočního stromu v pátek
26. listopadu.
„Děkujeme všem zemědělcům i prodejcům obchodníkům, kteří na Zelném trhu prodávali i za výrazně zhoršených podmínek
daných protiepidemickými opatřeními a také
všem zákazníkům, kteří je přišli podpořit.
Věřím, že sezóna 2022 už bude bez omezení
a o to víc úspěšná,“ doplnila Ludmila Oulehlová (ANO), radní Brno-střed, do jejíž gesce
spadá obchod a bezpečnost.
I když nová prodejní sezóna na Zelném trhu
začíná vždy od 1. ledna, prodejci obchodníci
se na tržišti zpravidla objevují od poloviny ledna a zemědělci se přidávají s příchodem jarních měsíců s nabídkou semen a sazenic. Vše
významně závisí na počasí. O stálých prodejcích budeme mít jasno do konce listopadu,
zájemci se mohli přihlašovat do konce října.
K prodeji na trhu je však možné přihlásit se
i kdykoliv později v průběhu roku. (kad) ■

DOTAČNÍ PROGRAMY RADNICE POMÁHAJÍ
Více než 100 projektů letos získalo dotace
z rozpočtu městské části Brno-střed v celkové výši více než 2 miliony korun. Pro
letošní rok jsou už dotační programy vyčerpané, otevřou se však nové pro rok 2022.
Dotace z rozpočtu městské části Brno-střed jsou určeny pro organizace, které se
věnují volnočasovým, vzdělávacím, kulturním
akcím po veřejnost, spadají sem ale i sociální
aktivity a podpora životního prostředí.
„Každý rok vypisujeme většinou vícekolové
výzvy pro podání žádostí o dotaci na projekty
z oblasti kultury, sportu, vzdělávacích a volnočasových aktivit, na podporu sociálních,
zdravotních a občanských záležitostí, na aktivity v oblasti životního prostředí a také na
FREE WC projekt. Žádosti, které schvalujeme,
jsou velmi zajímavé a jejich aktivity dobře
slouží našim obyvatelům. Bohužel nemůžeme
vyjít vstříc úplně všem, ale i v roce 2022 počítáme v rozpočtu s téměř 2,4 miliony korun
právě pro oblast dotací,“ upřesnil Ing. Roman
Kotěra (ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce spadá rozpočet a ﬁnancování.
Dotační programy pro rok 2022 už byly
schváleny Radou městské části Brno-střed.
O první dotace v roce 2022 bude možné

požádat už v listopadu a prosinci letošního
roku. Pro dotační program Kultura je připraveno 750 tisíc korun, pro sport, vzdělávací
a volnočasové aktivity 750 tisíc korun, na
podporu aktivit v oblasti sociální, zdravotní
a občanských záležitostí 500 tisíc korun, na
životní prostředí a péči o zeleň 200 tisíc korun
a FREE WC 180 tisíc korun. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách radnice:
www.brno-stred.cz v sekci Potřebuji si vyřídit
a také na úřední desce.

„Mezi typické dotační projekty patří například
podpora dětských sportovních, tanečních nebo
třeba uměleckých kroužků a sdružení, odlehčovacích pobytů pro hendikepované děti, sportovních soutěží, menších divadelních a hudebních festivalů, ale patří sem například také
úpravy záhonků veřejné zeleně obyvateli z blízkého okolí a podobně. Věřím, že i v příštím roce
bude skladba žadatelů a jejich projektů stejně
pestrá a my jim v rámci našich možností rádi
pomůžeme,“ doplnil Roman Kotěra. (kad) ■
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V POŘADÍ ŠESTÁ
ÚSPĚŠNÁ AUKCE

JAK SPRÁVNĚ ŽÁDAT O BYT

Městská část Brno-střed v posledním roce
úspěšně prodává takzvaný zbytný majetek
pomocí elektronické aukce. I ta poslední
byla velmi úspěšná.
Zbytným majetkem se rozumí například
jeden poslední byt nebo nebytový prostor
v majetku města v bytovém domě, kde jsou
ostatní jednotky ve vlastnictví soukromých
osob a město zde zastává pozici běžného
člena společenství vlastníků jednotek. V té
chvíli je pro městskou část ekonomicky nevýhodné se o takový jeden kus majetku starat
a ideálním řešením je jeho prodej.
„Poslední elektronická aukce takového bytu
o velikosti 1+kk o výměře 26,6 metrů čtverečních, umístěného v prvním nadzemním podlaží
bytového domu na ulici Grmelova, se konala
v září a opět potvrdila, že jdeme správnou cestou. Vyvolávací cena bytu byla podle znaleckého posudku stanovena na 1 970 000 korun.
V elektronické aukci zvítězila nabídka ve výši
2 705 000 korun, tedy výrazně vyšší,“ upřesnil
Miroslav Vaníček (ODS), radní Brno-střed, do
jehož gesce spadá majetek. Nyní už jen zbývá,
aby transakci potvrdilo Zastupitelstvo městské
části Brno-střed, a může dojít k podpisu kupní
smlouvy s vítězným zájemcem.
„V současné době připravujeme prodej dalších bytů na zajímavých adresách na ulicích
Pellicova, Gallašova nebo Vojtova. Případným
zájemcům proto doporučuji průběžně sledovat naši úřední desku, kde jsou informace zveřejňovány,“ doplnil Miroslav Vaníček.
Všechny potřebné informace k aukcím
najdete také na portálu: https://aukce.brno-stred.cz, na kterém vlastní aukce i probíhají.

Městská část Brno-střed aktuálně spravuje
4139 bytů. Kromě speciﬁckých problémů,
které se při správě takto velkého fondu
vyskytují, má svá speciﬁka i proces jejich
obsazování.
O běžný obecní byt si může požádat každý,
kdo nevlastní, případně nemá věcné břemeno k užívání, nemovitosti určené k trvalému
bydlení. Žadatelé jsou vedeni v evidenci a na
základě platné registrace si mohou žádat
o byty uveřejňované každý měsíc na úřední
desce a webových stránkách městské části.
To se netýká sociálních bytů, startovacích
bytů a jiných bytů, které jsou přidělovány
z úrovně statutárního města Brna. Registrovaní žadatelé si mohou požádat vždy o jeden
z bytů na úřední desce, tedy zpravidla vždy
o jeden byt v kalendářním měsíci. Z přihlášených žadatelů vybírá bytová komise nájemce, který následně musí být schválen rozhodnutím rady.
I když proces vypadá jednoduše, z praxe
víme, že si žadatelé v některých krocích nejsou jistí nebo v nich opakovaně chybují.
Všem zájemcům doporučujeme mít doložené
doklady vždy aktuální. Nejčastější chybou
bývá, že má žadatel o byt doložené staré,
tedy už neplatné doklady.
„Pokud se změní vaše osobní situace či
stav, podepíšete novou pracovní smlouvu,
myslete na to, že s další žádostí o byt musíte
přiložit kopie i těchto dokumentů, ušetříte tím
sobě i nám řadu starostí. Pokud si o konkrétní
byt požádáte a nemáte registraci v pořádku,
nemůžete být zařazeni do výběru a hrozí
rovněž vyřazení z evidence žadatelů,“ doplnil
Mgr. Jan Mandát (ODS), radní Brno-střed, do
jehož gesce spadá bytová politika.
Dalším častým pochybením bývá, že si
žadatelé řádně nepřečtou veškeré údaje zveřejněné o bytech na úřední desce. Jsou pak
překvapeni, kolik se v daném bytě platí nájem
nebo že v domě není výtah. Úřední deska
přitom vždy obsahuje jak informace o výši
ﬁnančních závazků, tak i potřebné technické
parametry. Doporučujeme také jít na prohlídku bytu a tím pádem i na místo, kde se byt
nachází, aby si žadatelé udělali představu
o lokalitě. Je dobře se podívat minimálně na
fotograﬁe a 3D videoprohlídku nabízeného
bytu, které pravidelně zveřejňujeme na webu
radnice: www.brno-stred.cz v sekci Potřebuji
si vyřídit – Byty.
Poměrně často se také stává, že si zájemci
o obecní bydlení žádají i o byty, které vlastně
nechtějí. Mylně se totiž domnívají, že budou
zvýhodněni v hodnocení díky vysokému poč-

(kad)

Prodej bytu 1+kk na ulici
Grmelova 59/6

Aukce ukončena

Středa 15. 9. 2021,
15.17 hodin
Aktuální cena

2 705 000 Kč
Odhad znalce 1 970 000 Kč

■
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tu neúspěšných žádostí. To není pravda. Bytová komise nemá povinnost posuzovat žadatele podle počtu neúspěšných žádostí. Opakovaně se tak stalo, že vybraný žadatel odmítl
přidělený byt. Zpravidla vždy to byli žadatelé
s již poměrně vysokým počtem neúspěšných
žádostí, například 18. Zjevně si tak žádali
pouze jako projev aktivity. To je ale spíše ke
škodě, protože v drtivé většině případů je
odmítnutí bytu důvodem pro vyřazení žadatele z evidence, a to na jeden rok. Navíc takový žadatel zbrzdí obsazení daného bytu, kde
by už někdo jiný mohl bydlet.
Dále platí, že byty jsou nabízeny v různých
kategoriích nájemného a pro byty s vyšším
nájemným, což jsou kategorie 2 a 3, musí mít
žadatel doložen zdanitelný příjem, tedy příjem z hlavního pracovního poměru, případně
podnikání se zdanitelným příjmem. Pokud
u bytů v této kategorii tento příjem doložený
není, nemůže být žádost zařazena do výběru.
„Všem zájemcům doporučujeme, aby si
byty fyzicky prohlédli. Na úřední desce najdou termíny prohlídek a rovněž informace
o tom, kolik budou platit za nájemné, služby
a jakou částku musí předem složit na jistotu
a notářskou doložku, která slouží k zajištění
povinností nájemce při sporu o vyklizení bytu.
Doporučujeme také žádat o byty, které skutečně chcete,“ doplnil Jan Mandát.
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů
jak vyplnit žádost, co je potřeba doložit nebo
kdy o byt žádat, se můžete obrátit na Miniúřad
Brno-střed, kde vám kolegyně ochotně
poskytnou potřebné informace. Kancelář
najdete na Dominikánské 2, je otevřená
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v úterý
a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 a v pátek od
8.00 do 12.00 hodin. Dotazovat se můžete
telefonicky na číslech: 542 526 378 a 379,
nebo e-mailem: miniurad@brno-stred.cz.
(kad)

■
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20 NOVÝCH BYTŮ NA VÍDEŇSKÉ

Bytový dům na ulici Vídeňská 11 je už od
začátku roku zakryt lešením a tyčí se nad
ním obří jeřáb. Hrubé stavební práce na
jeho kompletní rekonstrukci jsou už téměř
u konce a na řadu přicházejí řemeslníci,
kteří připravují jednotlivé byty.
Zásadním problémem domu byla velká vlhkost a obecně velmi špatný technický stav.
K tomu také patřilo dnes již nevyhovující vybavení
domu, a to zastaralé vytápění a inženýrské sítě,
netěsnící okna a dveře a třeba chybějící výtah.

Po rekonstrukci a střešní nástavbě městská
část Brno-střed nabídne občanům 20 kompletně nových bytů. Dva z nich budou určeny pro
seniory, budou totiž upraveny pro jejich potřeby
pohybu s co nejmenšími bariérami, a jeden
bude určen pro invalidní občany. V přízemí
budou k dispozici dva opravené nebytové prostory určené pro obchod či služby.
Velkou novinkou v domě je nově vybudovaný výtah, který usnadní pohyb po domě starším obyvatelům, ale třeba i maminkám s kočár-

ky. Nově budou také zaskleny pavlače, čímž
se zpříjemní pohyb po domě všem bydlícím.
„Rekonstruujeme nejen to, co je na první
pohled vidět, jako třeba okna, dveře a fasádu, ale v domě bude zbrusu nový systém
vytápění včetně přípojky na horkovod, inženýrské sítě včetně přípojek a fotovoltaický
systém na střeše. Ve dvoře bude retenční
nádrž, ale také posezení v zeleni. Připravujeme pro naše občany bydlení hodné 21. století se vším všudy,“ doplnil Ing. Ivo Komárek
(ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce
investice patří.
Investice do domu činí přibližně 43,5 milionu korun a práce by měly být dokončeny
(kad) ■
v lednu příštího roku.

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT DO NOVÉHO
PARKU NA ULICI ŽIŽKOVA
Pouhých 63 dní stačilo k tomu, aby zmizela
vyhořelá polorozbořená budova a následně se zarostlé úpatí Kraví hory proměnilo
v nový park Kadetka o rozloze více jak
3 tisíce metrů čtverečních.
„Až na jednu výjimku, kdy silné deště
zkomplikovaly odvoz sutin, běžela výstavba
podle plánu. Začalo se tedy likvidací náletových dřevin a důkladným ošetřením těch,
které zůstaly zachovány. Následovala
demolice téměř 30 let nevyužívané budovy
bývalé jídelny, poté proběhly terénní úpravy,
vytvoření přístupů a vybudování schodiště.
V nově vznikajícím parku byly vysazeny
téměř čtyři desítky nových stromů, konkrétně

javory babyka a mléč, plnokvěté ptačí třešně
či habry, a 139 vzrostlých, více než dvoumetrových habrových keřů. Byly také založeny
trávníky a květinové louky a vysazeny na tři
stovky narcisů,“ popsala průběh prací primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková
(ODS).
Na samotný závěr se instaloval mobiliář.
„Veřejnosti tak budou sloužit trámové lavice,
lavičky, stojany na kola, dva venkovní posilovací prvky, stejný počet grilů a samozřejmě
odpadkové koše,“ upřesnil vybavení Kadetky
starosta městské části Brno-střed Ing. arch.
Vojtěch Mencl (ODS) a dodal: „Staveniště
jsme předávali 10. května, a přestože byly

veškeré práce dokončeny již začátkem července, rozhodli jsme se areál ponechat ještě
nějakou dobu oplocený a nepřístupný. Chtěli
jsme totiž, aby se ujaly nově založené travnaté plochy.“
Revitalizaci brownﬁeldu na Kraví hoře za
9 200 000 korun včetně DPH realizovala
společnost DIRS Brno s. r. o. V ceně je zahrnuta i péče o dřeviny v následujících 36 měsících. Téměř polovinu částky pokryje dotace
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Město
Brno se na ﬁnancování podílí necelými třemi
miliony, stejně jako městská část Brno-střed,
která bude mít park ve správě.
(kad)

■
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VLHKOST V BYTĚ JE VELMI
NEPŘÍJEMNÁ
Blíží se období poklesu venkovních teplot,
mlh, častých srážek v podobě deště či sněžení, prostě podzimního a zimního počasí.
Proto se v dnešním článku na téma jak
pečovat o byt a dům, který pro radnici Brno-střed připravuje spolek Pro náš dům, budeme zabývat vlhkostí v bytě.
V podzimním období se pravidelně spolu
se zahájením topné sezóny začínají množit
problémy, které souvisejí s vlhkostí v bytě.
Nejčastějším problémem je zavlhání v okolí
oken, v místech rohů a to zejména na straně
obvodového pláště. Proč se tyto problémy
objevují zejména v období chladnější části
roku? Proč se vůbec objevují? Pojďme se na
tuto problematiku podívat blíže.
Vzduch obsahuje vodní páry. Jejich
množství je vyjádřeno jako relativní vlhkost
vzduchu a měří se vlhkoměry. Vodní páry
kondenzují, tedy sráží se do kapalné podoby, dosáhnou-li rosného kondenzačního
bodu, respektive teploty. Ve volné přírodě
se tento jev projeví jako déšť, mlha, rosa
a podobně. Jistě jsem nyní vykouzlil na
vašich tvářích úsměv, doma v bytě nám přece neprší. Máte pravdu, ale dochází k jinému
velmi závažnému jevu. Vodní pára kondenzuje na předmětech, které mají povrchovou
teplotu nižší, než je právě ta kondenzační.
Tento jev mnozí dobře známe, orosené brýle při vstoupení do teplé místnosti v období
zimy. A zde se dostáváme k jádru problému.

