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VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
milé čtenářky, milí čtenáři,
rád bych se s vámi podělil
o velice milý zážitek.
Nedávno jsem navštívil
dům na Křenové 57. Možná
si vzpomenete na projekt
Symbios, o kterém jsme ve zpravodaji už
několikrát informovali. Je to dva a půl roku,
co se do domu na Křenové, který jsme za
zhruba 48 milionů korun opravili, nastěhovali
mladí lidé, kteří opouštějí dětský domov nebo
jinou formu náhradní rodinné péče, musejí se
osamostatnit a zařadit se do života, a studenti
brněnských vysokých škol. V domě je osm
bytů o velikosti 2+kk a bydlí v nich ve dvojicích.
Společné prostory domu slouží pro jeho obyvatele a také jako kanceláře pro terapeuty
a asistenty. Soužití mladých lidí pocházejících
z velmi rozdílného prostředí i po dvou a půl
letech stále velmi dobře funguje, rozvíjí se
a mladí z dětských domovů mají šanci zapojit
se touto cestou do běžného života. Velké
díky za to patří hlavně garantovi projektu, profesoru Bohuslavu Binkovi z Fakulty sociálních
studií Masarykovy univerzity a jeho spolupracovníkům, kteří se mladým věnují. A jsem rád,

že má naše městská část na úspěchu tohoto
projektu také svůj podíl.
V nejbližších dnech začnou dlouho očekávané rozsáhlé práce na rekonstrukci parku
na Moravském náměstí. Více než půl roku
sice nebude možné park využívat, ale věřím,
že s jeho novou podobou budete spokojení.
Dali jsme si s přípravou rekonstrukce společně s architekty z ateliéru consequence
forma opravdu záležet.
A teď už k blížícímu se vánočnímu času.
Již tradičně pro vás připravujeme adventní

trhy na Zelném trhu a nebo u Jošta, nově
budou také na Jakubáku. Určitě doporučím
i návštěvu náměstí Svobody a Dominikánského náměstí, kde bude opět vyřezávaný
betlém pana Halouzky. Adventní Brno bude
letos opět krásně nazdobené a třeba se na
některém z náměstí potkáme a povykládáme
si. A na závěr to nejdůležitější, přeji vám
i vašim rodinám pevné zdraví a vzájemnou
lásku o svátcích a v celém novém roce.
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS)
starosta městské části Brno-střed 

BRNO-STŘED USPĚLO V SOUTĚŽI
Soutěž Úřad na cestě k rovnosti pro rok
2021 zná vítěze. V kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězil Úřad městské části
Brno-střed.
Soutěž je určena pro obecní, městské
a krajské úřady. Jejím letošním tématem byly
příklady dobré praxe v době pandemie covid-19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen

a mužů. Vyhlašovateli jsou Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ČR.
„Jsem velmi potěšen, že jsme v takové
významné celostátní soutěži uspěli. Oceněni
jsme byli především za rozsah pomoci, kterou
jsme v období koronavirové pandemie poskytovali znevýhodněným skupinám našich
občanů. Jednalo se o terénní sociální práci,

pomoc seniorům, poskytování asistenčních
a poradenských služeb, rozdávání a roznos
ochranných pomůcek, zajištění stravování
pro chudé, pomoc rodinám s dětmi při distanční výuce, hlídání dětí pro zaměstnance
IZS, poskytování psychologické pomoci, zvýšený monitoring a řešení domácího násilí
a podobně. Takovýchto a mnohých dalších
aktivit jsme realizovali velké množství a většina
jich navíc probíhala mimo běžnou pracovní
dobu úřadu. Rád bych poděkoval všem svým
kolegyním a kolegům za tuto jejich kvalitní
a obětavou práci,“ upřesnil, za co úřad ocenění
získal, Bc. Petr Štika, LL.M., tajemník úřadu.
Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním úspěšných ročníků soutěže Úřad
roku Půl na půl, která podporuje už od roku
2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů
a principu gender mainstreamingu do práce
úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné
správy by měl do své práce začlenit priority
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů,
a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem
k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale
i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném
(kad) 
územně správním celku žije.
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ADVENT NA ZELŇÁKU
ZDOBÍ DOUGLASKA

VĚTRÁNÍ A TOPENÍ V BYTĚ
V listopadovém čísle zpravodaje jsme se
věnovali problematice vlhkosti v bytě,
v prosinci přicházíme s jednoduchými radami, jak jí předejít. Tento problém každoročně vystupuje do popředí v období topné
sezóny. V průběhu let jsme zjistili, že zásadní roli u vlhkosti v bytě představuje jeho
uživatel.
Aby se v bytě nevyskytovala nepřiměřená
vlhkost a tím se snížilo riziko vzniku plísní, je
nutná minimalizace zdrojů vlhkosti, správné
větrání, topení a dobrý technický stav oken
a balkonových dveří. Pojďme se nyní na jednotlivé části podívat.

Douglaska tisolistá neboli Pseudotsuga
menziesii, jak zní latinský název krásně
vzrostlého jehličnanu podobného smrku
nebo jedli, letos krášlí Zelný trh.
Vánoční strom pro Advent na Zelňáku věnovala rodina Petra Wagnera. Douglaska u nich
na zahradě v Žabovřeskách rostla čtyřicet let
a sázel ji ještě otec stávajícího majitele, pan
Alois Wagner, který miloval přírodu a chtěl ji
mít co nejblíže u sebe. Strom však musel být
pokácen z bezpečnostních důvodů, byl přerostlý a jeho kořeny už bohužel zasahovaly do
okolních staveb. „Napadlo nás, že by náš krásný strom ještě mohl udělat radost mnohým
dalším lidem, proto jsme jej nabídli městské
části Brno-střed pro vánoční trhy na Zelném
trhu a jsme rádi, že si jej radnice vybrala. Každý
rok tam má Brno-střed nádherný strom a já si
troufám tvrdit, že ten náš na tuto tradici naváže,“ doplnil dárce stromu Petr Wagner.
Aktuálně je strom 25 metrů vysoký, ve
výšce 1,3 metru má obvod kmene 186 centimetrů. Aby mohl být pro účel postavení na
Zelném trhu využit, je nezbytné, aby u něj byl
proveden znalecký posudek, jehož úkolem
je zhodnotit aktuální stav stromu s hlavní
pozorností věnovanou stavu pletiv kmene
a přítomnosti skrytých defektů. Vypracoval
jej Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Jeho výsledek
potvrdil, že fyziologická vitalita stromu je dobrá, koruna je kompaktní, bez patrných známek
masivnější defoliace či dokonce prosychání.
Na kmeni ani v koruně nebyly zjištěny
žádné rozsáhlejší defekty či poškození. Zpracovaný tomogram ukazuje intaktní kmen bez
materiálových změn.
Strom je ve vhodném stavu materiálových
vlastností kmene pro využití jako instalovaný
vánoční strom. Děkujeme rodině Wagnerových za jeho darování, věříme, že dostojí tradici, a i letos bude strom na Zelném trhu
(kad) 
brněnskou ozdobou.

Minimalizace zdrojů vlhkosti
Nejčastějším a také největším zdrojem
vlhkosti je sušení prádla. Následuje koupání
a mytí, vaření a mytí nádobí, nadměrné množství nevhodných pokojových rostlin, akvária
bez horních krytů a pochopitelně my, uživatelé
bytu. Naše doporučení je tedy jednoduché.
Ty zdroje, které můžete ovlivnit, minimalizujte.
Pokud to jde, sušte prádlo mimo byt. V každém
případě v bytě vždy nějaký zdroj vlhkosti bude.
Nezbývá nic jiného, než tuto vlhkost z bytu
dostat ven. Přecházíme tím na větrání.

Větrání můžeme rozdělit do tří
základních skupin
1. Nechtěné v podobě špatného technického stavu například obvodového pláště,
oken nebo dveří. Toto větrání je pro nás
v podstatě velmi nevhodné, představuje
totiž velkou energetickou ztrátu v podobě
tepelných mostů.
2. Mechanické větrání. Představuje naši aktivní roli v podobě otevření okna. Výměna
vnitřního vzduchu musí proběhnout co nejrychleji. Cílem je vyměnit vnitřní vzduch,
nikoliv ochladit stěny. Větráme tedy krátce
a intenzivně, až na hranici průvanu, minimálně dva až třikrát denně. Upozorňuji, že
otevřená ventilace, případně mikroventilace výměnu vzduchu nezabezpečí. Představují v průběhu topné sezóny pouze energetickou ztrátu a snížení teploty v místnosti.
3. Nucené. Jedná se o takzvanou rekuperaci.
Technologii, kdy odcházející vzduch
předehřívá vzduch vstupující. Bohužel tato
technologie zatím není mnoho rozšířená,
i když představuje nejekonomičtější a nejefektivnější způsob větrání.

Topení
V každém prostoru se nachází vlhkost. Aby
vzdušná vlhkost nekondenzovala a tím nevy-
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tvářela prostor pro vznik plísní, je nutné
zabezpečit optimální teplotu vzduchu v místnostech. Ano, v bytě netopíme jenom proto,
aby nám nebyla zima, ale také proto, abychom v něm neměli vlhko. Jaká je optimální
teplota? Bohužel na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Každý vnímáme pocit tepla,
respektive chladu, jinak. Naše zkušenosti
ukazují, že byty jsou vytápěny na teploty příliš
nízké z důvodu úspor nákladů za topení. Realizovali jsme velké množství měření relativní
vlhkosti a ta prokázala, že nejvíce vlhkosti
a plísní se objevuje v prostorách, kde byla
teplota pod hodnotou 19 °C. Bohužel i v místnostech, kde byla teplota okolo 23 °C se
mnohdy v oblastech oken a dveří nacházela
vlhkost a plísně. Proč? Technický stav oken
nebyl dobrý. Pro dosažení optimální teploty
jsou v místnostech radiátory. A i tyto musí být,
jak se říká, v kondici. Možná vás napadne,
jak se může stát, že radiátor není v kondici?
Příčiny mohou být v principu dva. V prvním
případě je radiátor osazen nefunkčním regulačním kohoutem. V druhém případě je radiátor za dobu své dlouhé životnosti zčásti zanesený. Oba nedostatky poznáme obvykle na
počátku vytápění. Pokud je radiátor stále horký, nebo studený, pak s velkou pravděpodobnosti nepracuje regulační hlavice správně. Také můžete zjistit, že začátkem vytápění
je horní část radiátoru vřelá a dolní studená.
V tomto případě můžeme s vysokou pravděpodobností říci, že radiátor je zanesený, což
se dá jednoduše změřit pomocí infračerveného spektra.

Okna a dveře
I když snížíme zdroje vlhka, správně větráme i optimálně temperujeme, hrozí u neseřízených oken a dveří vznik vlhkosti a plísní.
Tento jev vzniká na základě ochlazování
v této oblasti způsobené starým nefunkčním
těsněním, špatným seřízením celého kování,
zejména přítlaku křídla na rám.
A jak nemít v bytě vlhkost a přitom ušetřit
za vytápění? Odpověď je relativně jednoduchá. Udržovat technická zařízení v dobrém
technickém stavu, správně a efektivně větrat,
minimalizovat zdroje vnitřní vlhkosti. Pokud
bychom sečetli všechny výše popisované
atributy související s větráním a topením,
můžeme ušetřit značné množství tepla, které
představuje velké ﬁnanční prostředky. V případě dotazů k této problematice můžete kontaktovat náš spolek Pro náš dům e-mailem:
info@pronasdum.cz.
Ing. Petr Němec
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KOUMES KVÍDO
POMÁHÁ S VĚDAMI

PRVNÍ BYTY NA OPRAVU
VLASTNÍM NÁKLADEM
 výměnu skladeb podlah, příprava povrchu
na pokládku ﬁnální nášlapné vrstvy,
 v případě historických budov repasi
původních oken a dveří, případně historicky přesné repliky,
 u kvalitních historicky dochovaných
podlah zajistí i případnou repasi parket.

Žákyně a žáci Základní školy a mateřské
školy Brno, Horní 16, se mohou radovat
z nové odborné učebny fyziky a chemie.
Název projektu Koumes Kvído nebyl
vybrán náhodně. Jeho hlavním cílem bylo
vytvořit žákům takové podmínky, které nejen
odpovídají standardům 21. století, ale také
probudit v malých vědkyních a vědcích zvídavost a chuť dělat nejrůznější pokusy. Právě
nová odborná učebna má dětem zprostředkovat vědu, která bude zábavná a kreativní.
V rámci projektu byl vybudován bezbariérový vstup do školy a k učebně tak,
aby mohla být využívána také imobilními
žáky. Nově byla zbudována i toaleta pro imobilní žáky, která dosud ve škole chyběla.
„Doufám, že se díky novým učebnám z dětí
stanou malí Koumesové, že pro ně nyní bude
věda zábavná a kreativní. Přírodovědné
předměty jsou v poslední době hodně upozaďovány, což nepovažuji za správné, proto
mám z úspěšné realizace projektu velkou
radost,“ doplnila JUDr. Michaela Dumbrovská
(KDU-ČSL), 2. místostarostka městské části
Brno-střed, do jejíž gesce školství spadá.
Projekt je financován z Integrovaného
regionálního operačního programu a pro školu jej kompletně připravil a zrealizoval odbor
školství Úřadu městské části Brno-střed.
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní
16, je úplná škola s devíti ročníky. Celý školní
areál je situován v klidné a bezpečné části
Brna-střed nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy,
například lesopark na Červeném kopci, skýtá
velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu, pro kterou slouží
(kad) 
i vlastní bazén.

Už v lednu 2022 nabídneme prvních deset
bytů k nájmu a na opravu vlastním nákladem na ulicích Solniční, Orlí, Masarykova,
Josefská, Bayerova a Tučkova. Městská
část Brno-střed vytvořila tuto možnost pro
všechny, kdo si chtějí dokončit byt podle
svých představ, vybrat si svou koupelnu,
sladit podlahy s dveřmi nebo vymalovat
svou oblíbenou barvou. Uznané náklady
na opravy pak budou odečítány z nájmu.
Základní podmínkou, kterou musíte splnit,
je vaše registrace žadatele o obecní byt a doložení všech platných dokladů. Jakmile máte
splněno, vybíráte si na úřední desce byt, který
by vám vyhovoval, a o ten si žádáte. Můžete
žádat vždy o jeden byt v kalendářním měsíci.
„Mezi podmínky uzavření nájemní smlouvy
na byty s opravou vlastním nákladem patří
i snížené nájemné po dobu prvních pěti měsíců, během nichž musí proběhnout úpravy
v bytě. Po řádném provedení všech úprav se
smlouva uzavře na dobu určitou, přičemž doba
nájmu bude totožná s dobou, po kterou bude
nájemci kompenzována uznaná výše jeho
nákladů na dokončení oprav bytu,“ upřesnil
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), radní Brno-střed,
do jehož gesce patří bytová politika.
A co bude jinak s nabízenými byty na
opravu vlastním nákladem?
U bytu, o který si požádáte, městská část
Brno-střed před předáním bytu nájemci zajistí
základní úpravy v rozsahu:
 vyklizení bytu, odstranění všech poškozených částí a zařizovacích předmětů,
 řešení případných dispozičních změn,
například vybudování samostatné koupelny, pokud v původním bytě nebyla
nebo byla zcela nevhodně umístěna,
 provedení nových rozvodů vody, plynu,
elektroinstalace, odpadů a systému vytápění,
 opravu omítek po provedení výše uvedených oprav včetně ﬁnální vrstvy pro nanášení maleb,