RESTAURAČNÍ
ZAHRÁDKY I V ZIMĚ

Pokud se nám v bytě nachází takto studená
místa, dochází k přirozené kondenzaci
a vlhko je zde.
Problémy vlhkosti a plísní se vyskytují zejména v případech, kdy:
■ Došlo k výměně oken a nebylo provedeno
zateplení. Zvýšení vnitřní vlhkosti způsobí, že
voda kondenzuje přímo v místech největších
tepelných ztrát budovy – rohy, části v okolí
rámů oken. Tato situace je nejčastější.
■ Došlo k výměně oken a následnému zateplení. Návazně někteří uživatelé výrazně
změnili teplotu v bytě. V těchto bytech
začaly problémy s vlhkostí, což ale nezávisí
na tom, jaký typ zateplovacího materiálu
byl použit.
■ Došlo k výměně oken i zateplení. Obyvatelé však zrušili takzvanou sušárnu a začali
sušit prádlo v bytech.
■ Došlo k výměně oken i zateplení. Někteří
obyvatelé přestali větrat, respektive nezačali, protože původní okna v mnohých případech zabezpečovala přirozenou výměnu vzduchu.
■ Došlo k výměně oken i zateplení, to však
bylo nedostatečné, a to hlavně z důvodu
šetření ﬁnančních prostředků.
■ Došlo ke kombinacím výše uvedených
situací.
Mohlo by se na první pohled zdát, že za
vlhkost a plísně mohou technická řešení, která jsme v rámci údržby a modernizace budovy
s cílem snížit energetickou náročnost realizovali. Není tomu tak. Tato technická řešení
výrazným způsobem snížila energetické ztráty a tím ušetřila velké ﬁnanční prostředky každému, kdo byt užívá. Dovolím si tvrdit, že tyto
úspory nabydou velkého významu právě
nyní, v době dalšího prudkého růstu cen
všech energií a vody.
Kdo tedy za onu vlhkost a plísně v bytě může?
Dominantně je to opravdu uživatel. Proč?
Neuzpůsobil své zvyky a způsoby užívání
aktuálnímu technickému stavu svého bytu.
Dva nejvýznamnější faktory, které ovlivňují
vznik vlhkosti a plísní v bytech, jsou nízká
teplota vzduchu v bytě a špatné větrání.
Jakým způsobem postupovat, aby plísně
a vlhkost byly minimální, respektive aby nebyly,
tomu se budu věnovat ve svém příštím článku.
Pokud máte nějaké problémy s plísní a vlhkostí,
klidně se na nás obraťte, a to nejlépe e-mailem
na adresu: info@pronasdum.cz.
Ing. Petr Němec
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Připadá vám to zvláštní? Věříme, že se
vám to nakonec bude líbit. Letošní
novinkou zimního centra budou otevřené restaurační zahrádky, které budou
přizpůsobené zimnímu provozu.
Městská část Brno-střed totiž vyhověla
žádostem provozovatelů restauračních
zahrádek a umožnila jim jejich provoz
prodloužit i na měsíce listopad a prosinec. Doposud bývala sezóna venkovního posezení u restaurací ukončena
k poslednímu říjnu.
„Předvánoční posezení s přáteli na
vyhřívané předzahrádce oblíbené restaurace nebo kavárny je ve světě běžné
a já věřím že, si ho oblíbí i Brňané. Zároveň chceme také podpořit naše místní
podnikatele v centru města. Restaurační
zahrádky mohou provozovat po celý rok
2021 zdarma, teď si mohou přidat dva
měsíce navíc," uvedl starosta městské
části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl
(ODS).
Zájem o prodloužení provozu zahrádky projevilo už více než 100 podnikatelů.
Restaurační zahrádky se letos stanou
také součástí adventních trhů například
na náměstí Svobody a Zelném trhu.
Návštěvníci si budou moci vybrat, zda si
zakoupí občerstvení u stánku na trzích,
nebo zajdou na některou ze zahrádek.
Pro zimní zahrádky budou platit trochu
jiná pravidla než pro letní. Provozovatelé
na nich budou moci používat ohřívače
a bude na nich možný prodej teplých
nápojů s sebou. Většina provozovatelů
chce své zahrádky koncipovat takzvaně
na stojáka. Bude zde platit klasická otevírací doba, a to mimo historické centrum
do 22.00 hodiny a v historickém centru
(kad) ■
do 24.00 hodiny.

Informujeme

PAMĚTNÍ DESKA JAKO POCTA
PROFESORU VLADIMÍRU GROHOVI

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
sídlí na brněnské ulici Grohova. Název ulice odkazuje k Vladimíru Grohovi, profesorovi starověkých dějin a děkanovi fakulty v letech 1936 a 1937. Tuto významnou
osobnost dějin univerzity i Brna od
30. září připomíná také bronzová pamětní
deska na nároží ulic Grohova a Arne
Nováka.
Pamětní desku společně odhalili Milan Pol,
děkan Filozoﬁcké fakulty MU, a Vojtěch Mencl
(ODS), starosta městské části Brno-střed,
přesně v den osmdesátého výročí úmrtí pro-

fesora Groha, který byl v září roku 1941 obviněn z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí. Jeho tělo pak bylo zpopelněno. Byl prvním popraveným pedagogem
Masarykovy univerzity.
„To, že jsme pamětní desku odhalili, je
ukázkou spolupráce a propojení občanské
iniciativy, radnice Brno-střed, studentů
a vedení Masarykovy univerzity. Jsem ráda,
že jsem mohla být u zrodu pamětní desky,
protože věřím, že významné osobnosti města
je potřeba ctít a jejich činy si připomínat,“
uvedla Marie Jílková (KDU-ČSL), radní Brno-střed pro oblast sociální a zdravotní.
„Profesor Groh byl významnou osobností,
která si tuto poctu zaslouží. Těší mě, že
pamětní desku odhalujeme společně s vedením městské části Brno-střed a děkuji jejím
představitelům za velmi dobrou spolupráci.
Je to mimo jiné doklad toho, že jako fakulta
nežijeme v izolaci, nýbrž jsme součástí městského prostoru a snažíme se v něm aktivně
vystupovat,“ doplnil Milan Pol, děkan Filozoﬁcké fakulty MU.
Profesor Vladimír Groh se narodil 26. ledna
1895 v Holešově. Po studiu II. českého gymnázia na Starém Brně se v roce 1913 zapsal
ke studiu klasické ﬁlologie na Univerzitě Karlově v Praze, v roce 1916 se zapsal také na
německou univerzitu v Praze, kde absolvoval
semináře římských dějin a papyrologie. Habilitoval se jako docent starověkých dějin na
Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy prací

Státní zřízení římské, docentem se stal ve
věku pouhých 26 let. V roce 1926 byl jmenován profesorem na Filozoﬁcké fakultě
Masarykovy univerzity. Také zde vedl sekci
starověkých dějin, jeho vědecký zájem se
orientoval na starověký Řím. Je autorem celé
řady monograﬁí, učebnic a popularizačních
článků. Ve 30. letech publikoval svou nejobsáhlejší knihu Starý Řím. V roce 1930 se stal
jednatelem Matice moravské a o tři roky později i jejím předsedou. Sám do Časopisu Matice moravské také často přispíval.
V letech 1936 a 1937 byl děkanem ﬁlozoﬁcké fakulty. V této době byla budoucnost
univerzity nejistá a Groh se osobně při jednání s prezidentem Benešem zasadil o udržení jednoty univerzity. V Brně se také stal
členem místního Sokola, kde pravidelně cvičil. Byl náměstkem starosty a později také
starostou Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka
a členem předsednictva Československé
obce sokolské. Po okupaci se zapojil do ilegální činnosti, byl členem odbojové skupiny
Obrana národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme. Byl v kontaktu i s odbojem v Praze,
se sokolským odbojem a prostřednictvím
vysílačky byl napojen i na zahraniční odboj.
6. února 1941 byl zatčen a po nástupu Reinharda Heydricha byl v září roku 1941 obviněn
z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí.
(kad) ■
Foto V. Groha: Archiv Masarykovy univerzity
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PŘÍBĚH ZATOULANÉHO ŠUPLÍKU
Kdo byli původní majitelé

V minulém roce jsme v říjnovém čísle zpravodaje psali opozoruhodném bytě na adrese
Hlinky 46, který v meziválečném období patřil Richardu Herdanovi. Loňský příběh oobjevení bytu se letos dočkal pokračování.
Zprávy o bytě, ve kterém se jako zázrakem
dochovalo funkcionalistické vybavení interiéru, přinesla nejen brněnská, ale i celostátní
média. Byt měl být pro veřejnost zpřístupněn
už v říjnu 2020 jako součást Open House
Brno, ale kvůli pandemii koronaviru byl prezentován pouze videem. Letos v květnu už
festival architektury zval do bytu naživo, před
domem se tvořily fronty a prohlídku si užilo
okolo 200 návštěvníků.
Díky velkému mediálnímu ohlasu k nám do
redakce jednoho zářijového dne doputoval
tento e-mail od paní Železné: „Obracím se na
vás s jednou speciální prosbou. Jedná se o ten
slavný byt na adrese Hlinky 46, který má
zachovaný funkcionalistický interiér. Můj taťka
má známého, jehož manželka v dětství v tomto
bytě žila a ráda by se do něj přijela podívat.
Má i nějaké dobové fotografie z bytu a údajně
její otec vzal při stěhování nějaký šuplík ze
skříně s sebou a ona má tento šuplík u sebe,
tak by ho chtěla při této příležitosti vrátit.“
Ze zprávy jsme měli radost, každá informace, která radnici pomůže interiér zrekonstruovat, je vítaná. „V bytě už máme dokončenou
pasportizaci nábytku a v současné chvíli plánujeme zadání jeho renovace. Chceme pro-

stor doplnit i o kusy, které interiér dotvářely
a nedochovaly se. Proto jsem byl na návštěvu
obyvatel bytu, kteří zde v padesátých letech
minulého století bydleli jako první čeští občané, velmi zvědavý,“ uvedl starosta městské
části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl
(ODS).
Začátkem října tedy starosta s dalšími pracovníky radnice přivítal v bytě paní Konečnou
s jejími syny. Paní Konečná se hned od dveří
rozhlédla a ukazovala: „Tato zástěna tady
v předsíni vůbec nebyla, kuchyň byla úplně
jinak zařízená. Vedlejší pokoj, o kterém se
v novinách psalo, že byl jídelnou, ale já jsem
přesvědčená, že to původně byl dětský
pokoj, jsme vlastně vůbec nepoužívali. Jen
jsme v něm se sestrou jezdily na koloběžkách. A tady u tohoto pultíku, který je dvířky
od baru, jsem psala úkoly,“ smála se.
V bytě prožila rané dětství, tatínek dostal
byt k užívání od armády asi v roce 1951. To jí
byly dva roky, a když chodila do čtvrté třídy,
tak ho převeleli do Pardubic, kde už rodina
zůstala. Ještě si vybavuje některá jména sousedů v domě a blízkém sousedství. A také
řadu příběhů z domácího života – jak v bytě
hráli na schovávanou, na velkou bednu v koupelně, která sloužila jako koš na prádlo i jako
sedačka, na hry v zahradě za domem a také
třeba na to, jak si s dětmi z okolí užily legraci
v sudech z vinotéky, která tehdy sídlila ve
vedlejším domě.
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Richard Herdan se narodil v roce 1900
jako nejstarší ze tří dětí doktora Maxe Herdana a jeho ženy Berthy. Když bylo Herdanovi 24 let, přistěhoval se z Mikulova
do Brna židovský obchodník s vínem
Eugen Teltscher spolu se svojí ženou Elsou
atřemi dětmi. Teltscherovi patřili v Mikulově
k velmi známým židovským rodinám. Výrazným způsobem se starali o rozkvět města
a Eugen Teltscher se dokonce zasloužil
o vznik zdejšího židovského muzea. Když
se rozhodl odejít do Brna, zakoupil v roce
1924 od Eugena Škardy dvojdům na prestižní adrese v ulici Hlinky. Někdy v této
době se s jednou z jeho dcer, Johannou,
narozenou v roce 1909, seznámil právě
Richard Herdan. V meziválečném období
se stal vysoce postaveným manažerem
Škodových závodů, kde měl na starosti
trh v jižní Americe a kde manželé strávili
zbytek života. Sňatek Richarda s Johannou se uskutečnil v roce 1933, a to v zahradě přímo za domem. Manželský pár poté
od rodičů nevěsty byt na Hlinkách dostal
aspolečně zde žili až do roku 1938. Samotný byt nabízel Teltscher v novinách k pronájmu již v dubnu 1937. Dům roku 1943
zabavili nacisté a Teltscherovy odvezli
do koncentračního tábora v Terezíně,
následně byli převezeni do tábora v Piaski
a posléze zabiti.
Po revoluci, roku 1993, navštívili Česko
Leo a Felicitas, dosud žijící děti Herdanových. Zavítali i do bytu a byli překvapeni
jeho zachováním. Leo potvrdil, že autorem interiéru je architekt Emerich Horvát.
Leo a Felicitas poskytli první dobové fotografie interiérů a vyslovili zájem o navštívení Brna a uctění památky jejich předků,
proto se plánuje umístění kamenů zmizelých před dům.

Informujeme
A jak to bylo s šuplíkem, který strávil více
než 60 let v Pardubicích? „To víte, jak to při stěhování chodí, zřejmě ho tatínek v tom zmatku
popadl se všemi ostatními věcmi, které byly
v něm, analožil ho do stěhovacího auta. Teprve
až syn uviděl fotky z tohoto bytu v novinách,
tak mi říká: ‚Mami, vždyť to je ze stejného dřeva
a stejné provedení, jako máme ten malý šuplík
ve sklepě.‘ Tak vám ho vezeme zpátky. Nepatřil
ale do žádné skříně, ale do nočních stolečků,
které stály v ložnici takto po obou stranách
manželské postele,“ ukazovala paní Konečná.
Stolky se nedochovaly, stejně jako postel
a třeba pohovky z obýváku a předsíně, kterou nazývali kuřárnou. Rekonstruovat ales-

poň něco z tohoto chybějícího vybavení
pomohou také fotky, které paní Konečná
přivezla.
Pokud byste i vy měli doma fotky z tohoto
interiéru, můžete je zaslat na e-mail: redakce@brno-stred.cz, případně zavolat na telefonní číslo 542 526 341 a domluvit se na

HŘBITOVY O DUŠIČKÁCH
Přelom října a listopadu je tradičně spojený
s návštěvou hřbitovů a uctěním památky
zesnulých.
Správa hřbitovů města Brna stejně jako
v minulých letech prodlouží i letos otevírací
dobu pohřebišť. Veřejnost bude moct na
všechny hřbitovy zavítat od 25. října do 3. listopadu od 7.00 až do 19.00 hodin.
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších
návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť
v tomto období správa omezí vjezd vozidel
návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn pouze ve zdůvodněných
případech, a to od 7.00 do 16.00 hodin, přičemž vozidla návštěvníků budou povinna
opustit areál pohřebiště do 16.30 hodin. Toto
omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP/P.
Kancelář správy hřbitovů bude pro veřejnost k dispozici v pondělí od 8.00 do 17.00
hodin, v úterý a středu od 8.00 do 14.00
hodin, kancelář zahradnického střediska pak
v pondělí od 8.00 do 17.00 a ve středu od
8.00 do 14.00 hodin.
Aktuální informace budou zveřejněny na
www.hrbitovy.brno.cz.

návštěvě redakce, kde by si snímky naskenovali.
„Po rekonstrukci bychom chtěli byt ponechat
ve správě a užívání městské části Brno-střed
a reprezentativní prostor využívat pro komorní
akce, ať už kulturní nebo společenské,“ načrtl
(mav) ■
plány radnice starosta Mencl.

ZÁZEMÍ PRO DIVADLO

Z historie svátku
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech
svatých, který připadá na 1. listopadu. V noci
z 31. října na 1. listopadu slavili Keltové konec
léta a nový rok, svátek Samhain. Ten byl podle
keltské tradice časem, kdy se duše zesnulých
vracejí domů a jejich příbuzní jim svítilnami
z vydlabaných řep pomáhají na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se lidé
převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Svátku Samhain je nejvíce podobný Halloween slavený večer 31. října, který je charakteristický
kostýmy a vydlabanými dýněmi přeměněnými
na lucerny. Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských
Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané
přímo na nekropolích na počest zesnulých
(mav) ■
předků.

Národnímu divadlu Brno v říjnu předali
zástupci města Brna kompletně zrekonstruovanou administrativně-technickou
budovu na Rooseveltově.
Budova z druhé poloviny 19. století byla
před rekonstrukcí v bezútěšném stavu,
vyžádala si opravu za téměř 63 milionů
korun bez DPH. Bylo nutné statické zajištění
objektu včetně výměny stávajících stropů
a krovu, zesílení uliční obvodové a středové
zdi, sanováno muselo být suterénní zdivo
proti zemní vlhkosti, výměny všech oken,
dveří, provedeny byly také veškeré nové
rozvody instalací a budova získala novou
fasádu. Součástí projektu byla i přístavba
výtahu a stavba vedlejší budovy ve dvorním
traktu.
Činoherní soubor divadla tak po dlouhých
desítkách let získal vzdušnou a prostornou
zkušebnu, kde bude možné v kultivovaných
podmínkách zkoušet inscenace s velkým
obsazením pro Mahenovo divadlo.
Prostory pro rekvizitáře mají nyní technické
vybavení, které odpovídá současným bezpečnostním standardům, krejčovny se dočkaly nové barvírny látek a patinérny. Dostatečný
skladovací prostor získal také hudební archiv,
který je nyní moderně vytápěn a odvětráván
a chrání cenné dokumenty pro další generace umělců a badatelů.
(mav)

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2021 | 9

Informujeme

BISKUPSTVÍ ZVE DO
KNIHOVNY
Knihovna Biskupství brněnského, kterou
založil brněnský diecézní biskup Vojtěch
Cikrle v listopadu 2001, oslavuje letos
20. výročí svého působení. Víte, kde ji
najdete a jaké knihy si zde můžete zapůjčit?
Knihovna Biskupství brněnského je veřejnou knihovnou specializující se na náboženskou literaturu včetně souvisejících oborů.
Ve svém fondu má téměř 80 tisíc teologických, náboženských, filozofických, pedagogických, psychologických a dalších svazků,
které jsou zčásti uloženy také v depozitáři
v Rajhradě.
Poskytuje výpůjční, rešeršní, informační
a meziknihovní výpůjční služby. Knihovnu
najdete na Kamenné 36 v areálu Hospice
svaté Alžběty.
Otevřeno je v pondělí a úterý od 10.00 do
18.00 hodin a ve středy a čtvrtky od 10.00
do 14.00 hodin. Čtenáři mají též možnost
využívat knihovních služeb na recepci biskupství Petrov 4, kde je možná registrace
a půjčování z omezené nabídky knih od
pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.30 a v pátek
(kad) ■
do 15.30 hodin.