Vy si pak na vlastní náklady zajistíte:
 pokládku dlažeb a obkladů v koupelně
a na toaletě podle vlastního výběru,
 ﬁnální nášlapné vrstvy podlah v celém
bytě – PVC nebo plovoucí podlahy,
 pokud není byt v památkově chráněném
objektu a původní interiérové dveře byly
odstraněny, máte možnost dodat si interiérové obložkové dveře podle vlastního
výběru,
 zajistíte si dodání a montáž zařizovacích
předmětů, například toalety, umyvadla,
svítidla, vany a podobně,
 zajistíte si výmalbu celého bytu.
Pozor, ostatní vybavení bytu nábytkem,
mezi který patří i kuchyňská linka se spotřebiči, si pořizuje nájemce na své náklady bez
nároku na kompenzaci.
„Je důležité vědět, že ceny za pořízení
materiálu a provedení prací z úrovně nájemce jsou předem stanovené. Maximální částka
pro umoření je stanovena na 2500 korun
včetně DPH za metr čtvereční plochy bytu.
Nájemce má možnost objednat si opravy
u odborné ﬁrmy, nebo si může materiál
nakoupit sám a práce realizovat svépomocí.
Vždy však budeme kontrolovat a vyžadovat
kvalitní provedení prací na úrovni odborné
ﬁrmy. Naším cílem je pomoci nájemcům upravit si byt, jak chtějí, ale na druhou stranu chceme, aby provedené práce byly kvalitní,“
doplnil Ing. Ivo Komárek (ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce patří oblast investic
a správa bytových domů.
Obecně doporučujeme velmi pečlivě si
nastudovat podmínky a požadavky na přidělení bytu k opravě vlastním nákladem. Jedině
tak je možné předejít nepříjemným nedorozuměním během vlastní realizace.
Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit,
jak požádat o obecní byt v městské části
Brno-střed, obraťte se na pracovnice Miniúřadu, které vám rády pomohou a poradí. Kancelář Miniúřadu najdete na Dominikánské 2
v budově radnice, případně můžete využít
e-mail: miniurad@brno-stred.cz nebo telefo(kad) 
ny: 542 526 378 a 379.
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UŽIJTE SI ADVENT NA ZELNÉM TRHU,
U JOŠTA A NA JAKUBÁKU
Pokud vše dobře dopadne, v pátek 26. listopadu se rozsvítí vánoční stromy na
náměstí Svobody i na Zelném trhu a začnou
oblíbené adventní trhy na mnoha brněnských náměstích, které pro vás připravuje
městská část Brno-střed a TIC Brno. Navštívit je budete moci až do 23. prosince.

Advent na Zelňáku
Centrum Brna má již mnoho let jednu specialitu, a to dva vánoční stromy a také několik
adventních tržišť. Možná to málokdo ví, ale
městská část Brno-střed připravuje Advent
na Zelňáku, jehož součástí je vždy i nádherný vánoční strom. A opět se můžete těšit na
to, že Zelný trh bude velmi tradiční, s lidovou
výzdobou a dřevěným mobiliářem, plný
řemesel, vánočních ozdob, keramiky a dalších dárkových předmětů, které budou tvořit
více než polovinu nabízeného sortimentu
na 90 stáncích. Nebudou však chybět ani
oblíbené teplé nápoje a něco dobrého
k zakousnutí. Příjemnou atmosféru zajistí

také hudební produkce na pódiu, která se
bude střídat s interaktivní pouliční produkcí,
ale i příjemnou reprodukovanou hudbou.
Každou adventní sobotu v 18.00 hodin farář
Jan Hanák spolu s varhaníkem Petrem Kolařem společně s vánoční promluvou zapálí
adventní svíci. Letošní novinkou je virtuální
adventní tržiště prodejců, kteří se budou
účastnit Adventu na Zelňáku, a případně
dalšími zájemci. Pokud se vám tedy nepoštěstí Zelný trh navštívit, můžete si nabízené
zboží prohlédnout a třeba objednat z klidu
domova na adrese www.brnensketrhy.cz.

Advent u Jošta a u Jakuba
„Do loňských Vánoc jsme připravovali také
Advent na Moraváku, ten však letos kvůli
rekonstrukci parku nebude. Plánujeme však
menší adventní tržiště na Moravském náměstí
u Jošta, kde bude i letos oblíbený dětský kolotoč a nově se sem přesune i bar na kašně,
na který jsme byli zvyklí v parku na Moravském
náměstí. Zhruba 15 stánků nabídne klasické

vánoční zboží a představí se zde i neziskové
organizace, které u nás mají tradičně stánky
zdarma,“ upřesnil starosta městské části Brnostřed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).
Adventní stánky s dárkovým zbožím a také
s nabídkou výrobků a služeb neziskových
organizací se letos nově objeví také na
Jakubském náměstí. Až se budete procházet
adventním Brnem, nezapomeňte se tam
zastavit a podpořit dobrou věc.
Letošní advent bude navíc obohacen
o možnost využití restauračních zahrádek,
které mohou být nově v provozu i v zimě,
a které se stanou součástí trhů. Návštěvníci
si tak budou moci vybrat, zda postojí s občerstvením na náměstí nebo využijí svou oblíbenou restaurační zahrádku.
Provoz adventních trhů i restauračních
zahrádek bude samozřejmě podléhat a může
být upraven podle aktuálních epidemiologických opatření. Věříme však, že to letos
nebude zapotřebí.
(kad)



BRNĚNSKÉ VÁNOCE BUDOU LETOS
(U)PLETENÉ I S MĚSTSKÝMI ČÁSTMI
Brněnské Vánoce vám popletou hlavu.
Jsou totiž jedinečnou událostí. Nejen díky
své kouzelné atmosféře, gastronomickému
požitkářství, živé hudbě a zábavě pro děti
i dospělé, ale také díky vůbec prvnímu
vánočnímu stromu u nás, který v roce 1924
stál na náměstí Svobody, a díky druhému
největšímu betlému svého druhu na světě,
který našel své místo na náměstí Dominikánském. Novinkou Brněnských Vánoc

letos budou designové trhy na nádvoří Staré radnice.
Brněnské Vánoce se v posledních letech
proměnily v atraktivní adventní trhy, které si
nezadají s blízkou Vídní a vyhledávají je místní
i turisté. Provází je originální vizuální styl, který
již podruhé bude plný červenobílých pletených vzorů, tentokrát inspirovaných motivy
z jednotlivých městských částí a čtvrtí, takže
těšit se můžete například na kolekci 29
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vánočních hrníčků. Ty doplní červenobílé
ponožky, čokolády, mentolky, placky, ale třeba taky voňavé svícny, které vám na zeď promítnou panorama Brna. Zkrátka dárky, které
nekoupíte jinde než v Brně a na e-shopu
www.darkyzbrna.cz a každý, kdo má rád Brno,
by je měl pod stromečkem najít.
Brněnské Vánoce letos proběhnou hned
na třech místech. Na náměstí Svobody, kde
stál vůbec první veřejný vánoční strom u nás,

Informace z radnice / Informujeme
se budou každý večer konat koncerty
a nakoupit zde bude možné v desítkách stánků. Americké palačinky, valašské frgály,
mexická kuchyně, moravské bramboráky,
francouzské klobásy a další dobroty k jídlu
a pití doplní stánky s rukodělnými a jinými
výrobky. Středobodem náměstí se stane opět
Zimní bar, kolem kterého bude znít hudba od
jazzu, přes funk, gospel, cimbálovou muziku,
až po koledy či Českou mši vánoční. Proč?
Protože Brno je městem hudby UNESCO.
Komorněji laděné Dominikánské náměstí
nabídne nejen oblíbený Halouzkův dřevěný
ručně vyřezávaný betlém s ﬁgurami v životní
velikosti a ve stáncích například exotické ovo-

ce, ale třeba i víkendové dílny a zimní kino
v pasáži Jalta. Toto náměstí je vhodné pro
rodiny s dětmi, které zde najdou například
Ježíškovu poštu, a i zde bude o víkendech
postaráno o kulturní program – těšit se můžete na komorní koncerty a divadelní vystoupení
nejen pro děti.
Úplnou novinkou budou trhy s designovými kousky lokálních značek na nádvoří Staré
radnice. To se promění v malebné místo
s několika stánky, kde svou tvorbu představí
autoři, kteří navrhují módní doplňky, šperky,
oblečení, porcelán či tvoří své vlastní umění.
Pod slavnostně nazdobenou radniční věží,
ze které si užijete krásný výhled na Brno,

TRADIČNÍ VÁNOCE
NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI
Široký výběr dárků, doprovodný program
pro děti i dospělé, lákavé občerstvení
i vánoční atmosféra. To všechno čeká
návštěvníky brněnského výstaviště od
10. do 19. prosince.

Vánoční trhy na brněnském výstavišti patří
mezi největší prodejní akce svého druhu.
Najdete zde nabídku více než 300 prodejců,
takže na jednom místě pořídíte jak hodnotnější dárky, tak různé maličkosti, kterými potěšíte své blízké. A opravdu bude z čeho vybírat. Nakoupíte zde módu, kosmetiku, dekorace, vybavení do domácnosti, ale samozřejmě i hračky, knihy a mnoho dalšího.
Na tradiční řemeslnický jarmark se chystá
25 řemeslníků ze všech koutů České republiky. To vše doplní pestrý doprovodný program na pódiu, který potěší děti i dospělé.
44. ročník Vánočních trhů se na brněnském
výstavišti koná denně od 10.00 do 19.00
hodin, poslední den do 16.00 hodin. Vše se
uskuteční v komfortním prostředí dvou pavilonů, připraven je i přebalovací koutek včetně
zázemí pro kojící maminky. Navíc zaparkujete
přímo v areálu zcela zdarma. Více informací
najdete na www.vanocniveletrhy.cz.
Markéta Kamenická



najdete obří hrající vánoční hvězdu. U ní proběhnou i živá vystoupení umělců, doplněná
předčítáním z pohádkových knížek.
Brněnské Vánoce budou zkrátka opět
brněnskou událostí roku a spolu s Adventem
na Zelňáku a u Jošta si je jistě nenechte ujít.
Centrum Brna zase bude tím nejlepším místem, kde si užívat adventní čas a spolu s přáteli,
kolegy, rodinou, partnerem nebo jen tak sám,
ale ne úplně, vyhlížet Ježíška. Aktuální program Brněnských Vánoc i případná opatření
najdete na www.brnenskevanoce.cz a nezbývá než popřát, abyste si je v radosti a zdraví
Lenka Němcová 
užili.
Foto: TIC Brno, Michal Růžička

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo letos skauti přivezou
v sobotu 11. prosince.
Betlémské světlo se k nám poprvé dostalo
až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády,
a to díky exilovým skautům z Rakouska. V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, kteří se
konečně dočkali svobody, přinesli až pod
sochu svatého Václava v Praze. Světlo si
v Betlémě přebírá každý rok kluk nebo dívka,
kterým se říká Dítě světla. Cestu z Betléma
do Rakouska, kde tato novodobá tradice
vznikla, absolvuje vánoční plamínek letecky
ve speciálním bezpečnostním obalu, zde se
pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos se tato slavnost koná
11. prosince v Salcburku. Světlo pak večer
dorazí do Česka a následující týden, v sobotu
18. prosince ráno, se díky skautským dobrovolníkům rozšíří po celé republice.
Celý projekt Betlémského světla má na starosti tým skautů a skautek z Brna. Více informací a místa, na která si budete moci pro
světlo přijít, najdete na odkazu: www.skaut.cz.
(mav)
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ADVENT A VÁNOCE NA PETROVĚ

Po vynucené loňské covidové přestávce
nabízí adventní a vánoční program brněnské katedrály svatého Petra a Pavla velké
množství duchovních a kulturních akcí
a bohoslužeb.
Adventní kulturní nabídku v předvečer druhé neděle adventní 4. prosince otevře kon-

cert rodiny Kolařovy. 15. prosinec bude patřit
benefičnímu koncertu pro Fakultní nemocnici
u svaté Anny.
Atmosféru očekávání přinesou také Rorátní
mše, které se budou konat během adventu
každé pondělí v 6.00 hodin ráno. Slavnost
Narození Krista bude slavena tradičně při

Půlnoční mši svaté 24. prosince a při
slavnostních bohoslužbách na Boží hod
25. prosince. Katedrální sbor spolu se sólisty
a orchestrem připravují k oslavám Narození
Krista provedení Missa pastoralis in D od
významného klasicistního autora české hudby Františka Xavera Brixiho, jehož 250. výročí
od úmrtí si letos připomínáme. A katedrálu
rozezní i tóny tradiční České mše vánoční
Hej mistře od Jana Jakuba Ryby.
Velký zážitek poskytne také koncert VUS
Ondráš 27. prosince. Do nového roku budou
návštěvníci uvedeni dopoledními Novoročními bohoslužbami a Novoročním koncertem,
který bude letos patřit hudebnímu umění
sólisty Národního divadla Brno Ondřeje Koplíka a dómského ředitele kůru Petra Kolaře.
„Vánoce v katedrále uzavře 9. ledna 2022
koncert v režii Brněnského katedrálního sboru Magnificat. Kompletní program adventu
a Vánoc v brněnské katedrále naleznete na
našich stránkách www.biskupstvi.cz. Přejeme
vám krásný, naděje plný advent a radostnou
oslavu vánočních svátků,“ doplnil pozvání
Petr Kolař, ředitel kůru brněnské katedrály.
(kad)



POZVÁNKA DO CHRÁMU K JAKUBOVI
Adventní koncerty, povzbudivá slova, česká mše vánoční i mše zaměřené na děti,
koledy, to vše na vás čeká v kostele u Jakuba. Jste srdečně zváni.
Adventní koncert v kostele svatého Jakuba
se uskuteční v sobotu, 11. prosince v 17.30
hodin. Zazní varhanní skladby z dílny mistrů
J. S. Bacha, G. Muffata, J. Pachelbela,
H. Schütze a G. B. Alovisiho. Hru na varhany,
zpěv a vlastní improvizace provede regenschori sv. Jakuba Ondřej Múčka.
Duchovním povzbuzením nás bude provázet farář P. Jan Pacner. Vstupné na akci je
dobrovolné a jeho výtěžek bude použit na
spoluﬁnancování plánované opravy chrámu
svatého Jakuba.
Další adventní koncert se v chrámu uskuteční opět v sobotu, 18. prosince v 17.30 hodin.
Těšit se můžete na Scholu Jakubák, která
provede adventní skladby Z. Kodályho,
B. Rovenského, J. Černého a O. Múčky. Zároveň bude možné zakoupit si nové 2CD tohoto
souboru a výtěžek z prodeje i vstupného
bude opět sloužit na ﬁnancování velké opravy
střechy a oken, plánované v příštím roce.
Povzbudivým slovem bude opět provázet
farář P. Jan Pacner.

Na Štědrý den je připraveno Vánoční vytrubování od 21.30 do 22.00 hodin ve vchodu
kostela, které provede Žesťové kvarteto
brněnských ﬁlharmoniků. Ve 22.00 hodin
naváže půlnoční mše svatá s hudebním
doprovodem souboru Jakubák.
Na Boží hod vánoční připravil při slavnostní
mši svaté chrámový sbor, orchestr a sólisté
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pod vedením Ondřeje Múčky Českou mši
vánoční Hej mistře od Jana Jakuba Ryby.
Na svátek svatého Štěpána zazní při mši
svaté zaměřené na děti v 9.30 hodin Steckerovy koledy v podání dětského chrámového
sboru a orchestru. V 10.30 hodin pak společenství starších a mladších dětí předvede
nacvičené hry s vánoční tematikou. (kad) 

Informujeme

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI SE TOČILO V BRNĚ
Přijměte pozvání do kina na filmovou
novinku Přání Ježíškovi. Romantická
vánoční komedie režisérky Marty Ferencové se natáčela loni během adventních
dní převážně v centru Brna.
Film vznikl s podporou Jihomoravského
filmového nadačního fondu a prostřednictvím
Státního fondu kinematografie z programu
filmových pobídek. Se zajištěním lokací v centru města, ale i s mnoha dalšími požadavky
a přáními, která během natáčení vznikala,
pomáhali též pracovníci Úřadu městské části
Brno-střed.
„Centrum Brna je pro natáčení velmi atraktivní. V Přání Ježíškovi můžete vidět všechny
jeho známé dominanty, Moravské náměstí,
Českou, Petrov a Denisovy sady nebo Jakubské náměstí. Navíc jsou tato místa ve filmu
půvabně zasněžená, což je společným dílem
přírody a filmové postprodukce,“ upřesnila
Mgr. Ivana Košuličová z Brno Film Office.
Film vypráví obyčejné lidské příběhy o tom,
co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, a to
s nadhledem a okořeněné trefnou situační
komikou. Samozřejmě nechybí ani správná
dávka nefalšované romantiky a sentimentu.
Mezi hlavní protagonisty patří ukázkově rozkmotřená rodina snažící se znovu a znovu
usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní
náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost.
Spokojenému manželskému páru, kterému
pouze zdánlivě nic nechybí, postaví osud do
cesty malou uprchlici z dětského domova.
Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům
je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří
už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci.
„Jde o skládačku příběhů, které všichni
sami dobře ze života známe. Pokud bych ho
měla k něčemu přirovnat, pak řekněme, že
něčím je podobný filmu Láska nebeská.