ŠALINKARTY BUDOU OD
LEDNA JEN ELEKTRONICKY

Papírové předplatní jízdenky se v Brně od
Nového roku stanou minulostí. Cestující si
od ledna budou moci koupit pouze elektronickou formu. S vyřízením jim pomohou
pracovníci DPMB na přepážkách.
Šalinkartu v Brně využívá aktuálně 184 tisíc
cestujících, už 124 tisíc z nich má elektronickou formu. Studenti nad 18 let využívají
výhradně elektronické jízdné zakoupené
přes e-shop www.brnoid.cz od začátku letošního roku. Od 1. listopadu na elektronické
šalinkarty přejdou senioři do 70 let a od
1. ledna 2022 pak největší skupina uživatelů

základních jízdenek plus malá skupina dětí
a žáků do 18 let.
Zájemcům elektronickou šalinkartu zřídí
pracovníci dopravního podniku přímo na
pobočkách, platba je možná i hotově. Cestující si elektronickou jízdenku může během pár minut obstarat ale i na e-shopu
www.brnoid.cz. Vyplní osobní údaje, vloží
svou fotku z telefonu a sken nebo fotku
občanského průkazu pro ověření totožnosti.
Z nabídky si vybere jízdenku, o kterou má
zájem, například měsíční, studentskou nebo
roční, a zadá nosič, například číslo karty, ke
které chce mít šalinkartu přiřazenou. Pak
přejde k platbě a šalinkarta je na světě.
Jako nosič pro elektronickou šalinkartu
cestující mohou používat vlastní bankovní
platební kartu nebo anonymní kartu, kterou
je možné za 99 korun koupit na předprodejích dopravního podniku. Pro děti do 15 let
bude mít DPMB za 30 korun v prodeji speciální čip. Jako nosič jízdenky může sloužit
i mobilní telefon s příslušnou aplikací.
(kad)

■

HLASUJTE V DÁME NA VÁS

Dáme na vás jde do ﬁnále a občané v již
tradičním listopadovém hlasování rozhodnou o realizaci projektů za 35 milionů
korun. Letos je opět několik desítek proveditelných projektů, ze kterých je možné
vybírat.
Již pátým rokem funguje Dáme na vás, participativní rozpočet města Brna, a s příchodem listopadu nastal opět čas hlasování
o projektech v našem městě. Městská část

Brno-střed má nejvíce proveditelných projektů z celého Brna! Některé jsou zaměřené
na rodiče s dětmi, jiné na sportovce od cyklistů, přes volejbalisty až po vodáky. Další se
týkají kultury, zábavy či občerstvení. A je zde
také návrh na zelenější hlavní nádraží.
Škála projektů je velmi rozmanitá a vybere
si tak opravdu každý. Se všemi ﬁnálovými
projekty se můžete seznámit na každoroční
výstavě na náměstí Svobody, která potrvá do
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9. listopadu. Poté se přesune na Malinovského náměstí, kde bude až do konce měsíce.
Současně se realizují projekty z minulých
let. Například díky projektu Stromy pro život
je vysazováno celkem 500 stromů po celém
městě. V rámci projektu Nebýt na to sama –
Ženy v onkoléčbě byla zprovozněna první
onkokosmetická poradna v ČR a je možné
navštěvovat pohybové lekce onkojógy a terapie tancem. Mezi úspěšné projekty, které se
v městské části Brno-střed zrealizovaly, patří
například projekt s názvem Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna, kde byla provedena kompletní rekonstrukce. Tanečníky
využívaný je Altánek – tančírna v parku
u Anthroposu. A snad nejoblíbenějším projektem z participativního rozpočtu jsou Tabule
s odjezdy v podchodu Hlavasu.
Nyní máte možnost znovu rozhodnout
o svém okolí. Hlasujte proto od 1. do 30. listopadu na webu damenavas.brno.cz nebo
pomocí full účtu na brnoid.cz. Každý občan
Brna má k dispozici pět hlasů kladných a dva
hlasy záporné. Jednomu projektu je možné
udělit až dva hlasy kladné a jeden záporný.
Rozhodněte, jaké projekty město zrealizuje.
Linda Seitlerová

■

Informujeme

BRNĚNSKÝ SEDMNÁCTÝ

NOVÉ BYDLENÍ

PROMĚNY RUMIŠTĚ

Události listopadu 1939 a 1989 i letos připomene festival Brněnský sedmnáctý.
Festival každoročně oslavuje svobodu
a demokracii a v neposlední řadě podněcuje
občanskou společnost k aktivnímu zájmu
o aktuální dění u nás i ve světě. Také letos
doplní setkání 17. listopadu na náměstí Svobody bohatý program, který bude zveřejněn
na webu festivalu www.brnensky17.cz a na
stejnojmenné facebookové stránce.
Brno je studentské město, kterého se události let 1939 a 1989 významně dotkly. Na připomínku těchto historických okamžiků byly
dříve pořádány především tradiční lampionové průvody, které pořádal Nadační fond
studentů Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2017 se však objevila snaha
uspořádat větší akci, díky níž by se studenti
více propojili se širší veřejností. Díky zástupcům jednotlivých brněnských univerzit tak
vznikl Brněnský sedmnáctý. Festival, který
dokazuje, že Brno nezapomíná na svou historii, a že má studenty, kteří si uvědomují
oběti svých předchůdců, díky nimž mohou
studovat ve svobodných a demokratických
podmínkách.

Kompletní rekonstrukce bytového domu
na Plynárenské ulici je u konce. Vznikly tu
byty pro mladé páry, osamělé rodiče, lidi
s handicapem nebo se sociálním znevýhodněním.
V domě na Plynárenské 8 je po rekonstrukci
celkem 15 bytů, z toho sedm je se sociální službou, tedy s jejich nájemníky systematicky pracuje sociální pracovník. Tři z těchto bytů jsou
navíc upravitelné pro osoby s omezenou
schopností pohybu. Čtyři byty jsou bezbariérové, tři startovací a jeden pro samoživitele.
Do startovacích bytů a do samoživitelského
město Brno již nájemníky vylosovalo, do bezbariérových a sociálních bytů bude nájemníky
vybírat z registrovaných čekatelů. Do tří sociálních bytů byli už nejvhodnější žadatelé vybráni,
zbylí by měli být vybráni do konce října a od
listopadu by první z nich již mohli bydlet. Rekonstrukci bytového domu na Plynárenské 8 město
zahájilo v červenci 2020, ukončena byla
v srpnu 2021. Byla během ní provedena i půdní
vestavba, vzhledem k záměru bezbariérových
bytů bylo nutné dostavět také výtah. Celkové
náklady projektu dosáhly 42 milionů korun
včetně DPH, z nichž 8,37 milionu je kryto z dotací na rekonstrukci sociálních bytů. (mav) ■

V lokalitě kolem Rumiště vyrostou nové
byty, hotovo by mělo být v roce 2027.
V lokalitě vymezené ulicemi Křenová,
Rumiště a Mlýnská by se mělo za tři roky začít
bourat. Nyní statutární město Brno hledá projektanta, jehož úkolem bude navrhnout zhruba 250 bytových jednotek a plány zkoordinovat s přípravou a realizací Brněnské třídy
i se zamýšlenou revitalizací Staré Ponávky.
Brownﬁeld bývalého Dřevopodniku mezi
ulicemi Křenová a Rumiště je jednou ze šesti
lokalit, které město připravuje pro družstevní
výstavbu. Nové bydlení nabídnou také další
dva městské domy na Rumišti 7 a 11, na kterých
by měly vzniknout nástavby, které by poskytly
deset nájemních městských bytů. V území již
bylo provedeno zaměření a zakreslení všech
pozemků a objektů včetně inženýrských sítí,
objekty prošly stavebně technickým průzkumem a uskutečnil se také inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum včetně
sond. Předpokládané náklady celého projektu se pohybují kolem jedné miliardy korun.
Projektovou přípravu chce město dokončit
do roku 2024, následně provést demoliční
práce a začít s výstavbou. Hotovo by mohlo
(mav) ■
být v roce 2027.

(mav)

■

PROSTOR PRO UMĚLCE
Na Údolní 19 funguje už více než rok Kumst,
prostor pro kreativce.
Funkcionalistickou budovu z roku 1929
navrhnul architekt Vinzenz Baier pro
Německé vysoké učení technické. Původně
sloužila jako akademická menza a administrativní budova. Po pár letech od jejího otevření začal spolek Mensa Academica využívat hlavní sál i jako vědecké kino. Od
devadesátých let budovu využívala pro
svou výuku Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Během jejího působení v sále fungovala i studentská
galerie AULA. V roce 2016 se fakulta přestěhovala a budova dostala využití jako
kreativní hub.
V budově je možnost pronajmout si pra-

covní místo, kancelář nebo ateliér, sál nebo
showroom.
Název Kumst je spojením umění a podnikavosti. Novotvar v sobě kombinuje německé
Kunst, tedy umění, a v češtině zlidovělé slovo
kumšt, vyjadřující schopnost, dovednost
a selský rozum. Název odkazuje i na německé kořeny Brna, které ovlivnily kulturní i podnikatelský život ve městě a zároveň na zlaté
české ručičky, které si díky své podnikavosti
umí s ledasčím poradit.
Prostor provozuje JIC, organizace, která
z veřejných prostředků vytváří a poskytuje
prostor pro rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji. Více na www.kumstbrno.cz.
(mav) ■
Foto: Kumst Brno
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REKONSTRUKCE ČESKÉHO ROZHLASU

Po čtyřech letech skončila náročná rekonstrukce sídla Českého rozhlasu Brno na
ulici Beethovenova. Téměř sto let stará
budova navržená architektem Ernstem
Wiesnerem byla původně postavena pro
Českou banku Union.
Brněnská filiálka České banky Union byla
postavena v proluce po bývalém jezuitském
klášteře v letech 1921–1925. Budovu
dodnes charakterizuje výrazný dvoupatrový
travertinový sokl a monumentální vstup do
domu.
Přízemí bylo tehdy využito pro dominantní
reprezentativní halu s přepážkami obloženou
mramorem. V suterénu byly umístěny trezory

a také archiv banky. V dalších patrech se
nacházely kanceláře pro úředníky. Veliký
pohyb osob už tenkrát zajišťoval výtah
a několik schodišť. Velmi známé je to umístěné vpravo od vstupního vestibulu, které je
charakteristické svým oblým tvarem a elegantní křivkou zábradlí. Dalším charakteristickým prvkem domu byl střešní světlík až do
druhého nadzemního patra stavby, který
zajišťoval dostatečný přísun denního světla
a také střešní zahrada. Tu ocenil i slavný architekt, urbanista, teoretik a malíř Le Corbusier,
který navštívil Brno v roce 1925 u příležitosti
cyklu přednášek pořádaných Klubem architektů.
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Od roku 1950 v budově sídlí Český rozhlas
Brno, jenž si už dříve značně upravil interiéry
pro vlastní potřeby. Ve vstupních prostorách
byly instalovány nízké podhledy, původní
hala s přepážkami a železobetonovými
pilíři byla rozdělena na jednotlivá nahrávací
studia.
Až rozsáhlá rekonstrukce, která byla zahájena před čtyřmi lety, nyní vrátila budově
původní vzhled ze třicátých let včetně repase
zachovalých původních materiálů, avšak
s tím, že dům je plný nejmodernějších technologií potřebných pro vysílání a natáčení.
První etapa rekonstrukce budovy začala
v roce 2017 a týkala se celého technického
zázemí budovy v suterénu, kompletního přemístění programového archivu brněnského
rozhlasu, který zahrnuje především jedinečné
záznamy na magnetofonových páscích,
a gramodesek. Došlo také k zásadnímu přebudování již nevyhovujících studií a režií v přízemí včetně největšího Studia 7. Další etapy
rekonstrukce postupně obsáhly celý zbytek
budovy včetně střešní zahrady, centrálního
světlíku nebo unikátního mramorového schodiště. Například vstupní halu budovy nyní
zdobí původní obklady z mramoru, dveře
a další prvky, které byly téměř zcela zachovány z doby 30. let.
Opravy navrhovali a celou rekonstrukci
řídili architekti z brněnského Atelieru Tišnovka pod vedením Miloše Klementa. Celkové
náklady dosáhly 135 milionů korun.
Český rozhlas Brno by také rád brzy obnovil dny otevřených dveří a různé další akce
pro veřejnost.
(kad)

■

Názory zastupitelů

POSTUP PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ
JE ZCELA LEGITIMNÍ
V říjnovém zpravodaji se
pan zastupitel Kurtis pustil
na tenký led diskuze o procesu přidělování obecních
bytů.
Tenký led proto, že není
členem bytové komise a na jejím jednání nebyl
v tomto volebním období nikdy přítomen. Přesto
se dopouští kategorických tvrzení, která jsou
zavádějící, ale v některých případech i vysloveně nepravdivá. V úvodu článku tvrdí, že bytová komise měla nezřídka, tedy říká, že často,
přidělit byt někomu, kdo žádal poprvé, nebo
neměl nejvíce bodů.
Dá se však jednoduše ověřit, že žadateli,
který měl první žádost, byl přidělen byt pouze
v šesti případech z celkově dosud 171 přidělených bytů. To je pouze 3,5 % z celkového
množství projednávaných případů. Přidělení
bytu žadateli s první žádostí bylo tedy velmi
ojedinělé a vždy měl takový postup nějaké
odůvodnění. Jde třeba o situaci, kdy se na zveřejněný byt nadstandardní velikosti přihlásil
jediný žadatel, který měl shodou okolností první

žádost. V jiných případech se bavíme o bytu
ve zvláštním režimu pro seniory mimo území
městské části na ulici Koniklecová nebo o žadatelích v tíživé životní situaci. Šest případů ze
171 není nezřídka a pan zastupitel tak uvádí
zcela zjevně nepravdivou informaci.
Pro úplnost je potřeba doplnit, že průměrný
počet neúspěšných žádostí je u jednotlivých
žadatelů 8,5. Počet žádostí navíc není kritériem
hodnocení žadatele a komise má možnost
vybrat žadatele s jakýmkoliv počtem žádostí.
Je tedy mylně vytvářen dojem, že je výběr žadatele s malým počtem žádostí jakýmsi pochybením. Není. Zavádějící je i prohlášení, že komise nevybírala žadatele s nejvyšším počtem
bodů. Pravidla schválená za koaliční účasti Kurtisova hnutí Žít Brno v minulém volebním období
obsahovala výslovné ustanovení, že body jsou
pouze orientační hledisko. Komise tedy k bodovému hodnocení nemusela vůbec přihlížet.
Čistě bodovému hodnocení nemusí komise
přihlédnout ani teď. Vždy je nutné posoudit
žádost i vlastnosti bytu, o který žadatel žádá.
Pokud se například do malého bytu hlásí

sedmičlenná rodina, pak je malý byt pro takovou rodinu z hygienických a prostorových
důvodů nevhodný.
Právě komise je tu od toho, aby posoudila
všechny aspekty, prodiskutovala sociální iživotní situaci žadatelů a rozhodla nerozhodné počty bodů. Tento případ jsme měli nedávno, čtyřčlenná rodina chtěla byt 1+1, to není v pořádku.
Byl by to problém pro ně i pro okolo bydlící
rodiny. Myslím, že je naopak pro žadatele velmi
špatným příkladem to, aby si žádali o cokoliv
a navyšovali počty žádostí. Počet žádostí
opravdu není jedním z hlavních kritérií.
Mám tedy za to, že pan zastupitel Kurtis přichází do kontaktu s bytovou problematikou
velmi omezeně a není o obsahu jednání bytové
komise dostatečně informován. Závěrem bych
ho chtěl požádat o veřejnou omluvu za nepravdivá tvrzení o postupech bytové komise a současně mu doporučit, aby se příště pouštěl do
polemiky na témata, která si předtím řádně
Mgr. Jan Mandát, LL.M.
nastuduje.
zastupitel MČ Brno-střed
za ODS s podporou Svobodných ■

NÁVOD, JAK RYCHLE ZÍSKAT OBECNÍ BYT
V posledních letech je
obtížné sehnat v Brně stabilní a ﬁnančně dostupné
bydlení. To komerční je drahé a nejisté. Dát za nájem
půlku výplaty a po roce se
třást, jestli mi domácí prodlouží smlouvu?
O to nikdo nestojí. Není se tedy čemu divit,
že roste počet těch, kdo se ucházejí o nájem
v obecních bytech. Například v září se o byt
na Zahradníkově ulici hlásilo 177 lidí. 177 lidí
o jeden byt! Všechny je jistě napadla otázka:
Co musím udělat pro to, abych se ke kýženému bytu dostal/a.
Podle pravidel pronájmu bytů v městské
části Brno-střed se přidělují body za ﬁnanční
příjem, manželství (popř. registrované partnerství) či za nezletilé děti. Mohlo by se zdát,
že ti, kdo takto získají nejvíc bodů, získají
i nájemní smlouvu k obecnímu bytu. To je
ovšem omyl. Bytová komise ani vedení městské části se při svém rozhodování body řídit
nemusí. Tuto praxi na jaře letošního roku zpochybnil magistrátní bytový odbor, který je
nadřízeným orgánem městské části. Dokon-

ce kvůli netransparentnosti pohrozil, že ta
pravidla zruší, pokud je radnice nezmění.
A co se změnilo? Nově přibyl prvek subjektivního hodnocení. Každý z třinácti členů
a členek bytové komise nyní může v rámci
subjektivního hodnocení přidělit půl bodu.
Takže nyní už platí, že ten, kdo v součtu
získá nejvíc bodů, získá i byt? Nene. Nenechte se mýlit. V řadě případů včetně bytu na
již zmíněné Zahradníkově, komise i po změně doporučila člověka, který nezískal nejvyšší počet bodů. Nepomohlo ani, že mu
většina lidí v komisi přidělila své půlbody.
Prostě to „natvrdo“ a bez ohledu na bodové
hodnocení dostal předem vybraný člověk.
Nutno říct, že se tak děje přes nesouhlas
opozice tvořené zástupci Zelených, Žít Brna
a Pirátů.
Co tedy nakonec rozhoduje? V řadě případů rozhodne faktor, který bychom mohli
označit jako „Mandátovo oko“. Jan Mandát
je radním pro oblast bydlení. Právě na jeho
návrh komise často rozhodne o přidělení
bytu člověku, který nezískal nejvyšší počet
bodů.

Jaký je tedy za současné situace zaručený
návod, jak rychle získat obecní byt? Nejdříve
musíte udělat to, co současně s vámi udělají
i další desítky lidí – zaregistrovat se a požádat
si o konkrétní nabízený byt. Dále napište průvodní dopis. Obsah je na vás. Zohledňují se
zásluhy i životní situace. V případě bytu na
Zahradníkové takový dopis k žádosti přiložilo
více než dvacet lidí. Je zřejmé, že dopis
pomůže. Ale klíčový je třetí krok. Tím je
návštěva u pana radního. Ten svým okem
zhodnotí, jak si jako žadatel/ka o byt stojíte.
Když uzná, že jste v pohodě, navrhne vás
bytové komisi.
Že vám takový postup přijde netransparentní? Nám také. Ono se totiž tam, kde není úplně
jasno, otevírá prostor pro různé praktiky a jednání. Pokud se uvedená praxe nezmění, jsme
připraveni dát podnět magistrátu, ať ji prošetří.
Pokud vám uvedená praxe vadí či jste se
setkali s něčím podezřelým, kontaktujte mě
na e-mailové adrese: oplatek@brno-stred.cz.
Mgr. David Oplatek
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených ■

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

TROCHU DĚSIVÝ PŘÍBĚH
ZE HŘBITOVNÍ ULIČKY
Centrum našeho krásného města a příběhy
ulic, domů i náměstí sahají do hluboké historie. Ne vždy jsou to záznamy a vzpomínky
veselé, ale i to je život. Dnes nás jeden takový přenese do roku 1355. Popisuje, že po
zločinu zpravidla přichází trest a že trest
může být opravdu velmi přísný. Ale některé
tresty se v Brně pravděpodobně aplikovaly
naštěstí pouze jednou.
Brňané jistě vědí, že kolem kostela svatého
Jakuba byl až do roku 1785 městský hřbitov.
Kostel spolu se hřbitovem založili obyvatelé
města již ve třináctém století. Ve stejné době
si také u hřbitova začali stavět domy. Hřbitov
byl však v onom roce 1785 z hygienických
důvodů na příkaz císaře Josefa II. zrušen
a přemístěn mimo městské hradby. S ním zmizelo i šest kaplí, které se nacházely v jeho
blízkosti. Brňané jistě vědí i to, že k němu
původně vedla z dnešního náměstí Svobody,
tehdy Dolního trhu, úzká ulička zvaná už od
středověku uličkou Umrlčí nebo Hřbitovní,
nebo také Todtengässl. Za své vzala stejně
jako domy, které ji lemovaly, při velké přestavbě středověkého Brna na město rozlehlých ulic a vysokých secesních domů na
přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Ano, dnes by to byla část živé ulice Rašínovy, která spojuje náměstí Svobody s Moravským náměstím. Možná však nevědí, že při
levém vstupu do oné staré Hřbitovní či Umrlčí
uličky stál ve 14. století dosti velký měšťanský
dům s dvorem a hospodářskými budovami,
který má dokonce zajímavou historii s přesahem do právních dějin města Brna.
Dům už na svém místě nestojí, ale jeho příběh by Brňané měli asi znát. Zachytil ho ve
14. století ve své Právní knize města Brna tehdejší brněnský městský notář a písař Jan, který byl jeho očitým svědkem. Jan byl na svou
dobu obdivuhodně vzdělaný a poučený právník, navíc velice pečlivý ve svých záznamech,
které pořizoval nejen při běžných, ale i soudních zasedáních městské rady brněnské
v polovině 14. století, a které se dodnes
zachovaly v jeho rukopise jako jeden z nejcennějších historických dokumentů, které
město Brno má.
Chce to však maličký úvod. Je známo, že
Brno dostalo v lednu roku 1243 od českého
krále Václava I. takzvaná Iura originalia civitatis Brunensis jako základní městská práva,
jimiž se po celý středověk poté město Brno
skutečně řídilo. Jsou dochována na dvou
pergamenových listinách, mají dohromady

49 položek, obsahujících veškerá ona potřebná právní ustanovení s důsledným uplatněním
takzvaného občanského principu, tedy jejich
platnosti pro všechny Brňany bez výjimky.
Mezi nimi je i ustanovení tohoto znění:
„Dále měšťanům dovolujeme, aby všichni,
kdo přicházejí se zbožím na brněnský výroční
trh, zůstali se svým zbožím tři týdny před
a stejnou dobu po svatém Duchu.“
Bylo tehdy proto jaksi samozřejmostí, že
i tito příchozí byli pod ochranou městské rady
a nemělo by se jim v Brně přihodit nic zlého,
co by Brnu poškodilo jeho pověst města klidného i k návštěvníkům přívětivého a hlavně
bezpečného.
A tady vlastně začíná onen příběh výše
zmíněného domu. V roce 1355 patřil jistému
Štěpánu ze Strachotína (de Tracht), jehož
rodina byla v Brně usazena už řadu let předtím a vlastnila ještě další domy v Brně, například jeden i na nároží náměstí Svobody
a Jánské.
V červnu roku 1355 probíhal v Brně opět
jeden z oněch svatodušních trhů či jarmarků
za dosti velkého počtu nejen brněnských
trhovců, ale i těch, kteří do Brna na něj přijeli
z různých krajů Čech i Moravy. Byli mezi nimi
i dva takzvaní mercatores, tedy obchodníci
z královského města Jevíčka u Jaroměřic,
jejichž jména bohužel pramen neuvádí. Ubytovali se však v onom domě Štěpána ze Strachotína, který poskytoval po dobu výročního
trhu i noclehy profesionálně, a to jako hostinský zvaný collector hospitum.
Proto mu také s důvěrou oba jevíčští
obchodníci svěřovali postupně výdělky
z denního prodeje k dočasnému uložení
v bezpečné pokladnici. Ty v konečné fázi
dosáhly osmdesáti hřiven grošů. Sám šestitýdenní výroční trh proběhl bez mimořádných
událostí a ráno 16. června 1355 se oba
obchodníci chystali k návratu domů. Na dvoře
Štěpánova domu zapřáhli koně do vozu
a žádali ho, aby jim vydal ony jejich vydělané
a u něj uložené peníze. Štěpán však dlouho
nepřicházel, takže trvalo nějakou chvíli, než
se dostavil. I potom ještě stále otálel s předáním obnosu a otevřením zamčených vrat
až do chvíle, kdy se ozvalo silné zabušení na
ně. V tom okamžiku Štěpán přistoupil k vratům, otevřel je a za nimi stáli čtyři muži, s nimiž
Štěpán chvíli rozprávěl. Mužové nahlédli do
dvora, kde uviděli, jak Štěpán obnos osmdesáti hřiven předal Jevíčským a ti si peníze
uložili do zavazadla na voze. Nato se Štěpán
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s nimi rozloučil, vrata otevřel dokořán a umožnil jim odjezd. Jevíčští si však všimli, že Štěpán
i pak s oněmi čtyřmi muži ještě chvíli mluvil,
ale co si říkali, to už nerozuměli.
Dá se předpokládat, že domlouvali poslední podrobnosti chystaného zločinu. Tito čtyři
muži se totiž vydali za oněmi odjíždějícími,
na vhodném k tomu místu je přepadli, peníze
a zbylé zboží ukradli a oba těžce zraněné
pak zanechali bez pomoci, takže ti na místě
zemřeli. Tento zločin byl však záhy odhalen
a nastal soud, jehož se zúčastnila i vdova po
jednom ze zemřelých. Také jeho jednání písař
Jan podrobně zachytil.
Je proto známo, že po výslechu Štěpána
a čtyř lapků na mučidlech byl pak městskou
radou brněnskou na Staré radnici vynesen
nad Štěpánem do té doby ještě nikdy před
tím v Brně neudělený exemplární rozsudek:
jeho veřejné a potupné oběšení před jeho
domem na náměstí. Trest byl navíc ještě
patřičně zostřen tím, že odsouzený byl k onomu domu od Staré radnice dopraven tak, že
byl přivázán za nohy k ocasu koně, a pak vleže na zádech smýkán jím po městě ulicemi
až ke Štěpánovu domu, kde byl poté řetězy
připoután k svislému trámu šibenice, speciálně pro tuto popravu zhotovené, na níž pak
takto na řetězech zavěšen celé tři dny veřejně potupně umíral. To na výstrahu podobným!
Už nikdy více se však v Brně takovýto hrůzný
způsob trestu smrti neopakoval.
Milena Flodrová ■

Rozhovor

JAN SOUČEK:

VĚŘÍM V ČESTNOST A SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
Vystudoval práva, ale za srdce ho chytila
média. A nejvíc ta veřejnoprávní, Český
rozhlas a poté Česká televize. Úspěšně
zvládl společně s kolegy přesunout celé
brněnské studio České televize z centra
Brna do nové budovy v Líšni. Jednou z jeho
priorit je regionální zpravodajství, které je
na jižní Moravě hodně oblíbené pro svou
kvalitu. Co všechno se v novém brněnském televizním studiu natáčí a mnohé
další nám prozradil během příjemného rozhovoru.

Jaké je postavení brněnského
studia v České televizi?
Naprosto zásadní! Společně s ostravským
studiem totiž jeho existenci stanoví Zákon
o České televizi z listopadu 1991. Společně
poskytujeme veřejnou službu jak výrobou,
tak i šířením televizních pořadů. Jsem přesvědčený o tom, že tuto povinnost danou
zákonem splňujeme do puntíku. Vyrábíme
pořady pro všechny programy České televize. Tedy ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT art
a ČT :D. Studio vzniklo 6. července 1961. Letos
jsme si tedy připomněli jeho 60. výročí.

Jaké pořady se v Brně natáčejí?
Věnujeme se jak hrané tvorbě, tak výrobě
dokumentárních, hudebních a cyklických pořadů, zpravodajství, sportu a také pořadům pro
děti. Ostatně, ty mají v Brně velkou tradici. Vždyť
už v 60. letech minulého století tady Věra Mikulášková založila první dětskou redakci tehdejší
Československé televize. Brněnským speciﬁkem jsou pořady s náboženskou tematikou. Už
dávno to však nejsou jen přenosy bohoslužeb,
Cesty víry nebo Křesťanský magazín. Kolegové
z producentské skupiny Patricka Diviše se ve
svých dokumentech a dokumentárních cyklech
věnují společenským tématům, natáčejí historické dokumenty a také pořady pro děti. Naše
redakce sportu z Brna zajišťuje komentování
přenosů ze zahraničí a vyrábí vlastní pořady
pro ČT Sport.
Kromě živě vysílaných zpravodajských
pořadů na ČT24 a ČT1 můžete živě z Brna
sledovat například magazín Dobré ráno na
ČT2 nebo Sama doma na ČT1. Na výrobě
těchto pořadů se střídáme s ostravským studiem. Náš archív programových fondů obsahuje tisíce titulů. Mnoho z nich patří do Zlatého
fondu ČT. Zmíním například seriály Četnické
humoresky nebo Četníci z Luhačovic, pohádky Lotrando a Zubejda a Šťastný smolař, ﬁlmy
Osmy, Veterán a mnoho dalších. Nemohu

vynechat Manéž Bolka Polívky, která je nejstarším stále natáčeným pořadem České
televize. Vždyť první díl je z roku 1987. A máme
ještě jednu prioritu: je jí oblíbená vědomostní
soutěž AZ-kvíz. Ta je na obrazovkách od roku
1997 a stále se těší mimořádné oblibě diváků
i samotných soutěžících.

Máte velmi kvalitní regionální
zpravodajství, je vaší prioritou?
Je to jedna z mých priorit. Regionální pořady Události v regionech a Události v regionech Plus přinášejí velmi profesionální
a nezávislé zpravodajství. Svědčí o tom i vysoký podíl jihomoravských témat v celostátních
Událostech i v proudovém vysílání na ČT24.
To stejné platí o práci kolegů ve zlínské redakci, která spadá pod Brno. Brněnská redakce
vyrábí také magazíny pro ČT24 nebo sobotní
pořad Týden v regionech. Velmi pyšný jsem
na zpravodajství na sociálních sítích. Abych
byl konkrétní, první záběry z dronu nad oblastí
postiženou tornádem evidují na facebookové
stránce Události Brno 2,3 milionu uživatelů
a bezmála 300 tisíc lidí na ně reagovalo.
Mimochodem, do dvou hodin po řádění tornáda vyrazilo na místo postupně sedm zpravodajských štábů. Už druhý den ráno jsme
z místa živě vysílali tři speciální bloky
a naše Události v regionech vysílaly celostátně. Jsem přesvědčený o tom, že máme
obrovský podíl na informovanosti o katastrofě, jehož výsledkem je mimořádná solidarita
a ﬁnanční pomoc veřejnosti.

Od roku 2016 sídlíte v Líšni, jste
v nových prostorách spokojení?
Právě před pár dny jsme si připomněli páté
výročí zahájení provozu. Nové studio nabízí
zázemí, o jakém se nám v předchozích místech působení ani nesnilo. Pravdou je, že jsme
Typos v Jezuitské ulici měli rádi a zejména
v prvních měsících se nám občas zastesklo
po centru Brna. Podmínky k práci jsou ale
v Líšni nesrovnatelné. Je třeba si uvědomit,
že Typos byl původně bytový dům s tančírnou
v suterénu, ze které jsme vybudovali studio
pro natáčení. Druhá z budov v Běhounské
ulici byla postavená jako banka. Neměli jsme
kde parkovat, skladovat rekvizity a dekorace,
provozy na sebe nenavazovaly… Navíc Typos
nutně potřeboval generální rekonstrukci.
Areál v Líšni byl pro televizi projektovaný,
máme tady slušnou dopravní obslužnost, parkovací místa, přípravnu dekorací a dostatečné
zázemí pro zaměstnance i účinkující.

Jan Souček se narodil v roce 1974
v Brně. Vystudoval Gymnázium Elgartova
a v roce 1992 nastoupil na Právnickou
fakultu Masarykovy univerzity, kterou
úspěšně ukončil v roce 1997. Už v průběhu studií pracoval jako redaktor TV
Nova a rádia Krokodýl. Po vysoké škole
si vyzkoušel práci v právní kanceláři, ale
vrátil se nakonec zpět k redaktorské práci
v Českém rozhlase a České televizi. Od
roku 2014 stojí v čele brněnského studia
České televize.

Kolik tady máte studií?
I se zpravodajským studiem celkem čtyři. Tři
z nich mají vlastní obrazovou a zvukovou režii,
navíc jsou vzájemně propojitelné. Naše největší studio, které má zhruba 330 metrů čtverečních, je největším takto vybaveným studiem
v rámci celé České televize. Natáčíme tady jak
Dobré ráno nebo Sama doma, tak například
i dětské nebo hudební pořady a nedávno jsme
odtud vysílali předvolební debaty lídrů politických stran z jihu Moravy a Zlínského kraje.

Brněnské studio vedete od roku
2014. Baví vás manažerská práce?
V mediální branži jsem letos už 27 let
a pozice manažera je tak logickým završením
mé cesty od redaktorských a moderátorských pozic přes editora až po šéfdramaturga. Ta pozice si nárokuje spoustu času i tehdy,
kdy jiní mají volno, spoustu stresů, cestování.
Kdyby mi ta práce nedávala velký pocit smyslu a nebavila mě, nemohl bych ji dělat.

Díváte se rád na televizi a jaký je
váš nejoblíbenější pořad?
Na televizi se dívám a asi nejvíc času věnuji
zpravodajství. Když ale potřebuju opravdu
vypnout a přijít na jiné myšlenky, mám rád
klasické detektivky.

Jaké je vaše životní krédo, motto,
přísloví, kterým se rád řídíte?
Žádné jedno konkrétní jsem si nestanovil.
Ale věřím na čestnost a slušné chování. A taky
na lidskou svobodu a rovnost.
Kateřina Dobešová ■
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3v1!

Profesionální
vyšetření očí!

Oční
biometrie

3D
vyšetření

Oční
screening

precizní změření
všech očních
parametrů

přesná
a pohodlná
dioptrická
korekce

vyšetření rohovky,
šedého a zeleného
zákalu a nitroočního
tlaku

Objednejte se online

www.ocnistudio.cz

1

Veveří 111, BRNO
725 437 152
vlastní parkovací místa
přímo v budově Platinium
zastávka Tábor

2

Moravské nám. 14, BRNO

3

725 437 154
vlastní parkovací místa
přímo v budově Rozmarýn
zastávka Česká

Nádražní 10, BRNO
724 219 181
parkovací místa 25 m
naproti optice přes koleje
zastávka Hlavní nádraží

4

Křenová 71, BRNO
725 437 153
vlastní parkovací místa
přímo v budově IFM
zastávka Masná

5

Pobočka HODONÍN,
Štefánikova 1
725 437 150
parkovací místa 150 m

75$',Í1
&+8ğ912&
ZZZSLYRYDUPRUDYLDF]
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VÝKUP HODINEK

VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)
KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ

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

Telefon 737 171 367
STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
S
á ov
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00 !!! PENÍZE IHNED !!!
!!
DOPRAVA: Tramvají č. 12 do Komárova, 4. zastávka od hl. nádraží,
hlášena Konopná Ö 15 m Õ Parkování autem přímo u obchodu.