Máme také víc příběhů, všechny se odehrávají v jeden den, na Štědrý den, a v principu
všechny skončí šťastně,“ doplnila k ději filmu
jeho režisérka Marta Ferencová.
V Přání Ježíškovi se setkáte s celou řadou
známých herců, jsou to například Elizaveta
Maximová, Richard Krajčo, Jaroslav Dušek,
Eva Holubová, Hana Vagnerová, Jiří Langmajer,
Anna Polívková, Veronika Khek Kubařová,
Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Petr Vaněk,
Veronika Marková, Arnošt Goldflam, Jiří Burian,
Michal Isteník, Valentýna Bečková, Jakub Barták, Nico Klimek, Irena Máchová, Jordan Haj,
Michal Bumbálek, Milan Němec a další.

„Kromě známých exteriérů jsou filmaři často využívány i historické budovy centra. K filmově nejatraktivnějším patří Mahenovo
divadlo, kde se natáčel mimo jiné historický
velkofilm Il Boemo, který má premiéru v prosinci. V hlavní roli hudebního skladatele Josefa Myslivečka zazáří Vojta Dyk. A když zrovna
filmaři nenatáčejí na lokacích v brněnském
centru, využívají jeho hotelový a restaurační
potenciál pro své herecké hvězdy a štáb.
Brno má co nabídnout a ve filmu ho uvidíme
čím dál častěji,“ doplnila Ivana Košuličová.
(kad) 
Foto: BIOSCOP
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KONCERT PRO SV. ANNU

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zve
na předvánoční benefiční koncert na Petrově. Výtěžek z dobrovolného vstupného připadne projektu nemocnice Postel pro zdraví.
Adventní koncert se uskuteční 15. prosince
od 19.00 hodin v katedrále svatého Petra
a Pavla v Brně. Známé skladby jako Ave
Maria, kompozice Vivaldiho, Mozarta nebo
Schuberta zahraje a zazpívá Sbor brněnské
katedrály Magnificat a jeho hosté, Katedrální
orchestr Brno a další hudebníci pod vedením
Petra Kolaře. Případný výtěžek přispěje na
nakoupení nových postelí pro pacienty.

Fakultní nemocnice má na svých klinikách
a odděleních téměř tisíc lůžek. Část z nich je
v provozu více než dvacet let.
Projektem Postel pro zdraví, který běží už
zhruba dva roky, se snaží „lůžkový park“
postupně obnovovat. Koncert se uskuteční
pouze v případě, že to umožní epidemická
situace. „Doufáme, že to bude možné, a že
lidé přijdou nejen podpořit naši nemocnici,
ale také si užít příjemnou atmosféru krásné
hudby v inspirujících prostorách,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Dana Lipovská 
Ing. Vlastimil Vajdák.

DARUJTE NOCLEH
Zima je pro lidi bez domova nejtěžším
obdobím v roce. Nocleženka je tu od toho,
aby jim toto období ulehčila a v některých
případech dokonce zachránila život.
Nocleženka je poukaz v ceně 100 korun,
který jednomu člověku bez domova umožní
strávit noc v teple a bezpečí noclehárny
Armády spásy. Navíc každý člověk bez přístřeší dostane polévku s pečivem, teplý čaj
a má možnost provést osobní hygienu. Velmi
důležitou součástí Nocleženky je také konzultace se sociálním pracovníkem.
Poukaz je možné zakoupit na webových
stránkách www.noclezenka.cz. Každý má své
číslo a v okamžiku, kdy je využit, o tom dostanete e-mailovou zprávu. Vzhledem k tomu,
že poukazy obvykle bývají nakupovány ve
vlnách, může k jeho uplatnění dojít až po
několika týdnech od zakoupení.
Pokud byste chtěli Nocleženku získat fyzicky a darovat ji člověku bez domova osobně,
můžete ji po předchozí domluvě zakoupit ve
střediscích Armády spásy, které najdete na
Mlýnské 25 a Staňkově 4. Volat můžete na
telefonní číslo 543 212 530, další kontakty
jsou uvedeny na www.armadaspasy.cz.
(mav)



MILOSTIVÉ LÉTO POMÁHÁ

Od letošního 28. října až do 28. ledna 2022
probíhá na základě zákona akce pod oﬁciálním názvem Milostivé léto, která má za
cíl ulevit dlužníkům v exekuci.
Ti se díky tomuto institutu mohou zbavit právě těch exekucí, kde je věřitelem stát, obec,
kraj nebo společnost, která je z většinové části
vlastněna státem, například ČEZ, dopravní
podnik a podobně. V případě, že dlužník
během účinnosti Milostivého léta uhradí zbývající, tedy doposud neuhrazenou, jistinu svého dluhu spolu s náklady exekuce ve výši
907,50 korun, bude mu odpuštěno příslušenství dluhu spolu s dalšími náklady exekuce.

Institut má předně řešit dluhy, u kterých
v minulých letech právní úprava dovolovala
například vysoké poplatky z prodlení nebo
náklady řízení neúměrné samotné vymáhané
jistině. Celková dlužná částka tak v následné
exekuci vzrostla na několikanásobek původní
dlužné jistiny.
DROM, romské středisko se již několik let
zabývá dluhovým poradenstvím, v důsledku
čehož jsme v rámci monitorování právních
změn a novinek sledovali i vývoj Milostivého
léta, abychom se jako služba poskytující
sociálně právní poradenství mohli včas připravit na klientskou spolupráci se zájemci
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o využití této příležitosti, která se pravděpodobně nebude opakovat.
Vzhledem k omezené časové účinnosti
akce již od září aktivně oslovujeme naše
klienty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, za účelem zjištění zájmu o využití Milostivého léta a nabídky případné pomoci či
poradenství v jakékoliv fázi způsobu vyplacení exekuce, k čemuž máme speciálně
vyčleněno několik pracovníků. Klientům
poskytujeme zejména poradenství, týkající
se zjištění veřejnoprávních dluhů, respektive určení, zda se u dané exekuce jedná
o veřejnoprávní pohledávku. Dále zájemcům
o službu nabízíme pomoc při komunikaci se
soudními exekutory – telefonicky či e-mailem,
a to i v případě, že klient e-mailovou schránku
nemá nebo neumí používat. Rovněž můžeme
zájemcům o službu pomoci se sepsáním
dopisu exekutorovi, aby bylo zajištěno započtení úhrady ze strany dlužníka právě na jistinu
závazku a nákladů exekuce, a došlo tak ke
splnění všech zákonných podmínek pro
využití Milostivého léta. Chcete také pomoci?
Kontaktujte nás na telefonu: 703 468 648
nebo e-mailu: barbora.karaskova@drom.cz.
Mgr. Barbora Karásková
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upravený návrh nového územního plánu
byl zveřejněn v pátek 5. listopadu, opakované veřejné projednání se uskuteční v úterý 7. prosince na výstavišti.
Připomínkování upraveného návrhu nového územního plánu města Brna je možné do
14. prosince. Pro ty, kteří se jej nebudou moci
zúčastnit, bude připraven i on-line přenos.
Dokument je možné připomínkovat pouze
v rozsahu provedených podstatných úprav.
Veškeré podrobnější informace jsou
k dispozici ve zveřejněné veřejné vyhlášce
na úřední desce magistrátu a všech městských částí a také na portálu územního plánování města Brna: https://upmb.brno.cz.
Upravený návrh je v listinné podobě k dispozici v budově Magistrátu města Brna na Kounicově 67, a to v zasedací místnosti číslo 426
ve 4. podlaží. V elektronické podobě je dostupný na výše zmíněném portálu, kde bude zajištěn i on-line přenos z veřejného projednání.
Upravený návrh je možné také konzultovat
s pořizovatelem, zájemci mohou napsat na
e-mail: pripravovanyUPmB@brno.cz nebo
zavolat na bezplatnou linku 800 122 212.
(kad)

OPRAVY NA SOLNIČNÍ
A V OKOLÍ SKONČILY
Dva roky trvající práce na Solniční, Opletalově a části České byly na konci října
ukončeny.

Úpravami prošel vodovod, kanalizace, plynovod, horkovod a kabelové trasy. Nejviditelnější je změna povrchů, asfalt ve větší míře
nahradila žula z Vysočiny a kamenné dlaždice z Jeseníků. Nové dláždění odpovídá
významu ulic, tvoří nová pobytová místa
a navazuje na už proměněné části historického jádra města. Významnou opravou ale
prošly také sítě pod povrchem. Během dvou
let prošla rekonstrukcí kanalizace, vodovod,
plynovod, horkovod a kabelové trasy, které
těmito ulicemi vedou.
Stejné dláždění by mělo být časem použito
na celé České ulici až po náměstí Svobody.
V části ulice Solniční směrem k Husově ulici
byly komunikace i chodníky nově zrekonstruovány, jejich konečná úprava zde bude
provedena až po dokončení stavby Janáčkova kulturního centra v rámci obnovy komunikací na ulicích Besední a Veselá.
Celkové finanční náklady na rozsáhlou
rekonstrukci několika ulic dosáhly 110,6 milionu korun.



(kad)



NOVÝ VSTUP NA ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV
Urbanisticko-architektonická soutěž na
novou podobu hlavního vstupu na Ústřední
hřbitov včetně přilehlých veřejných prostranství má vítěze. Je jím ateliér Refuel.
Vítězný ateliér Refuel ve svém řešení
navrhuje nový vstupní objekt částečně zapustit pod zem a tím otevřít pohled na kompozici
historického vstupu a obřadní síně. Před ní
zároveň vytvoří klidné náměstíčko s lavičkami
a kašnou.
„Na vítězném návrhu porota ocenila
především kultivovanost a citlivost ve vztahu

ke stávající kompozici Ústředního hřbitova.
Vstupní objekt vhodně odděluje prostor před
hřbitovem od jeho provozu. Do ulice Vídeňské pak vytváří příjemný klidový prostor
odcloněný alejí od rušné ulice,“ upřesnil městský architekt Michal Sedláček, který zároveň
zasedl v odborné porotě.
Soutěž myslela také na provoz hřbitova
a potřeby zdejší správy. Navrženy jsou dvě
odstavné a parkovací plochy pro zaměstnance a veřejnost, nové objekty pro vozový park,
zázemí zaměstnanců a sklady technického

provozu. Cílem je oddělit provoz hřbitova od
návštěv, včetně smutečních obřadů, zlepšit
prostředí pro zaměstnance a přesunout ředitelství z Renneské třídy.
Soutěže se zúčastnilo pět soutěžních
návrhů, všechny budou vystaveny od 15. prosince 2021 do 28. ledna 2022 v Urban centru
v Mečové ulici. Společně s otevřením výstavy
14. prosince představí Kancelář architekta
města Brna také Generel Ústředního hřbitova,
dokument zaměřený na historii, současnost
(kad) 
a další rozvoj areálu.
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STAVBA ROKU PRO DOPRAVNÍ PODNIK
Moderní vozovna v Pisárkách a tramvajová
trať s květinovou loukou na Nových
sadech, dvě loňské stavby Dopravního
podniku města Brna, se umístily na stupních vítězů soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2020.
Moderní hala denní očisty a denního ošetření v Pisárkách získala první místo v kategorii Průmyslové a technologické stavby.
Stavba za 414 milionů korun byla dokončena
loni v létě. Červený portál odkazuje na barvu
města Brna, pyramidové hliníkové opláštění
pohlcuje hluk projíždějících tramvají a pro-

sklená část umožňuje pohled z ulice do
haly, kde se o vozy pečuje i v pozdních nočních hodinách.
Druhým místem v kategorii Dopravní
a inženýrské stavby byl oceněn projekt
rekonstrukce tramvajové trati na Nových
sadech nazvaný Zelené plíce města Brna.
730 metrů dlouhý úsek získal během loňských letních prázdnin kompletně nový kolejový svršek a kromě standardních protihlukových opatření zde hluk z tramvajové
dopravy tlumí i travnatý pás s lučními květi(kad) 
nami.

no na domy Mlýnská 4/6 a 8. A co dům Mlýnská 10/12 a Přízova 2? Těchto nájemníků se
celá situace samozřejmě týká také! Přijde
mi to celé nespravedlivé. A navíc mám silný
dojem, že kdyby něco podobného probíhalo
na tzv. „lepší adrese“, postup úřadu by byl
určitě jiný. Jako diskriminační mi také přijde
výrok pana tajemníka Štiky, že platíme-li
málo za nájemné, nemáme nárok na vyšší
procentuální slevu na nájemném. Jinými slovy řečeno – klidně si vážení občané sáhněte
na dno. Chápu, že stavba bude probíhat.
Ale my tady musíme žít. Není potřeba nabí-

zet mytí oken (pouze venkovní okna...), je
potřeba dát nám třeba vědět, že nám bude
poskytnuta sleva na nájemném, kolik, komu
a proč. Dodnes žádné písemné vyjádření
nedošlo. Zahájení stavby nám bylo oznámeno písemnou formou v domě až hodně
dlouho poté, co stavba dávno zahájila provoz. Nedalo se samozřejmě přehlédnout.
Závěrem chci říci tolik. Nesouhlasím/me
s deseti procenty slevy. Je to trapné ohodnocení nás, kteří tu musíme snášet důsledky
stavby luxusního hotelu.

Názory občanů
Dobrý den, ráda bych se prostřednictvím
vašeho měsíčníku vyjádřila k problému
výstavby na pozemku ulic Spálená – Přízova.
Jedná se o hlučnost, prašnost a poměrnou
dlouhodobost stavby. Jako občané této
lokality jsme si svoje zažili již po dobu likvidace a následné výstavby areálu Vlněny.
Neobdrželi jsme žádnou kompenzaci na
nájemném, ani pomoc ÚMČ Brno-střed třeba v tom, že by nám někdo poradil, jak toho
docílit. A po další době opět stavba. Tentokrát s nabídkou desetiprocentní slevy na
nájemném po dobu jednoho roku. Omeze-

L. Křížová



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

Názory zastupitelů

CO MŮŽEME UDĚLAT PRO BYDLENÍ
Bytů je málo. Tento fakt
spolu s jeho důsledky je
dnes neznámý jen málokomu. Jeden z důvodů nedostatku bytů jsou komplikace při jejich stavbě.
V naší, notně zastavěné, MČ jde často
o nástavby či vestavby na půdách obecních
domů. Jenže půda, na které by bylo možné
další byty postavit, je často smluvně zablokovaná. Lidé, kteří s městskou částí uzavřeli
smlouvu o vybudování půdní vestavby, stále
častěji smlouvu neplní nebo vypoví, ale prostory zpět nepředají. V těchto prostorách pak
není možné postavit ani naplánovat nic
a dlouho zbytečně leží ladem.
Smlouvy jsou samozřejmě opatřeny smluv-

ní pokutou, ale úřady, zavaleny žádostmi
o prominutí a stoprocentní odpuštění, nemají
rozhodování jednoduché. Každý případ je
rozdílný: někdy stavební ﬁrmy nesplní smlouvu, vzrostou ceny materiálů apod. Odhadnout
náklady na pořízení nového bydlení není jednoduché a často je lidé podcení. V těchto
případech je jistě správné a pochopitelné
sankci odpustit. Jenže jsou také případy, kdy
majitel smlouvu uzavře na jeden byt, ale
potom se rozhodne postavit byty rovnou tři.
Stává se, že po zamítnutí úřadů majitel
pozemku odmítá komunikovat a proces se
natáhne na několik let. Proč ne, když nakonec
požádá o úplné odpuštění smluvní pokuty
a o proplacení svých nákladů. Takových situací stále a výrazně přibývá.
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Na jedné straně bychom jistě měli být co
nejvíce vstřícní a chápaví k lidem, kteří si pořizují nové bydlení a rozhodně jsou kvůli tomu
ve stresu a pod tlakem starostí, které v takové
situaci vznikají. Na druhé straně někteří lidé
s bydlením spekulují a bojkotují úřady. Vůči
nim bychom měli být přísnější. Myslím si, že
je lepší pro lidi něco udělat než být jen milý.
V městské části Brno-střed můžeme přispět
ke zlepšení dostupnosti bydlení i tím, že
budeme důsledně rozlišovat důvody porušení smlouvy i odpuštění sankce. Omezíme
tím zbytečné blokování prostor, kde by jinak
už mohli v novém bytě lidé bydlet.
Bc. Patrik Doležal
zastupitel MČ Brno-střed
za Českou pirátskou stranu 