32'/$+Ĵ679¨
Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

352'(-1$6327û(%,Čĉ

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

NÁHRADNÍ DÍLY

EURXwHQÈWPHOHQÈODN
350.èP2

SER9,6

NÁBYTEK NA MÍRU
ZAHRADNÍ DOMKY
PERGOLY

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz

TELEVIZNÍ DOTACE
 Novasport 3, 4 a Eurosporty
do vaší televize
 5/QPVȄʓPQXȌJQUCVGNKVW
u vás zdarma
0GOʄʓGVGOȐVUCVGNKV!
 <RTQXQ\PȐOGVGNGXK\KRɬGU
internet s 50% slevou
www.satelitnidotace.cz

Tel.: 778 880 006

Lékárna Na Kobližné 7

04. - 05. 12. 2021

Výstaviště Brno, pavilon B
43. mezinárodní prodejní výstava
minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

www.mineralybrno.cz

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin
vstupné: 120 Kč, zlevněné 60 Kč
(při on-line nákupu sleva)

Jedinečná otevírací doba:
všední dny: 7:00–21:30
sobota a neděle: 8:00–20:00

V naší lékárně nabízíme široký sortiment vitamínů,
minerálů a doplňků stravy za jedinečné ceny.
MedPharma
» využijte naší listopadové nabídky
Vitamin C
245 Kč
Rakytníček
ORIGINÁL
203 Kč

145 Kč

119 Kč
Doplněk stravy

Doplněk stravy

Lékárna Na Kobližné, Kobližná 7 | lekkoblizna.cz
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www.podlahyslezak.cz

Akce platí od 1. 11.
do 30. 11. 2021
nebo do vyprodání zásob.
Doplňky stravy nenahrazují pestrou
a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Výstavní 9, Brno 603 00
Kvalitní kolagenové
a klasické solária
æ4né r/"3 'asáĀí
á'skéŇ *ánské
iŮotské kaeÈnictví
eikÚra
ele onň ĈĄĈŮĂĂāŮĊĊā
st/iov3stavniĊņc4

Naše školy / Volný čas

ANTONKA VE ZNAMENÍ JAZYKŮ
Po návratu žáků k prezenční výuce všechny
čekalo znovuobjevování různých forem
výuky a vztahů v kolektivu, které se nám
v minulé době zlehka vytrácely a vlastně
nám také nejvíce chyběly.
Mluvím o přirozené spolupráci i o zdravém
soutěžení, třeba při práci ve skupinách či na
stanovištích, o zvýšené potřebě komunikace
navzájem i směrem k vyučujícím a o vzájemném učení se osobní interakcí.
Zejména v ambiciózním pojetí výuky jazyků na naší škole se již na začátku školního
roku našlo hned několik příležitostí k prověření schopností vyučujících i žáků dobře spolupracovat a přispívat tak společně nejen
k rychlému návratu potřebných školních
návyků, ale přinášet i něco navíc, čímž je
v případě naší školy častá veřejná angažovanost.
První velkou výzvou byl nácvik na veřejné
vystoupení při příležitosti setkání národnostních menšin 18. září. Naše škola je již tradičním účastníkem Babylonfestu, kde vystupujeme na základě dlouholeté spolupráce
s brněnským Německým kulturním centrem.
Skutečně lze mluvit o opravdové výzvě,

pokud si uvědomíme, že do stanoveného
data bylo potřeba oslovit děti i rodiče, naplánovat zkoušky a sestavit přiměřený program
i přesto, že jsme nemohli navazovat na prezenční výuku, kde by se jednotlivé písně
a říkanky přirozeně a dlouhodobě procvičovaly.
Velmi nás těší, že se za velkého zájmu dětí

PROGRAM ERASMUS
NA MORAVSKÉM GYMNÁZIU

V rámci partnerství mezi školami, které se
koná pod záštitou mezinárodního programu Erasmus+, dokončují v současné době
studenti Moravského gymnázia Brno projekt CALILIE.
Hlavním tématem spolupráce, která započala již v roce 2018, je studium historie, kdy
každá škola zpracovala určitý úsek dějin své
země a ten prezentovala zahraničním partnerům.
Metodou zvolenou pro tento projekt se
stal CLIL (Content Language Integrated
Learning) a v tomto duchu byly vedeny
i veškeré vzdělávací aktivity. Metoda spo-

čívá ve studiu daného oboru vzdělávání,
který probíhá v cizím jazyce, v tomto případě anglickém.
Podle původního záměru se měly aktivity
uskutečnit při zahraničních návštěvách partnerských škol, tak zvaných mobilitách.
Z důvodu epidemické situace v Evropě se
však tato mobilita uskutečnila fyzicky pouze
jednou, a to v Itálii, kde se studenti zabývali
studiem barokních památek a kultury. Ostatní
mobility se přesunuly do virtuálního prostředí,
kdy se jejich prostřednictvím studenti naší
školy seznámili se středověkými dějinami
Španělska a zpracovali pro naše partnery
téma Klasicismus v českých zemích.
Díky projektu CALILIE měli studenti možnost rozvinout své znalosti z oblasti historie
netradičním způsobem, a navíc v cizím jazyce.
Vzhledem k přesunu mobilit do virtuální formy
si studenti rozšířili nejenom kompetence
komunikativní, ale také si osvojili dovednosti
v rámci práce s moderními technologiemi
a vyzkoušeli si práci v mezinárodním prostředí, což jistě využijí ve svém profesním i osobMgr. Jan Svoboda ■
ním životě.

druhých až osmých tříd, rodinných příslušníků
i veřejnosti akce vydařila a že nám přálo i příznivé počasí.
Na tradiční aktivity naší školy jsme myslím
dobře navázali také realizací projektového
dne při příležitosti Evropského dne jazyků,
který se slaví každoročně 26. září již od roku
2001.
Letos toto datum připadlo na neděli, takže
jsme využili pondělí 27. září před státním svátkem, abychom si vyučování zpestřili hrami,
kvízy, soutěžemi a malováním.
Příprava různorodých aktivit s cílem přiblížit
žákům evropskou jazykovou rozmanitost byla
organizačně docela náročná. Využili jsme
učebny, chodby i prostor před školou. O to
více nás těší zájem a zapojení všech zúčastněných, jazykářek a hlavně dětí, které si užily
školní den s netradičními aktivitami pro zábavu i poučení.
Věříme, že se i nadále budeme moci setkávat a vzdělávat ve škole a že se nám podaří
uskutečnit všechny naplánované akce, které
jsou vítaným zpestřením a důležitou součástí
života školy.
Mgr. Eva Vondráková

■

SEJDĚME SE
U ANGLIČTINY
Chcete se naučit jazyk, ale bojíte se, že už
vaše léta učení odzvonila? Nezoufejte, zde
najdete recept možná právě pro vás.
Spolek Sejděme se pomáhá seniorům při
učení angličtiny. Pořádá kurzy v Líšni a na
Vinohradech, ve kterých najdete nejen příjemnou lektorku Jaroslavu Sobotkovou, ale
také skvěle naladěné spolužáky. Hodiny jsou
vedeny podle potřeb žáků, a proto se nemusí
nikdo bát, že by nestíhal nebo něco nezvládal. A pokud je to pro někoho moc daleko,
je možné se zapsat do on-line kurzu.
Jaroslava Sobotková poradila, jak na učení,
aby bylo efektivní. Studovat je třeba denně
a dobré je poslouchat mluvenou angličtinu, třeba ﬁlmy s titulky. Vyšší věk není překážkou pro
zdolání cizího jazyka, nejstarší v kurzu je nyní
devadesátiletá účastnice. A jak jazyková lekce
vypadá? „Po probrání domácích úkolů si vždy
vysvětlíme nejasnosti, probereme kousek
něčeho nového a to procvičíme. Využíváme
internet, zpíváme, malujeme, hrajeme hry a do
všeho zapojujeme humor,“ podělila se lektorka
o své zkušenosti.
Více na www.jaroslavasobotkova.cz, případně po telefonu 603 223 353 nebo na
(mav) ■
e-mailu: sang@volny.cz.
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HOSPIC ZVE NA KONCERT

Všichni, kteří chtějí podpořit hospicovou
péči, jsou zváni 6. listopadu na koncert.
Na druhém podzimním koncertě si
návštěvníci poslechnou Růžencové sonáty
v podání polského houslového virtuóza
Roberta Bachary, kterého na loutnu doprovodí Jan Čižmár z Plaisirs de Musique.
Kvůli výměně oken v kapli sv. Alžběty bylo
původní místo konání koncertu změněno
a díky tomu budou moct posluchači obdivovat krásný prostor Mendelova refektáře
na Mendlově náměstí. Ve dvou plánovaných

přestávkách bude k dispozici občerstvení
v přilehlém Café Mendel.
Vstupenky jsou už v předprodeji v TIC
Brno, jejich zakoupením či dodatečným vhozením zvolené částky do kasičky během
koncertu přispějete na rekonstrukci
a dostavbu hospice.
Hospic svaté Alžběty na Kamenné 36
poskytuje služby lůžkového hospice, které
zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu
v nemocnici, ale dobrou péči nelze zvládnout v domácím prostředí.
Dále provozuje služby domácího hospice.
Poskytuje intenzivní paliativní zdravotní péči
v domácím prostředí, která umožňuje pobyt
nemocného doma do konce jeho života.
Hospic nabízí rodinám pečujícím o vážně
nemocného poradenství z oblasti sociálněprávních a sociálních služeb, orientaci ve
zdravotnickém systému, zapůjčení pomůcek, praktické zaučení v péči o nemocného
a psychosociální podporu pečujícím. Více
na webových stránkách www.hospicbrno.cz.
(mav) ■
Foto: Hospic sv. Alžběty

CIMBÁL NA RADNICI

Příspěvková organizace Kávéeska zve
na další odpoledne s cimbálovou muzikou.
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu se uskuteční v pátek 12. listopadu od
18.30 do 21.30 hodin ve Společenském
sále radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2.
Vstupenky budou v prodeji v pondělí
8. listopadu od 14.00 hodin na recepci
Centra volného času Botanka na Botanické 13, více informací získáte na telefonním čísle 725 871 752. Zbylé vstupenky pak budou k dispozici přímo na místě
Šárka Jelínková ■
akce.

SMÍCHOHRÁTKY NA VOJTOVĚ

Aktivní může být každý. Přesvědčíme vás
o tom v nově otevřeném Volnočasovém
centru Vojtova na Vojtově 7.
Co všechno můžete v centru vyzkoušet
a zažít? Pro děti od 7 let je připraveno středeční pohybové divadlo s prvky akrobacie

ve 13.30 hodin, ve stejný den a čas mohou
kreativní formou poznávat Svět kolem nás
děti od 3 let. Ve stejném čase se mohou děti
zapojit v pondělí ještě do Folklórníčku.
Prarodiče s dětmi od 3 let mohou každý
čtvrtek od 13.30 hodin navštěvovat kroužek
Klubíčko s prvky angličtiny. Ve čtvrtek se koná
také kurz tance pro děti od 5 do 12 let a od
17.30 hodin tanec pro dámy-seniorky.
Každých 14 dní se v pondělí od 15.00 hodin
můžete naučit plést košíky z pedigu a drátkovat. Maminky a tatínci se mohou přihlásit
na cvičení s kočárkem na čerstvém vzduchu
ve středu od 10.00 hodin. Kdo umíte hrát na
nějaký hudební nástroj, právě pro vás je
v centru nachystané ve čtvrtek od 9.30 hodin
Společné muzicírování. Listopadový program na Vojtově hraje všemi barvami a centrum rozhodně nespí. Ve spolupráci se sousedící pobočkou Knihovny Jiřího Mahena
pravidelně každé listopadové pondělí od
13.00 hodin děti a prarodiče společně čtou
i poslouchají pohádky a příběhy. Výběr příběhů je záměrně ponechán na samotných
účastnících.
Společně s knihovnou jsme ještě připravili
pro milovníky deskových her a zábavy Des-
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kohraní. Na jednotlivých stanovištích budou
přichystané různé hry pro všechny generace.
Pod laskavým dohledem zkušeného lektora
si můžete hrát celé sobotní odpoledne
13. listopadu od 15.00 do 21.00 hodin.
V sobotu 27. listopadu od 14.00 do 18.00
hodin si pak nenechte ujít Čertovské smíchohrátky, které dětem zkrátí čekání na Mikuláše.
Každou středu se s našimi cestovatelskými přednáškami můžete vypravit do světa.
Zavedeme vás 3. listopadu do Střední Asie,
10. listopadu do Norska a 24. listopadu do
Arménie.
Se zkušeným průvodcem Klubu českých
turistů Antonínem Moravcem se 11. listopadu
vydáme do Dolních Kounic. Účastníci si sami
uhradí dopravu a případné vstupy do pamětihodností. Na výlet je potřeba se přihlásit
předem na recepci na Vojtově 7 nebo na
e-mailové adrese: recepce@kaveeska.cz,
případně na telefonním čísle: 775 857 959.
Volnočasové centrum Vojtova je součástí
příspěvkové organizace městské části Brno-střed Kávéesky, stejně jako Centrum volného
času Botanka, divadlo Polárka a Klub Leitnerova.
Kristýna Kyánková

■

Volný čas

LISTOPADOVÁ SVĚTÝLKA

Spousta světýlek, hry a dokonce i swing,
to vše slibují lektoři Střediska volného času
Lužánky v listopadu.
Chtěli byste se ocitnout v Pohádkách tisíce
a jedné noci? Přijďte s celou rodinou v neděli
7. listopadu od 16.30 hodin do tajemného Wilsonova lesa, kde si užijete podvečerní putování s lampiony a úkoly. První listopadovou
neděli rozzáříte v průvodu také Bohunice od

18.00 hodin a Lesnou v Čertově rokli od 17.00
hodin, kde potkáte Martina na bílém koni.
V úterý 9. listopadu pak Martin docválá i do
Nového Lískovce a v 17.00 hodin s ním vyrazíte od lužáneckého pracoviště Lyska k parku
pod Plachty. Nezapomeňte si světýlka.
Žádný lampion doma nemáte? Nezoufejte.
Vyrobíte si ho v pátek 12. listopadu v 16.00
hodin v lužáneckém pracovišti Louka na Vinohradech, kde si projdete pohádkovou trasu
s vílou Maceškou.
Oprašte taky zimní brusle. Kluziště Lesná
u základní školy Milénova zahájí sezónu
14. listopadu a na první adventní neděli
28. listopadu tam zažijete vystoupení akrobatů z Cirkusu LeGrando. Ohňové show
v 17.00 hodin bude předcházet sportovní
odpoledne se soutěžemi a žonglérskými hrami od 14.00 hodin. Kdo se nezahřeje aktivitami na ledě, může si nabídnout svařák, mošt
nebo horkou čokoládu. Anebo to pořádně
roztočit na parketě o den dřív. V sobotu
27. listopadu od 19.30 hodin se chystá Swingový ples v doprovodu největšího moravského big bandu Jazz archiv. Více na luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

ADVENT V LIPCE

Stromy odhodily listí a listopadová krajina
se pomalu ukládá ke spánku. Pojďte se na
akcích Lipky rozloučit s podzimem i vy. Od
svatého Martina až do Tří králů se můžete
těšit na čarovné slavnosti plné sváteční
atmosféry: svatomartinský průvod,
Adventní Lipku a spoustu tvoření pro malé
i velké.
Vše začne na Martinské slavnosti 11. listopadu. Na tradičním průvodu Jundrovem uvítáme Martina na bílém koni a lampiony rozjasníme zimní tmu. Od 16.30 hodin si lampiony
můžete vyrobit během tvořivé dílničky na

Rozmarýnku. Na dílničky je nutné se předem
přihlásit.
Sváteční čas zahájíme na Adventní Lipce
na Lipové. „Čarovný advent přivítáme tvořením ohleduplným k přírodě. Hudbou, vůněmi
i dětským punčem z ohně poškádlíme smysly,” pozvala lektorka Lenka Šimková. Ve
čtvrtek a pátek 25. a 26. listopadu vždy od
15.00 do 18.30 hodin si malí i velcí můžou
vyrobit svícny, jedlé mňamky, dárky v pěkném
šetrném kabátku nebo netradiční věnce.
Komu by tvoření nestačilo, může 12. listopadu přijít na kurz Keramický anděl nebo
o den později na Keramickou sobotu. Začátkem prosince se vrhneme na přípravu vánočních dárků na řemeslném kurzu Dárečky bez
nakupování. Své blízké potěšíme smysluplnými dárky vlastní výroby: andělem ze dřeva,
pečeným čajem, drátěnými rozlišovači na
skleničky, domácí aviváží a hrou Indiánské
kostky. Vše zabalíme šetrně k přírodě.
Poslední krásné podzimní dny si rodiny s dětmi mohou užít v říši hmyzu s venkovní on-line
hrou, než se na konci listopadu deﬁnitivně
uzavře na zimu. Přehled všech akcí a přihlášky
najdete na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Zuzana Slámová

■

BOTANKA VÍTÁ
NEJEN SENIORY

Ani v listopadových plískanicích se
nemusíte nudit doma, Centrum volného času Botanka připravilo řadu zajímavých aktivit, které si můžete
vyzkoušet.
Prvního listopadu zveme do kurzu
enkaustiky, tedy malování voskem, kdy
nemusíte mít ani výtvarné nadání a vytvoříte překvapující obrazy. Pro rodiče miminek máme 23. listopadu nachystaný kurz
masáží dětí kojeneckého věku, láskyplné doteky povzbudí a naladí rodinnou
atmosféru a mohou zpříjemnit podzimní
dlouhé večery. Pro seniory chystáme
10. listopadu povídání se zajímavou
ženou Evou Žondrovou, která se stala
námořní kapitánkou, proplouvala vodami
mořskými a velela mužům. Vyprávění
doplní svými fotograﬁemi.
Dále v našich prostorách najdou
senioři každé úterní dopoledne pomoc
při potížích s mobilem nebo výpočetní
technikou.
Pravidelně se setkáváme také ve středu, kdy od 17.00 hodin máme vždy zpívání lidových písní s doprovodem
hudebních nástrojů.
A na co se můžete těšit? Připravujeme
setkání s chovatelem netradičních
domácích mazlíčků, který nás seznámí
s radostmi i starostmi, které spolu prožívají. Vypravit se můžete také na oblíbené Procházky za architekturou, kurzy
vitráží tiffany a pletení ošatek a košíků
z pedigu. A pokud byste se potřebovali
po sedavé činnosti protáhnout, máme
ještě volné místo pro cvičenky kalanetiky, která se koná vždy ve středu
a čtvrtek večer. Více o nabízených programech na www.botanka.cz.
Olga Chladilová

■
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Volný čas

SVATÝ MARTIN
ZVE NA DOBRÉ VÍNO

Na ochutnávku svatomartinských a mladých vín se mohou návštěvníci centra Brna
těšit od 12. do 15. listopadu.

VÝSTAVA TRIUMF
UNIVERSÁLNÍ
GNOSE

Na akci Vin(n)osti svatého Martina budou
také vína z vlastní produkce jednotlivých
vinařství z celé jižní Moravy, přívlastková, kabinetní, ledová i slámová. U každého stánku
s vínem návštěvníci zakoupí degustační sklenici. Akce navazuje na Svatomartinský košt,
který náměstí oživí den předem.
Akce se zúčastní více než desítka vinařství
a její součástí bude také každodenní doprovodný program, na kterém zahrají cimbálové
muziky. Zaposlouchat se do lidových písní
a třeba si u vína i zazpívat bude možné vždy
od 17.00 do 19.00 hodin.
Návštěvníky na náměstí potěší také bohatá
nabídka občerstvení: grilované speciality, farmářské brambory, bramboráky, klobásy, sýry,
langoše, hot dogy a spousta dalšího. Chybět
nemůže ani svatomartinská husa s knedlíkem
a se zelím.
Dobré jídlo a pití doplní navíc prodej tradičních řemeslných výrobků a regionální prodejci. Více informací je uvedeno na facebookové stránce akce.
Markéta Štěrbová

■

EXOTIKA VE SKLENÍCÍCH

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity připravila pro
návštěvníky novou výstavu.
Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat se bude konat ve sklenících na Kotlářské 2 od pátku 12. do neděle
21. listopadu, denně od 9.00 do 16.00 hodin.
Ke zhlédnutí zde bude několik druhů
papoušků a dalších krásně barevných tropických ptáků. Vystavena budou také morčata a další chovaná zvířata jako strašilky,
pavouci, žáby, chameleoni a další. Některá

z nich budou i k zakoupení, nebo k domluvě
o následném zakoupení. Na výstavě budou
přítomni zkušení chovatelé, kteří ochotně
s chovem domácích mazlíčků poradí.
Součástí výstavy budou obrázky s tematikou hmyzu, které namalovali žáci Základní
umělecké školy Jaroslava Kvapila. K vidění
budou od 12. listopadu do 20. prosince.
Aktuální informace o připravovaných
akcích jsou zveřejněny na webu zahrady:
www.sci.muni.cz/bot_zahr.
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Ing. Hana Ondrušková

■

Rosenkruciánský nadační fond zve na
výstavu Triumf universální gnose. Grál
– Kataři – Kříž s Růží, která se bude
konat v křížové chodbě Nové radnice.
Záměrem a cílem výstavy je představit
veřejnosti ﬁlozoﬁcké, historické a religionistické aspekty tradice takzvaných
západních mysterijních škol, které jsou
součástí evropské kultury. Jejich učení
ovlivňuje renesanční neoplatonismus,
hermetismus a rosenkruciánství nejen
raného novověku, ale také působí až do
současnosti. Zlatá nit se vine ještě do
dřívějších dob. Výstava se zaměřuje na
období raného křesťanství, gnosticismu
a především na jeho recepci katarskými
křesťany a projevy ve dvorní lyrice.
Obsah výstavy vychází a je inspirován
knihou Antonína Gadala se stejnojmenným názvem Triumf universální gnose.
Tuto knihu vydal a úvodem opatřil Joost
Ritman, zakladatel holandské knihovny
Bibliotheca Philosophica Hermetica
v Amsterdamu, dnešní muzeum Embassy of the free mind, s nímž Rosenkruciánský nadační fond spolupracuje.
Výstava slouží k prezentaci knihy, která
bude na podzim vydána, a k představení
idejí zde uvedených. Mezi myšlenkami,
které se zde objevují, můžeme poukázat
na význam péče o duši, očistu duše a proměnu v duchovní duši. Z péče o duši
vychází idea čistoty od sobectví, idea
pokoje, míru a bratrství.
Výstava vzniká ve spolupráci dobrovolníků, zainteresovaných laiků. K doprovodnému programu budou přizváni akademici. Při otevření dne 1. listopadu se
bude konat vernisáž a od 17.00 do 18.00
hodin ji doplní komentovaná prohlídka.
Na závěr výstavy 7. listopadu bude
komentovaná prohlídka nadačního fondu od 10.00 do 11.30 hodin a přednáška
spolku Mezinárodní škola Zlatého Kříže
s Růží Lectorium Rosicrucianum, na
téma: Transformace (v) člověka od 15.00
hodin. Proměna člověka z látkové
v duchovní bytost byla stěžejním tématem rovněž středověkých katarů.
Celá akce je nezisková, tedy vstupné
na výstavu se nebude vybírat. Lze podpořit nadační fond jako celek. Více na
www.rcfond.org.
JUDr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

■

Volný čas

VÝSTAVY V TECHNICKÉM MUZEU
Kromě stálých expozic nabízí Technické
muzeum v Brně řadu zajímavých výstav.
Až do 20. března je připravena expozice
přibližující život se zrakovým postižením Individuální cesta k samostatnosti, která mimo
jiné připomene 30. výročí od založení úspěšného projektu Tyﬂoservis, který vznikl pod
hlavičkou České unie nevidících a slabozrakých. Část nové výstavy, která je součástí stálé
expozice Kultura nevidomých, reﬂektuje život
v domácnosti. Návštěvníci poznají více než
třicet praktických pomůcek, které lidem
s postižením zraku ulehčují život. Navíc u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých, který připadá na 13. listopadu, muzeum uspořádá
speciální akci, při které si návštěvníci na vlastní
kůži vyzkoušejí, jaké to je, obejít se bez zraku
a spolehnout se pouze na ostatní smysly.
Výstava Pálená hlína v historických stavbách Moravy představuje až do dubna
základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny
v rámci architektury jednotlivých historických
období. Cihlová architektura bude rámcově
představena ve středoevropském kontextu,
v historické návaznosti na římskou tradici.
Důraz bude kladen především na architek-

turu středověku, jako počátek užívání cihel,
a to jak v prostoru středověkých měst a šlechtických sídel, tak sakrálních staveb.
Výstava Vietnam včera a dnes bude k vidění
od 2. listopadu do konce letošního roku. Založena je na konfrontaci starých stereosnímků
z Vietnamu, pořízených na přelomu 19. a 20.
století, instalovaných v expozici historická stereovize a klasických velkoformátových fotograﬁí fotografky Zuzany Konvalinkové z roku 2019.
Záměrem je ukázat, že Vietnam je pro nás stále

(mav)

■

STRAŠIDELNÝ
LETOHRÁDEK

ŠPILBERK MÁ NOVOU
PROHLÍDKOVOU TRASU

Pro veřejnost se otevřel další kus brněnského podzemí. Jihozápadní bastion,
mohutný výběžek hradeb Špilberku, ve
svých útrobách skrývá působivý labyrint
chodeb a komor.
Prostory sloužily obráncům Brna, když město v roce 1645 bez úspěchu obléhala švédská
přesila. V dnešním obnoveném bastionu
návštěvníci uvidí původní fragmenty obranného systému a projdou se po stopách dávných statečných vojáků. Muzeum města Brna
zařadilo prohlídku jihozápadního bastionu
mezi pravidelné prohlídkové okruhy, vedle
prohlídky kasemat nebo Chrámu kamene,
bývalých vodojemů.

zajímavou až exotickou destinací a poskytnout
návštěvníkům možnost srovnat posun, k němuž
za přibližně sto let v této zemi došlo.
Jako předvánoční dárek muzeum každoročně připravuje Pohádkový advent, letos na
něj zve rodiny s dětmi 28. listopadu. Akce
vychází z klasických českých pohádek, její
atmosféru doplňují pohádkové kostýmy, na
malé návštěvníky se těší čert, vodník, Popelka, princ Bajaja a další známe postavičky.

Jihozápadní bastion sehrál důležitou roli
při švédském obléhání. Od západu totiž hrad
Špilberk, tehdy přesněji pevnost, čelil obřímu
náporu Švédů. Byl postaven narychlo během
dvou let, nejdůležitější úpravy při jeho dokončování vznikly z rozkazů slavného Raduita
de Souches, velitele obrany Brna. Uvnitř bastionu se nacházel důmyslný systém zdí, chodeb, a hlavně náslechových komor, v nichž
obránci poslouchali, zda Švédové odpalují
miny. Diagonální výběžek ve tvaru hrotu
z kamenného zdiva a vnější výztuží z cihel
dával vojákům velkoryse široký prostor,
odkud mohli čelit švédským dělostřelcům
i minérům.
Zatímco u vzniku jihozápadního bastionu
stály rozkazy Raduita de Souches, u jeho zkázy stál rozkaz jiného francouzského velikána.
Roku 1809 jej nechal Napoleon při svém
posledním vítězném tažení odstřelit. Před 15
lety byl bastion na dochovaných základech
obnoven, přestože Brno tehdy neočekávalo
žádný švédský útok. Kromě prohlídkové trasy
se dnes v bastionu ukrývají také depozitáře
Muzea města Brna. Michaela Budíková ■

Letohrádek Mitrovských připravil na podzimní měsíce strašidelnou podívanou pro
všechny nebojácné a zvídavé děti.
Výstavu Strašidelný letohrádek – Hrůzostrašné legendy ožívají můžete navštívit do
28. listopadu. Připomenete si zde rozporuplné historické osobnosti: středověk na Balkáně reprezentuje Vlad III. zvaný Dracula, dále
český šlechtic, majitel hradů Rabí, Kašperk
a Švihov Půta Švihovský z Rýzmberka nebo
Kateřina Komárova zvaná Karlštejnská paní.
Období renesance v Uhrách zastupují
Čachtická paní Alžběta Báthory a Šintavská
bosorka Anna Rosina Listius, v Čechách pak
duševně nemocný nelegitimní syn císaře
Rudolfa II., Julius Caesar d´Austria. Rok 1621
si z dějepisu pamatujeme jako rok popravy
27 českých pánů na Staroměstském náměstí,
kterou vykonal kat Jan Mydlář, baroko
v Čechách bylo časem honu na upíry a na
čarodějnice. Audiosmyčka návštěvníky
seznámí s upírskými legendami zaznamenanými v českých kronikách a také s příběhem
o žďárském zámeckém správci Aloisi Ulrichovi, který se ve městě zjevoval a děsil místní obyvatele i po své smrti.
Petr Lukas

■
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MAHENOVA REDUTA
Po říjnové světové premiéře komorního
hudebního večera Mahenova Reduta se
diváci mohou těšit na jeho uvedení 2. listopadu a 23. prosince.
Kdo byl Jiří Mahen? Proč se po něm v Brně
jmenuje knihovna, divadlo, ulice, socha, stráň,
společnost i rybářský klub? Jak to, že stále
není obecně tolik známý jako jiní jeho současníci? V divadle Reduta naleznou diváci
odpovědi na tyto otázky v pořadu nazvaném
Mahenova Reduta.
Aby vzdali poctu dramatikovi, dramaturgovi,
knihovníkovi a iniciátoru kulturního dění, těsně
spojenému s Brnem, zhudebnilo pro tento
pořad několik významných skladatelů: Mario
Buzzi, Zdeněk Král, David Rotter, David
Smečka, Miloš Štědroň, Miloš Orson Štědroň,
14 básní a balad Jiřího Mahena. V komorním
hudebním večeru se v rolích zpěváků představí členové činoherního souboru Hana
Tomáš Briešťanská, Tereza Richtrová, Isabela
Smečková Bencová, Jana Štvrtecká, Vojtěch
Blahuta, Tomáš David, Jakub Svojanovský

KŘÍŽOVKA

a Pavel Čeněk Vaculík, kteří předvedou svůj
interpretační um v režii Hany Mikoláškové.
Netypický pořad na pomezí talk show a koncertu se odehraje na jevišti divadla Reduta,
kde dramaturg Národního divadla Brno Jiří
Mahen ve 20. letech pořádal Promluvy před
oponou. Pořad, který je poctou osobnosti, jež

zásadně ovlivnila kulturní rozvoj města Brna,
má lehce edukativní, avšak humorný, rámec.
Mahenova melancholická poezie se v jednotlivých písních prezentuje nápaditě od šansonu
přes soul, rytmus tanga, swingu až po rockovou baladu.
Petr Novák

■

Básník, novinář, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik Jiří Mahen se vlastním
jménem jmenoval Antonín Vančura. Tvořil však také pod řadou dalších pseudonymů. Jeden
z nich, pod kterým v roce 1921 vyšla jeho esej O umění Růženy Němcové a Boženy Svobodové,
je skrytý v tajence křížovky. Správné řešení si můžete ověřit v tiráži zpravodaje na straně 2.
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PORTER ZPÍVÁ V KOSTELE

Jubilejní 20. ročník festivalu JazzFestBrno
je v plném proudu a pořadatelé do programu nečekaně přidávají ještě jeden koncert,
který festivalové fanoušky zavede na nové
místo.

PETER GRIMES

Charismatický muž s ušankou Gregory
Porter svým hebkým barytonovým hlasem
dokáže vyplnit jazzové kluby i ty největší koncertní sály světa. Do Brna přijede v období
adventu, aby se vrátil ke svým kořenům, do
dob, kdy jako neznámý mladík zpíval v amerických svatostáncích. Zazpívá totiž 4. prosince v kostele svatého Jakuba. Chybět
u toho nebude ani Porterův dvorní hammondkář, brněnský rodák Ondřej Pivec.
Kostel na Rašínově ulici nedaleko náměstí
Svobody nabízí přibližně 800 míst, takže na
poměry Gregoryho Portera, který je zvyklý
vyprodávat tisícové koncertní sály, půjde o skutečně exkluzivní intimní prostor. Vstupenky
jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.
JazzFestBrno zároveň přesunuje z důvodu
rozhodnutí umělce koncert basisty Marcuse
Millera z 11. listopadu na zatím neupřesněný
termín roku 2022. Posouvá se i koncert britského tria GoGo Penguin, které do Brna nezavítá v původně avizovaném prosinci, ale až
16. ledna příštího roku. Festival rovněž oznámil vyprodání koncertu Jacoba Colliera, jedné
z hlavních hvězd ročníku 2022.
Radek Babička

■

Opera Peter Grimes Benjamina Brittena v říjnu zahájila operní sezónu,
diváci ji na prknech Janáčkova divadla
Brno uvidí také 2. prosince.
Operu, která měla svou československou premiéru v roce 1947 právě
v brněnské opeře, nastudoval David
Radok v tandemu s šéfdirigentem Marko
Ivanovićem.
„Peter Grimes patří k 10–15 operám,
které řadím k těm nejlépe napsaným, od
baroka po současnost včetně Mozarta,
Rossiniho, Verdiho a všech dalších. Příběh který je lidsky univerzální a Brittenova hudba má stejnou sílu jako nejlepší
Mozart nebo nejlepší Verdi. Má velice
silný emotivní náboj bez nánosu sentimentality. Taková hudba je zázrak a myslím, že Peter Grimes je zázrak,“ uvedl
Radok.
Titulní roli ztvárnil vynikající švédský
tenorista Joachim Bäckström, v roli učitelky Ellen diváci uvidí sólistku souboru
Janu Šrejma Kačírkovou.
Karolína Štorková

■

BRNO JE MĚSTEM DESIGNU
Moravská galerie v Brně založila sbírku současného designu a módy. Vystavovat ji bude
už od listopadu v nových expozicích rekonstruovaného Uměleckoprůmyslového muzea s přízviskem ART DESIGN FASHION.
Znovuotevření Uměleckoprůmyslového
muzea je naplánováno na konec listopadu:
25. pro profesionály v oboru, na 26. jsou pak
plánované vernisáže výstav Jiří Pelcl Design
a Lucie Koldová: LIGHTNESS a dětská vernisáž a na 27. listopadu dětský den.
Současní designéři nebudou v novém
Uměleckoprůmyslovém muzeu zastoupeni
jen svými díly, ale také podobou expozic,
interiérů a terasy. Maxim Velčovský spolu se
studiem Edit! a Radkem Wolhmuthem přijali
nabídku uspořádat otevřené depozitáře skla,
porcelánu a keramiky a také navrhli způsob
jejich instalace maximalizující zážitek z prohlížení několika tisíc sbírkových předmětů.
Studio Olgoj Chorchoj protkalo architektonicky zajímavý světlík muzea soustavou lávek
poskytujících návštěvníkům maximální průhled do interiérů a expozic. Novinkou bude
zprůchodnění terasy muzea skrze odpočinkovou zónu a kavárnu podle návrhu Davida
Karáska a Štěpána Marka, podle kterého vzni-

ká také na terase muzea interaktivní objekt
s názvem Mrak. Součástí stálé expozice bude
i dílo Krištofa Kintery Démon růstu, které bude
přerůstat ochoz muzea a vytvářet pomyslný
most mezi volným uměním a designem.
Návštěvnický servis zahrnující pokladnu, šatnu a designshop bude pojat podle návrhu
Evy Eisler.
Moravská galerie má v plánu pořádat pravidelné prezentace výherců prestižních cen
Czech Grand Design. S otevřením Uměleckoprůmyslového muzea se tak v Brně představí v samostatné výstavě Lucie Koldová,
která je historicky první držitelkou dvou titulů
Grand designér/ka roku.
Město Brno se může těšit i na vůbec první
jubilejní retrospektivu designéra světového
formátu Jiřího Pelcla. Během své čtyřicetileté
kariéry prošel několika tvůrčími obdobími
a pracoval s celou řadou materiálů, a to jak
v originálních kusech, tak v sériově vyráběných předmětech denní potřeby.
Neopomenutelnou zásadní součástí nové
vize Uměleckoprůmyslového muzea bude
móda. Podstatná část expozice bude věnována desítkám současných českých módních
návrhářů, mezi nimiž bude ikonické místo

patřit Liběně Rochové. Tato nejznámější česká
módní návrhářka a „první dáma“ české módy
darovala v roce 2021 většinu svých módních
kolekcí do sbírek Moravské galerie.
Daniela Křižanová
a Alena Navrátilová Ochrymčuková ■
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PROSLOV ANNY POLÍVKOVÉ

Divadlo Bolka Polívky připravuje dvě premiéry: Rouen 44 a Proslov Anny Polívkové.
Po covidovém půstu bohatá hostina. Divadlo Bolka Polívky připravuje kromě osvědčených titulů na listopad hned dvě velmi atraktivní premiéry.