Názory zastupitelů

NÁVOD, JAK RYCHLE ZÍSKAT OBECNÍ BYT
Pod tímto názvem publikoval v minulém zpravodaji
zastupitel Oplatek manipulativní článek o přidělování
bytů. Realita však není zdaleka tak kontroverzní, jak
bylo napsáno.
Zastupitel Oplatek si ke skandalizaci vybral
byt na ulici Zahradníkova. Ten měsíc byly
v nabídce volných bytů výjimečně pouze
dva byty, proto se na uvedený byt sešlo celkem 177 zájemců zařazených do výběru. Toto
číslo je ojedinělé, protože zpravidla je žadatelů nejvýše několik desítek. Konkrétně
u tohoto bytu nebylo dodrženo pořadí žadatelů podle bodového systému. Takový
postup je možný a musí být vždy řádně odůvodnitelný. Konkrétně v tomto případě byl
vybrán druhý žadatel v pořadí. A to z důvodu,
že první žadatel (podle bodového pořadí)

žádal o tento byt s manželkou a pěti dětmi.
Je logické, že byt o výměře 77 m2 není pro
tak velkou rodinu z prostorového ani hygienického hlediska vhodný. Životní prostor
11 m2 na osobu je možná podle členů Strany
zelených dostatečný, podle mého názoru
nikoliv. Druhá v pořadí byla tříčlenná rodina,
což se většině členů bytové komise jevilo
jako příhodnější, proto tento žadatel prošel
celkem devíti hlasy z celkem třinácti členů
komise. Není v tom tedy nic skandálního, jak
se snaží čtenářům zpravodaje pan zastupitel
bulvární formou namluvit.
Stejně tak jako to, že mě občané navštěvují
na radnici. Je naopak mojí povinností přijmout
všechny, kteří o schůzku požádají. Ať už si
chtějí stěžovat nebo hledají podporu v těžké
životní situaci. Já jsem tu pro ně, vždy je
vyslechnu a zajímám se o jejich problémy.
Osobně zmiňovaný článek z minulého čísla

považuji za velmi lacinou snahu vydolovat
někde alespoň nějaké potenciální voliče. Ve
sněmovních volbách totiž získali Oplatkovi
Zelení v naší městské části „rekordních“
1,40 % hlasu. Pro úplnost se sluší napsat, že
právě koalice ve volebním období 2014–
2018, kdy byl zastupitel Oplatek členem rady
a krátce rovněž předsedou bytové komise,
proslula přednostním přidělováním bytů v rozporu s bodovým systémem. Z celkem 473
přidělených bytů bylo pouze 232 bytů přiděleno žadatelům s nejvyšším počtem bodů.
V 51 % případů vybrala komise nájemce bytu
podle jiného kritéria než podle bodů. Přijde
vám zvláštní, že kolega Oplatek kritizuje praxi,
kterou sám zaváděl do praxe a podporoval?
Mně ano. Pracovně bych to nazval Oplatkovo
zelené pokrytectví. Mgr. Jan Mandát, LL.M.
zastupitel MČ Brno-střed
za ODS 

MILOSTIVÉ LÉTO VÁM POMŮŽE Z DLUHŮ
Právě teď se otvírá obrovská šance pro mnoho lidí
v dluhových pastech.
Lidé, kterým se podařilo
spadnout do exekucí kvůli
dluhům u státních institucí,
mají jedinečnou šanci se z nich dostat v době
od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a znovu
začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník
zaplatí celou jistinu dluhu, tedy původní dluh
a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále
a další příslušenství stát odpouští, exekuce
se zastaví. Týká se to těch občanů, kteří mají
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního
podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt

milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři
miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně
ctít princip, že dluh se musí uhradit.
Šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – Milostivé léto – bude pouze do 28. ledna
2022. Toto tříměsíční období je výhodné pro
obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají
reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro
ně často právě příslušenství, které mnohdy
činí až několikanásobek původního dluhu.
Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká
šance na to, že bude původní dluh splacen
a dostanou zpět své dlužné peníze, což by
se u řady dlužníků za standardní situace nikdy
nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou

ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné
dlužníky.
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě
poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli,
koho by se tato podaná ruka státu mohla
týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte.
Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny,
Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc vám
poskytne například Help linka Člověka v tísni:
770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud
tuto šanci nevyužijí, nebude možné se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka.
Mgr. Marie Jílková
zastupitelka MČ Brno-střed
za KDU-ČSL 

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

CO VYPRÁVÍ DŮM U ZLATÉ LODI?

Toto domovní znamení nesl dům, jenž stával do 40. let 19. století na náměstí Svobody
na místě dnešního domu číslo 8, sídla to
Národního památkového ústavu. Má s ním
i proto velmi úzce propojenou celou dlouhou a zajímavou historii. Jeho podoba se
měnila a měnili se i jeho majitelé.
V roce 1785 ho například vlastnil brněnský
měšťan Vinzenz Müller, obchodník to různým
takzvaným smíšeným zbožím a barvami. Dům
je v onom roce uveden v adresáři města Brna
jako dům U Lodi. Nicméně i v letech 1787,
1789 a 1794 lze ho v oněch adresářích najít
sice jako Müllerův dům, ale už s domovním
štítem U Zlaté lodi. Toto jméno vydrželo až
do přestavby domu o sto let později. Byl totiž
v letech 1875–1878 přestavěn do dnešní
podoby vídeňským profesorem a architektem Ludwigem Försterem jako pozdně empírový měšťanský dům se starším jádrem.
Právě toto starší jádro je v některých částech domu, zejména v suterénu, dochované
dodnes, je mezi Brňany asi méně známé.
Málokdo asi dnes ví, že v jeho těsné blízkosti
na jeho tehdy rozlehlé parcele stávala už ve
14. století dokonce i dominantní věž, která je
patrná ještě i na plánu města Brna z roku 1645
a jejíž základy v oněch místech skutečně
v nedávné době odkryli brněnští archeologové. Lze tedy zřejmě předpokládat, že už
od počátku šlo o větší komplex, snad přímo
dvorec, který zabíral dokonce parcely dvě.
Písemné prameny spolehlivě dokládají, že už
ve 14. století byl celý objekt v majetku významné brněnské patricijské rodiny s přídomkem:
z Rohru či Roru, která podle tohoto jména
pocházela z nevelké lokality, ležící v Rakousku
poblíž Vídně při cestě do Mariazell.
Nejvýznamnějším členem této rodiny
a majitelem onoho objektu byl Jakub z Rohru,