Tou první bude 13. listopadu uvedení hry
Rouen 44 napsané přímo pro dvě herečky:
Chantal Poullain a Kláru Trojanovou. Jejich
postavy jsou silné a statečné ženy, které se
nebojí riskovat vlastní krk a bojovat za svou
věc. Pro lásku. Právě kvůli ní se ale kdysi
důvěrné přítelkyně dostanou do nelítostného střetu. Na život, a na smrt. Příběh se odehrává v roce 1944 v Rouen, v Normandii, těsně před vyloděním spojenců. Autorem hry,
ale také jejím režisérem, je Jiří Pokorný.
„V Rouen jsem kdysi byl, to normandské
město má za sebou pestrou a strastiplnou
historii, a je tudíž velmi inspirativní. Mimo
jiné tam Angličané upálili Johanku z Arku.
Snažil jsem se, aby ve hře zaznělo co nejvíc
podnětů, aby byla živá a neměla předvídatelný směr. Doufám, že se nám diváky podaří
vtáhnout, ve válce jde vše na dřeň, tak, že
si to při našem současném způsobu života
umíme jen stěží představit,“ zamýšlí se Jiří
Pokorný. Scénografii vytvořila slovenská
výtvarnice Zoja Zupková a hudbu složil
Michal Novinski.
Jen o pár dnů později, 20. listopadu, se při
premiéře představí Anna Polívková se svým

POZVÁNÍ DO DIVADLA POQ

V profesionálním divadle poq právě vzniká
neobvyklá kombinace živého dokumentu
a hraného divadla. První představení z připravovaného cyklu bude k vidění 15. listopadu v 19.00 hodin v Divadle Za hradbami.
Jedná se o cyklus Worlds Beyond Border,
Světy za hranicí, kdy vznikne několik inscenací s významným hostem. První z nich bude
Zpráva z první linie, a jak už název napovídá,
hostem bude válečná dokumentaristka Jana
Andert. Spolu s ní pak přenesou na jeviště
tři herečky příběh Nádiji Murád podle knihy
Poslední dívka.
Jde o životní příběh samotné autorky, jezíd-

ské dívky, která zažila genocidu svého národa
v Iráku a které se po mučení podařilo utéct ze
sexuálního otroctví Islámského státu. Nádija
Murád se již několik let zasazuje zejména na
půdě OSN o to, aby se o utrpení jejího národa
vědělo a pomáhalo se přeživším. Její organizace Nadia’s Initiative přímo takovou pomoc
poskytuje. Dokumentaristka Jana Andert se
dlouhodobě pohybuje v předních bojových
liniích se speciálními jednotkami v různých
válečných oblastech, včetně Iráku. V roce
2018 byl v kinech uveden její ﬁlm V Mosulu.
Inscenace bude zajímavou příležitostí
dozvědět se o situaci v Iráku více, setkat se
s fotografkou z těchto extrémních podmínek
a zároveň prožít neuvěřitelně silný a nadějný
příběh Nádiji Murád. Režie tohoto novátorského divadelního formátu se chopil úspěšný
režisér Dodo Gombár, scénu a kostýmy vytvoří
dvorní scénografka pražského divadla La
Putyka a spoluzakladatelka divadla poq Pavla
Kamanová. Samotnému uvedení inscenace
předchází prodejní výstava Janiných fotograﬁí
netradičně tisknutých na látkách. Umístěná
je do konce listopadu v Cafe Podnebi. Termíny
a podrobnosti můžete sledovat v programu
Eva Ventrubová ■
na divadlopoq.cz.
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kvůli pandemii odkládaným Proslovem. Pohybový one woman stand-up, na němž se režijně podílela také Jana Burkiewiczová, si klade
otázku, zda je možné najít slova odhalující
tajemství vesmíru, zázrak stvoření či smysl
života. Jestli se skutečně podaří říct všechno
a zachránit lidstvo, to se musíte přijít přesvědčit sami. Inscenace vznikla v koprodukci
s divadlem La Fabrika.
Kromě přitažlivých titulů na jevišti můžete
už ve foyer zhlédnout další z pravidelných
výstav. Listopad nabídne Přírodu magickou,
autorkou křehkých obrazů je absolventka brněnské architektury Kateřina Kasea
Petříková. Souběžně se svojí prací v tuzemsku i v zahraničí se také vždy věnovala umělecké tvorbě, vyráběla šperky, keramiku
nebo malovala. Vernisáž se uskuteční 4. listopadu v 16.00 hodin a výstava potrvá do
4. prosince.
Předprodej vstupenek je možný on-line
prostřednictvím sítě GoOut, webu divadla
nebo na pokladně Divadla Bolka Polívky.
Začátky představení jsou v 19.00 hodin.
Jiřina Veselá ■
Foto: Archiv DBP

FOTOGRAFIE BÁRY
MELIS VE SKLÍPKU
V Galerii Sklípek na Orlí 1 vystaví od 1. prosince do konce ledna příštího roku Bára
Melis novinky ze své fotograﬁcké tvorby.
V letech dospívání prý dostala aparát Zenit
a už jí to zůstalo, říká. Téměř nic dalšího se
nedozvíme. Mluví málo (ohrožený druh),
o popularitu se nestará, konzumeristické trendy jdou mimo ni. Snad o tom nepřemýšlí, ale
také tím je nadčasová. Její díla k divákovi
neslyšně promlouvají tím tichým, skromným
a vlídným hlasem, který je imanentní skutečnému umění. Občasný náznak konzervatismu
či staromilství občerstvuje v tomto světočase,
který se snaží nás nutit ke stále rychlejšímu
letu. Ten má prý být samospasitelný. Milovnice
přírody, neponičených krajin, ale i brněnského milieu má zřetelně jiný názor. Dává ho
najevo jemně, křehce, bez patosu, s nádechem poezie a s mistrovským využitím techniky. V této době, kdy na nás ze všech stran
útočí mračna komerčních fotograﬁí přesvědčujících nás o nezbytnosti nákupů všeho
možného i nemožného, zapůsobí každý její
velkoformátový fotoobraz jako náhle otevřené okno v dusné místnosti, přináší závan, ba
proud čistého svěžího vzduchu.
Miroslav Sedláček

■

Kultura

FESTIVAL JANÁČEK BRNO
Podzimní ﬁnále loňského ročníku festivalu
Janáček Brno 2020 se odehraje do 30. listopadu 2021. Diváci se mohou těšit na přesunuté premiéry a koncerty včetně představení programu festivalového ročníku
2022, který se koná od 2. do 20. listopadu
2022.
Jeho předprodej bude zahájen 30. listopadu 2021 v rámci písňového recitálu hvězdného tenoristy Pavola Breslika v divadle
Reduta.
Janáčkova opera Národního divadla Brno
festival v loňském roce zahájila premiérou
Osudu, plánovaný live stream pro OperaVision se však už uskutečnit nemohl. Teď jsou
hudba a divadlo zpět a s nimi se vrací i tato
Janáčkova opera. Nenechte si ujít inscenaci
světoznámého režiséra Roberta Carsena,
který letos získal International Opera Awards
jako režisér roku. Představení Osudu se
27. listopadu rozletí do celého světa prostřednictvím live streamu. Jedná se už o třetí janáčkovskou inscenaci, kterou brněnské divadlo
vysílá přes OperaVision.
V pátek 5. listopadu se Janáčkovým divadlem konečně rozezní tóny Řeckých pašijí

MUSICA DA CAMERA

Tvorba brněnských skladatelů rozezní
3. listopadu v 19.30 hodin Besední dům.
Smíšený komorní sbor Musica da
camera Brno uvede díla Dady Klementové, Martina Jakubíčka a Jana Šimíčka
za klavírního doprovodu autorů.
Sbor byl založen Martinem Franzem
v roce 1996. Členskou základnu tvoří
zkušení zpěváci, kteří se intenzivně
věnují ansámblovému zpěvu. Za dobu
své existence za sebou mají spoustu
úspěšných koncertů u nás i v zahraničí.
Repertoár sboru zahrnuje skladby téměř
všech slohových období. Sbor natočil
několik CD, poslední v roce 2019 se
skladbami brněnského skladatele ZdeňMartina Fialová ■
ka Krále.

Bohuslava Martinů. Jejich premiéru musela
opera divadla přeložit už dvakrát, zážitek to
proto bude jistě neopakovatelný. Vychutnat
si operu, v jejíž hudbě se zrcadlí stesk po
domově i víra v dobro člověka, mohou diváci
v listopadu hned třikrát. Martinů ji napsal
především pro sborová tělesa a v nové inscenaci Jiřího Heřmana a Roberta Kružíka účinkují hned tři: sbor Janáčkovy opery NdB, Český akademický sbor a Dětský sbor Brno.

Stejně jako divadelní představení i koncerty
ﬁnále festivalu Janáček Brno 2020 nabídnou
skvělé interprety a mimořádný program. Do
Brna tak přijede Pražský ﬁlharmonický sbor
s programem, na němž zazní Stravinského
jedinečná skladba Svatba pro sbor, sólisty
a 4 klavíry se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, barytonistou Jiřím Brücklerem a dalšími. Festival také přenáší umělecké projekty
do architektonicky zajímavých míst. Tentokrát
se diváci mohou těšit na písňový recitál barytonisty Tomáše Krále a klavíristy Ivo Kahánka ve vile Tugendhat.
Loňský ročník festivalu Janáček Brno letos
vyvrcholí představením ročníku příštího. Program festivalu na rok 2022 a zahájení jeho
předprodeje proběhne na písňovém recitálu
tenoristy Pavola Breslika, laureáta prestižního ocenění Bayerischer Kammersänger
v Bavorské státní opeře. Na klavír jej v Mozartově sále divadla Reduta doprovodí Róbert
Pechanec. Fanoušek klasické hudby si jistě
nenechá ujít výjimečnou příležitost vidět
i v lichém roce program mezinárodně oceněného festivalu Janáček Brno.
Pavel Lojda

■

MALÁ ÚZEMÍ NA ŠPILBERKU
Výstava Malá území je věnovaná sochaři,
malíři, spisovateli a vysokoškolskému
pedagogu Vladimíru Preclíkovi, který část
svého života spojil s Brnem. K vidění je na
Špilberku do 2. ledna příštího roku.
Přestože Vladimír Preclík působil v Brně
jen od roku 1991 do roku 1997, významně se
zapsal do zdejšího kulturního dění. Podílel se
na založení brněnské Fakulty výtvarných umění a také byl zvolen jejím prvním děkanem.
Nikoli výběrová retrospektiva, ale širší kontext, v němž charismatická osobnost a nadaný
pedagog žil, to je smyslem a cílem Preclíkových Malých území. Jeho sochařské, kreslířské a malířské práce jsou stavěny do konfrontace s díly dalších čtyř sochařských
osobností. Jedná se především o Preclíkovu
ženu, významnou sochařku Zdenu Fibichovou, s níž se umělec oženil v roce 1955 krátce
po absolutoriu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vedle soužití, společného
hledání a vzájemného tvůrčího ovlivňování
Preclíka a Fibichové se výstava zaměřuje na
dobový kontext – sociální, kulturní a politickou
situaci doby, ve kterém oba tvořili. Významný
milník pak představuje zejména vznik výtvarných tvůrčích skupin. K jedné z nejvýrazněj-

ších patřila skupina Trasa 54 založená žáky
ateliéru Emila Filly, k nimž se v roce 1959 připojili mladí sochaři z ateliéru Josefa Wagnera,
tedy právě Vladimír Preclík, Zdena Fibichová,
Eva Kmentová, Olbram Zoubek a o něco později Zdeněk Šimek. Jejich tvorbu vytvořenou
pod záštitou skupiny Trasa 54 mapují první
dvě místnosti výstavy.
Na výstavě je celkem k vidění 47 soch,
4 obrazy, 18 reliéfů a 37 kreseb zapůjčených
z 13 veřejných institucí a od řady soukromých
sběratelů.
Alena Šedivá ■
Foto: Michaela Budíková
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LIDI KRVE VE SCALE

JAKÉ BÝVALY
BAROKNÍ ŽENY

Univerzitní kino Scala uvede 8. listopadu
ve 20.30 hodin slavnostní projekci filmu
Lidi krve.
V kině se sejdou tvůrci snímku, aby divákům představili ﬁlm, který se natáčel i v Jihomoravském kraji, konkrétně ve Sloupskošošůvských jeskyních.
Krajina příběhu ale jihomoravská není,
Moravský kras zde nahrazuje sudetské
pohraničí. Filmový příběh totiž sleduje osudy
skutečných obyvatel bývalé německé obce
Vitín. Ústřední postavou ﬁlmu je Otto Hille,
pocházející z českoněmecké rodiny. Pro starého a těžce nemocného Leopolda Švarce

Na Sklepní scéně Centra experimentálního
divadla uvede 16. listopadu soubor Musica
Poetica své představení Barokní ženy.
Hra je sondou do života žen, které vynikaly
v 17. století svým uměním a dokázaly se svou
tvorbou prosadit. V průběhu představení se
představí tři italské skladatelky: Barbara Strozzi, Francesca Caccini a Isabella Leonarda
a zprostředkují pohled na svůj život a na to,
jakým způsobem dokázaly obstát ve společnosti a rozvinout své nadání. Představení je
realizováno v dobových kostýmech. Více na
www.musicapoetica.cz.

připraví výpravu, která má být očistnou cestou
do minulosti zahalenou tajemstvím. Švarce
doprovází věrně sloužící autistický Mišel,
kuchař Jan a doktor Ignaci. Otto přibírá do
skupiny také žebrajícího zkrachovalého malíře Henryho. Díky výpravě se Otto propadá
do krajiny svých předků. Stává se svědkem
událostí v roce 1945, kde potkává svého děda
Otfrieda Hilleho.
Film je režijním hraným debutem Miroslava
Bambuška, který použil dvou časových rovin
tak, aby se pochopení minulosti stalo, nejen
pro ﬁlmové postavy, klíčem k přítomnosti.
Eva Petláková

■

(mav)

■

FLÉDA OSLAVUJE DVACET LET
Klub Fléda je jedním z nejzásadnějších
hudebních prostorů v Česku. Letos slaví
dvacet let existence a v přípravách na oslavy prochází výraznou rekonstrukcí.
Podzimní dramaturgie s podtitulem FXX
se nese v duchu oslav dvou dekád existence
klubu. „Během dvaceti let se nám podařilo
z Flédy udělat jeden z nejvýraznějších bodů
na české, ale i širší evropské klubové mapě.
Do Brna díky tomu pravidelně přivážíme jména světového významu. Během pandemie
se nám pak povedlo udržet pohromadě tým,
který za tím vším stojí. Toho si cením nejvíc,“
shrnul provozovatel klubu Lukáš Stara
a dodal: „Oslavy rozhodně nevynecháme.
Navzdory nevyzpytatelné pandemické situaci jsme pro fanoušky připravili klubový návrat
ve velkém. Přesně tak, jak si podobné jubileum žádá.”
Dokladem těchto slov je bohatý program
narozeninové sezóny, v němž nechybí zahraničí hvězdy. Svou premiéru v Brně zažije
12. listopadu věhlasný berlínský producent
Boys Noize. Jedna z nejvýraznějších osobností elektronické scény posledních let, která
spolupracuje třeba s Tommy Cashem, Frankem Oceanem nebo A$AP Rockym, před-

staví v jediné letošní tuzemské show očekávané nové album +/-.
Dál návštěvníky klubu 20. listopadu potěší
uznávaný islandský projekt Gus Gus, který
přiveze čerstvou desku Mobile home.
Dvojice respektovaných headlinerů klubové série ECHOES John Talabot a Surgeon
zase slibuje jedinečné taneční zážitky 5. listopadu.
V plánu oslav tradiční brněnské kulturní
meky nemůžou chybět ani hvězdy domácí scény, 4. listopadu to budou Midi Lidi,
10. a 11. listopadu zahrají MIG 21.
Novodobá éra Flédy odstartovala po roce
2001, kdy vznikl v domě na Štefánikově ulici
v Brně hudební klub. Od roku 2004 provozuje
Flédu současný tým. Dramaturgie klubu představuje jak zavedené kapely, tak mladé umělce a progresivní hudební směry. V programu
mají své pevné místo větší a produkčně
náročnější koncerty zahraničních hvězd
i skromnější a autentické přehlídky lokálních
hudebníků. Kromě klubových akcí Fléda každoročně produkuje velké open-air akce
v různých brněnských lokacích. Od roku 2001
se na pódiu Flédy vystřídalo více než 6000
interpretů, jejichž vystoupení zhlédl více než
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milion hudebních fanoušků, kteří oceňují špičkovou zvukovou aparaturu.
Martin Brzobohatý

■

Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST VII.
Je mnoho možností, jak vnímat svoje město. Vyhledávat zelené oázy, zastavit se
a zvednout oči ke střechám domů, objevovat málo známá zákoutí, hledat rušná
náměstí nebo nové hospůdky, každý podle
svých zálib. Možností je v našem městě
jistě nepřeberně – každé město má navíc
svoji duši. Jak hledat duši Brna, o to se
v minulosti pokoušeli básníci, historici,
architekti i umělci. V našem miniseriálu
vám nabízíme pohled na naše město
z mnoha různých pohledů známých osobností. Dnes jsme vybrali pohled spisovatele
Jiřího Kratochvila.
Spisovatel Jiří Kratochvil se narodil v roce
1940 v Brně, je absolventem brněnské ﬁlozoﬁcké fakulty. Vystřídal mnoho zaměstnání, několik let pracoval v rozhlase. Je autorem řady
románů a povídek, k jeho nejznámějším dílům
patří například Medvědí román, Orfeus z Kénigu, Avion. Z jeho knihy fejetonů Brno nostalgické i ironické přinášíme dnešní ukázku.

Velká řeka s dvěma srdci
K velkým městům patří i velké řeky: nábřeží
s lucernami a lavičkami, stáda mostů, zdy-

madla, zakotvené hausbóty, darebný křik racků, hučení jezů a houkání remorkérů, noční
světla na potemnělé hladině, ranní rybáři
a pach rybiny zavátý někdy až nad městskou
křižovatku.
Brno však není Paříž ani Vídeň ani Budapešť a dokonce ani Břeclav nebo Hodonín
s pořádnými řekami a důstojnou navigací.
Brno má jistěže řeky dvě, ale žádná z nich
není řekou velkoměstskou. Jedna z nich se
jen tak dotýká města při periferiích, ale ani
druhá neprotéká středem, ale až za někdejšími městskými hradbami. A obě jsou přitom
jak nějaké ženské bez boků a navíc ploché
jak žehlicí prkna. A někdy jen tak přehrnují
vodní sliz přes říční kameny.

A přesto. Řeka je cosi, co mě vždycky hluboce vzrušovalo. Řeka ve městě pak zvlášť.
A řeka v Brně úplně nejvíc. A dvě řeky už
nepředstavitelně moc. Každý den se snažím
přejít v Brně aspoň jedem most, i kdybych
si měl kvůli tomu nevímjak zajít. Brněnské
řeky jsou něco jako má oblíbená zvířata
a chodívám je hladit aspoň pohledem. A tu
mě najednou napadlo: co vlastně znamenají
ty dvě řeky – Svitava a Svratka – v mytologii
města?
Poslyšte. Už když se pozastavíte nad jejich
jmény a nad zvukovými asociacemi těch
jmen, hned jak byste se dotkli čehosi základního. Svitava: svítání, Svratka: svraštění, svrákání, smrákání. Cítíte to vnitřní spříznění těch
dvou názvů? Řeka ranní a večerní. Řeky jsou
ostatně už v nejstarších mytologiích spojené
jak se začátkem, tak s koncem, a takto protékají celými lidskými dějinami: nositelky života i rozsévačky smrti, plaví světlo i tmu a proudí tepnami radosti i vlásečnicemi úzkosti.
Takže. Na jedné straně temná řeka Svratka,
jak ji známe i z Nezvalovy básně, a na druhé
Svitava lišky Bastróšky, řeka ledňáčků a bílovických jezů, řeka plavící na jaře barevné
květy a na podzim barevné listí. Svitava
a Svratka. Řeky jako dvě sestry, každá tak
jiná, a přece jako by se rozdvojily z jedné velké městské řeky, rozpojily do světla a do tmy,
do dvou přadének a dvou cest. Nad jednou
visí závoj z mlhy a komárů, nad druhou závoj
smogu.
O Svratce jsem věděl mnohem dřív než
o Svitavě. Jako kluk jsem bydlel v Žabovřeskách a odtud je to na dostřel praku do Jundrova, do Komína, do Bystrce, všude tam,
kde Svratka vystavuje slunci našeho dětství
svou vlídnější tvář. Ale taky si pamatuju, že
někdy počátkem padesátých let Svitava
zamrzla i po celém městském toku, běžíc tu
jak bílá svatební stužka a my po ní na bruslích
a ve stínu vysokých činžáků otlučených ještě
docela čerstvými kulkami německých kulometů a ruských samopalů.
Velká řeka s dvěma srdci, tak nazval kdysi
Ernest Hemingway jednu ze svých povídek,
totiž dvojpovídku, vyslovující jedno společné
trauma. I dovolil jsem si ten název vypůjčit,
abych tak pojmenoval svou traumatickou lásku ke dvěma řekám, které už dávno cítím
jako jedinou. A její dvě srdce tlukou každá
na jednom konci mého města i mého života.
A když se v Brně zastavíte v pravou chvíli
a na pravém místě, smíte je také slyšet.
(je) ■
Foto: Radek Miča, MAFRA
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Neziskové organizace

VYZKOUŠEJTE SI
DOBROVOLNICTVÍ
Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který
vám přidá i třicet let? Jak těžké je obsluhovat plošinu pro vozíčkáře? Kde všude
mohu jako dobrovolník pomoci? To vše se
dozvíte na Dnech dobrovolnictví od 25. do
27. listopadu, které si pro vás připravily
neziskové organizace z Brna a Jihomoravského kraje.
Listopadové Dny dobrovolnictví mají za cíl
představit možnosti dobrovolnictví a ukázat,
jak mohou zájemci pomoci ve své komunitě
i jak se mohou zapojit v místních organizacích.
Celá akce je koncipována tak, aby si zájemci
mohli přímo otestovat vybranou organizaci
a zjistit, jak funguje, jak se v ní s dobrovolníky
i klienty pracuje a co pro ně nabízí. Mají tak
šanci se v krátkém čase zorientovat ve více
institucích a vyzkoušet si dobrovolnictví nanečisto, případně si vybrat organizaci na další
spolupráci. Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, dříve Dobrovolnické centrum 67,
které na akci spolupracuje s dalšími organizacemi z Brna a kraje. „Tuto akci pořádáme

ODPOLEDNE
PRO PEČUJÍCÍ

již druhým rokem. Věříme, že letos budou
mít zájemci a zájemkyně příležitost nahlédnout pod pokličku práce neziskových organizací naživo. Mohou tak vidět jejich zázemí,
seznámit se a hned na místě se zapojit,“
uvedla ředitelka Kateřina Petrášová.
Zájemci si mohou vybrat z pestrého programu aktivit, exkurzí i workshopů. Kromě
gerontoobleku si vyzkouší simulaci kulturního
šoku nebo simulaci deprese. Přiložit ruku
k dílu budou moci například při péči o národní
přírodní památku Stránská skála.
V průběhu dvou dnů představí Regionální
dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje
možnosti dobrovolnictví u nás i v zahraničí
a zájemcům pomůže s výběrem vhodné organizace. Nerozhodným může k výběru pomoci
také páteční večer s jarmarkem neziskových
organizací, koncerty a výstavou fotograﬁí.
Program Dnů dobrovolnictví a více informací o akci naleznete na webových stránkách www.dnydobrovolnictvi.cz nebo na
facebookuDobrovolnickecentrum67.
Marie Capalini

Unie pečujících pořádá 20. listopadu
od 14.15 hodin tradiční Odpoledne pro
pečující.
V sále Café Práh ve Vaňkovce všem
pečujícím jako každý rok zazpívá Hana
Ulrychová, ke které se přidají další účinkující, mezi kterými nebude chybět ani
vystoupení dětí z Tanečního studia Ilony
Brunové. Na místě bude možné zakoupit
drobné občerstvení. Více informací
můžete získat na e-mailové adrese:
marie.calkovska@uniepecujicich.cz nebo
na telefonním čísle: 776 217 214.
Další programy a aktivity pro pečující
najdete na webu: www.uniepecujicich.cz.
Marie Čalkovská

■

■

PODPOŘTE TÝDEN RANÉ PÉČE

Týden rané péče se letos koná od 1. do
7. listopadu. Připomíná bezplatnou pomoc
pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním, službu můžete podpořit nákupem
originálních kalendářů či dárků z charitativního e-shopu.
Děti, které přicházejí na svět předčasně
nebo s postižením mají do života těžký start.

Také jejich rodiče prožívají strach a nejistotu
z toho, jak náročnou péči zvládnou. Když se
jim však dostane správné pomoci hned na
začátku, dokáže se většina rodin se situací
postupně vyrovnat a žít co nejkvalitnější
život.
Na intenzivní péči neonatologů a pediatrů
navazuje terénní služba rané péče, která
rodinu provází až do sedmi let věku dítěte.
Odborně vzdělané poradkyně jezdí za rodinami domů, rozvíjejí smysly i psychomotoriku
dítěte a předávají tyto dovednosti rodičům.
Rodiče tak získají jistotu v péči a zároveň se
mohou podělit o své starosti, poradit se
o praktických věcech jako jsou sociální dávky
nebo výběr školky a podobně.
Přínos rané péče pro tyto rodiny připomíná
14. ročník osvětového Týdne rané péče, do
kterého se zapojují desítky organizací poskytujících tuto službu a jehož ambasadorem je
letos populární kapela Mirai. Přehled aktivit
je k dispozici na www.tydenranepece.cz.
V našem regionu dojíždí do rodin také
poradkyně Společnosti pro ranou péči, které
pomohly k lepšímu startu do života už tisícům
dětí. Věnují se dětem s postižením zraku, kterým skrze odbornou stimulaci zraku pomáhají
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lépe vidět. Využívají k tomu i krásné černobílé
hračky, které jsou vhodné pro všechny děti
v raném věku už od prvních týdnů.
Hračky, stimulační pexesa, obrázkové leporelo a další produkty je možné zakoupit na dobročinném e-shopu: www.ranapece.cz/eshop.
Najdete zde ioriginální rodinný plánovací kalendář a čokoládový adventní kalendář. Výtěžek
z prodeje Společnost využije na další cesty do
rodin, kterým pomáhá vracet se do aktivního
života.
Společnost pro ranou péči poskytuje bezplatnou pomoc a podporu rodinám dětí se
zrakovým a kombinovaným postižením ve
věku od narození do sedmi let. Její poradkyně jezdí do rodin domů na pravidelné konzultace a zaměřují se na rozvoj dětí i podporu
rodičů v krizové situaci. Spolupracují s lékaři
a dalšími odborníky a vytvářejí komplexní
podpůrný tým, kde v centru zájmu je dítě
a jeho rodina. Cílem je provést rodinu těžkou
životní situací a umožnit dětem s ohroženým
vývojem nebo s postižením, aby o ně rodiče
mohli pečovat v bezpečí domova a náročnou
péči zvládli. Kontakty a podrobné informace
získate na www.ranapece.cz.
Irena Jelínková

■

Sport

BĚH PRO ŽIVOT
Co mají společného běh, charita a pojišťovna Kooperativa? Možná víc, než by se
mohlo na první pohled zdát.
Pomáháme, když vám život připraví malá
nepříjemná překvapení, ale i tehdy, když se
celý váš život obrátí vzhůru nohama. Nejste
na to nikdy sami. A protože nám nejsou lhostejní lidé, jimž se rozdaly horší karty než nám
ostatním, rozhodli jsme se běžet pro život.
A vy můžete běžet s námi. Pobočka pojišťovny
na Křenové zve 5. listopadu od 16.00 hodin
na Kraví horu na charitativní běh. Čeká na
vás krásná trať v délce jedné míle, tedy
1,6 kilometru. Můžete ji proběhnout, projít
nebo projet na kole, koloběžce nebo třeba
s kočárkem. Můžete přijít sami, ale můžete
s sebou vzít rodinu, kamarády, kolegy z práce
nebo třeba celý běžecký klub. Abyste dostali
medaili, nemusíte být nutně nejrychlejší. Kromě tří nejrychlejších běžců totiž odměníme
také například nejmladšího, nejstaršího nebo
nejoriginálnějšího běžce nebo třeba největší
běžeckou partu. Kromě samotného běhu pro
vás bude připravený i zajímavý doprovodný
program. Věříme, že si spolu s námi užijete
krásné odpoledne, a navíc společně podpoZuzana Šlapalová ■
říme dobrou věc.

NA VÝSTAVIŠTI BUDE ŽIVO

Výstava Life! bude zábavou pro návštěvníky a výzvou pro VIP hosty a youtubery.
Po roční nedobrovolné pauze se na brněnské výstaviště vrací festival Life! s pořádnou
dávkou zábavy. Letos se bude konat od
26. do 28. listopadu a bude obsahovat vše,
na co se návštěvníci každý rok těší – BIKE
Life!, SPORTLife! a DANCELife!. Součástí akce
je také jako každý rok Vodafone Mistrovství
České republiky 2021 a GAME Hall.
Na pátek se připravuje SPORTLife! pro mládež se známými českými sportovci, zkoušením sportovních disciplín a motivačními přednáškami, tím ústředním dnem bude ale
sobota. Při posledním ročníku v roce 2019

byly hlavními osobnostmi Ondřej Sokol
a Lucie Borhyová, letos přijede tradiční ambasador Ondřej Sokol a tenistka Lucie Šafářová.
Společně s dalšími hosty, například z řad youtuberů, absolvují souboj ve třech disciplínách:
sportovní, taneční a v počítačové hře. Vzhledem k nesourodé sestavě hostů i disciplín
a jejich multitalentové výbavě nelze předpovědět výsledek, současně je však jisté, že je
třeba u toho být. Do tohoto hvězdného souboje se mohou zapojit i návštěvníci.
Pro rodiny chystáme FAMILY HALL se zábavou pro děti, pro tanečníky obvyklé workshopy a exhibice. Celkově bude festival umístěn v pěti halách. Mgr. Dita Brančíková ■

DOMINIKA DOPLAVALA AŽ DO TOKIA
Para plavkyně Dominika Míčková, která od
dětských let trénovala také v krytém bazénu na Kraví hoře, reprezentovala Českou
republiku na paralympijských hrách v Tokiu
2020.
Šestadvacetiletá Dominika, na fotce uprostřed, byla letos jednou z účastnic odložených
letních paralympijských her v Tokiu 2020. Cesta
na paralympiádu pro ni započala již v lednu
roku 2020, kdy si na zahraničních závodech
vyplavala limit pro Tokio. Pokračování v přípravě
jí i dalším sportovcům výrazně zkomplikovala
pandemie, ale mladá dívka se po vynucené
pauze za velké podpory jejího mateřského
klubu SK Kontakt Brno mohla nadále svědomitě připravovat na svůj sportovní vrchol.
Rodačka z městské části Brno-střed podstoupila rok plný náročných soustředění
a série závodů, kde si svými výkony vysloužila
taktéž i nominaci na LPH Tokio 2021. Studentka magisterského oboru aplikovaných pohybových aktivit na paralympiádě reprezentovala Brno, ale i celou Českou republiku ve
třech disciplínách. „Byla to pro mě obrovská
zkušenost, která mě motivuje k dalším výkonům. Budu se snažit o splnění limitu a získání
nominace na další paralympiádu, která by

se měla konat v Paříži v roce 2024,“ svěřila
se Dominika se svými dalšími plány.
Dominika v současné době po zaslouženém odpočinku opět trénuje a připravuje se
na další závody. Po návratu z Tokia má za
sebou již dva tuzemské, kde se suverénně
drží na předních příčkách plaveckého žebříčku. Kvůli druhému závodu nemusela nikam
cestovat, ten se totiž v závěru října konal v Brně
v Městském plaveckém stadiónu Lužánky.

Tento závod tradičně pořádal její klub, který
zajišťuje výuku plavání pro více než 80 osob
s postižením ročně a kromě toho pro své členy pořádá rozmanitou škálu dalších volnočasových aktivit od plesu třeba až po bowlingová setkání.
Více o výkonech Dominiky nebo o klubu
lze nalézt na facebookové či instagramové
stránce SK Kontakt Brno.
(mav)

■
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Inzerce

MALBY
14 Kč/m2,

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

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

PNEUSERVIS
Sportovní 2, u Boby

21 let zukšeností s důrazem na
kvalitu a spokojenost zákazníka

T: 541 227 054
mob.: 604 709 953
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