uváděný v pramenech na počátku čtyřicátých
let 14. století jako městský rychtář. Z titulu této
své funkce, kterou pak vykonával plných 25
let, patřil k významným a uznávaným osobnostem Brna, a to až do své smrti někdy
kolem roku 1366. V roce 1367 se totiž v písemných pramenech objevuje jeho manželka
Anežka už jako vdova. Sám dům pak v roce
1371 prodala jeho dcera Anna po smrti své
matky Anežky Václavu Schirmerovi za 56 hřiven stříbra. Osobnost Jakuba Rohra, pevně
s tímto domem spjatá více než dvacet let, si
však určitě zaslouží několik dalších slov.
Jakub z Rohru se totiž za svého života stal
postupně i určitým představitelem města, neboť
disponoval nejen značným majetkem, ale
i vlastní pečetí. Často je v pramenech uváděn
jako svědek důležitých a závažných jednání,
při nichž je i ručitelem a garantem města Brna.
Byl to právě on, kdo byl králem Karlem IV.
vyzván, aby ještě spolu s dalšími čtyřmi reprezentanty města Brna, a to před Vánocemi roku
1349, v čele brněnské delegace přijel do Prahy,
účastnil se tam s ní slavnostního aktu uvedení
mladšího Karlova bratra Jana Jindřicha do jeho
nového úřadu samostatného markraběte
moravského a aby poté poskytl markraběti
a celé jeho rodině potřebný bezpečný doprovod do Brna, jež se pak stalo na plných šedesát
let sídlem moravských markrabat. Není třeba
dodávat, že Jakub z Rohru v tomto poslání
výborně obstál jako odpovědný rychtář města
Brna. Jeho dům na Dolním náměstí, dnes
náměstí Svobody, byl však pro samo město
Brno významným a důležitým objektem.
Byl totiž po celou dobu jeho rychtářského
funkčního období zároveň městskou rychtou
se vším, co to tehdy obnášelo. Jako takový
stál ve městě na místě veřejně přístupném
a dostupném ze všech částí města, neboť
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rychtář musel osobně bdít i nad bezpečností
města a jeho obyvatel. Byl proto vždy, jako
vůbec první, volán, a to ve dne i v noci, ke
všem nepřístojným a občas i nebezpečným
případům a událostem, jež se na území města
Brna vyskytly, a byl povinen také proti nim
okamžitě zasáhnout. Měl k tomu k ruce stálou
službu a pohotovost určitého počtu strážců
a biřiců, pro něž proto měl ve svém domě
též odpovídající místnosti.
Dům měl však i úřední místnost pro vyřizování různých záležitostí, jež byla proto přístupná
i veřejnosti a musel mít jistě i soukromé prostory, jež obývala jeho rodina. Měl i hospodářské zázemí, stáje, sklad a další. Ve sklepních
suterénních prostorách to byla i takzvaná šatlava pro zadržené delikventy. Po zásahu a po
zatčení případného delikventa ručil totiž rychtář
za jeho bezpečnou i několikadenní internaci,
než byl obviněný předveden před soud.
Tomuto soudu rychtář sice předsedal
a jeho jednání řídil, ale nikdy se nesměl sám
podílet na posuzování viny či neviny a trestu.
To mohli činit jen a jen členové právě úřadující
městské rady. Musel však velmi pečlivě
a odpovědně vynesený rozsudek poté realizovat za pomocí svých biřiců, strážců
a pacholků. K nim patřil i kat a jeho pomocníci.
Ti sice v rychtářově domě nebydleli, nicméně
se vždy po vynesení rozsudku ihned na jeho
výzvu dostavili, aby od něj dostali patřičné
instrukce k jeho vykonání.
I když byl rychtářský dům několikráte stavebně upravován, právě tyto podzemní bezpečnostní kobky jsou dodnes v suterénu
domu umístěny. Mají v sobě přetrvávající
i jakousi zvláštní atmosféru, ale veřejnosti
bývají přístupny k prohlídce jen zřídkakdy
a na výslovné požádání.
Dodnes je zachováno v původní podobě
i průčelí domu s kamenným portálem a sloupovým rizalitem na konzolách, plastické orámování oken a korunní římsa se zubořezem.
V prostorách, jejichž okna vedou do náměstí,
se nacházejí štukové stropy s částečně ﬁgurální výzdobou, lze zde nalézt medailony se
čtyřmi přírodními elementy na stropě hlavní
místnosti a alegorie dramatických umění
nade dveřmi. Zachovalo se také kamenné
vřetenové schodiště s původním litinovým
zábradlím v přední části domu. Památkově
hodnotné jsou též zachovalé gotické kamenné portály suterénu, kde se nachází torzo
chlebové pece, zinkové terče dvojitých obloukových oken rizalitu i litinové mřížoví vstupních
vrat, vyrobených stolařem Rudolfem Feegem
Milena Flodrová 
a mnohé další prvky.

Rozhovor

PETR KOLAŘ: MAJESTÁTU
VARHANNÍHO ZVUKU JSEM ZCELA PROPADL
Působí v katedrále Petra a Pavla na Petrově
jako regenschori, tedy sbormistr a vedoucí
kůru, je sbormistrem Besedy brněnské,
věnuje se skládání hudby i sólovému zpěvu.
Hru na varhany i vyučuje a jak říká, varhany
jsou jeho láskou. Jak se k hudbě dostal a také
jak se připravuje na nadcházející vánoční
období, prozradil při příjemném rozhovoru.

Jak jste se dostal ke hře na
varhany?
Obdiv k varhanám a hře na ně se zrodil spolu
s mým působením zpěváka chrámového sboru
v mém rodném Prostějově, kde jsem mohl být
svědkem vynikajících výkonů varhaníka a klavíristy JUDr. Bohumila Suchého, který jezdil
z Prahy na velké církevní svátky doprovázet
sbor, ve kterém jsem coby sedmiletý soprán
začínal. Kouzlu jeho hry a majestátu varhanního
zvuku jsem zcela propadl. Láska k varhanám
byla živena i účastí na varhanních koncertech
v nedaleké Olomouci. V období minulého režimu bylo koncertů jako šafránu, takže byla jejich
návštěva vždy velkým zážitkem.

Jsou varhany čistě náboženskou
záležitostí nebo je to jinak?
Dá se říci, že vzhledem k využití varhan jsou
většinově opravdu spjaté s náboženskými
obřady, ovšem to není pouze jediný pohled
na jejich užití. Jejich majestátní, ale i barevně
bohatý a obsažný zvuk, poskytuje své přednosti slavnostním občanským příležitostem,
jako jsou svatby, pohřby a další mimořádné
chvíle života. Kompozice pro varhany tvoří důležitou součást hudební historie i současnosti.
Koncertní využití varhan je velmi rozsáhlé
a návštěvníky vyhledávané umění. Pokud koncerty probíhají v chrámovém prostředí, tak
nabízejí kromě většinově kvalitní akustiky také
zážitky vizuální a duchovní. Musím říci, že právě
chrámová akustika spolu s atmosférou, kterou
chrámy nabízejí, mě velmi baví.

Ovládáte i jiné hudební nástroje?
V oblasti hry na další nástroje jsem poměrně úzce zaměřen, nejsem žádný multiinstrumentalista. Hraji na varhany, klavír a cembalo.
Má profese chrámového hudebníka mě také
orientovala na zpěv a dirigování.

Kdy vás můžeme slyšet hrát
v katedrále na Petrově?
V brněnské katedrále svatého Petra a Pavla
hraji pravidelně. Jsou to jak bohoslužby ve
všední den, tak slavnostní nedělní bohosluž-

by, které jsou u nás v 9.00 a 10.30 hodin. Hudbou se snažím při bohoslužbách zejména
v neděli a o velkých slavnostech doplnit podmanivou atmosféru tohoto duchovního centra města a diecéze.

Blíží se Vánoce, co pro vás
znamenají?
Vánoce jsou a vždy pro mě byly symbolem
naděje, lásky a pozitivních zážitků. I když
musím říci, že udržet si klid a mír spolu s nasazením v kostele a během koncertních produkcí, kterých je v tomto období opravdu
hodně, není zrovna snadné.

Máte nějakou rodinnou tradici,
kterou dodržujete?
Myslím, že úplné speciality v prožívání
Vánoc nemáme, ale dodržujeme takové ty
obecné pohledy. Adventem se snažíme projít střídmě, třeba s určitým plánovaným omezením – trocha postu nezaškodí. Na Štědrý
den se zúčastníme společně takzvané dětské půlnoční mše v katedrále, která probíhá
v 16.00 hodin, po celodenním půstu konzumujeme rybu společně v kruhu širší rodiny
i s rodiči, teprve potom se rozejdeme do
svých domovů pro kontrolu, jestli Ježíšek
nadělil dárky. Vždy se těšíme na sledování
nové televizní pohádky a já musím vydržet
až do 24.00 hodiny, kdy začíná v katedrále
na Petrově oslava Narození Ježíše Krista.

Co byste k vánočnímu období
doporučil našim čtenářům?
Asi bych začal adventem, který je velmi vhodný pro získání krásného nasměrování k oslavě
Vánoc. Osobně miluji vánoční trhy nebo úžasnou atmosféru rorátních mší, koncerty a opravdu širokou kulturní a duchovní nabídku. Vánoce
si nedokážu představit bez návštěvy svých blízkých a bez duchovního pohledu na jejich sdělení. Pro věřící to může být aktivní účast na
bohoslužbách, pro ostatní návštěva vánočních
koncertů nebo krásný výlet do přírody. Je dobré
naplnit nejen tyto svátky pohodou, vzájemným
porozuměním a láskou.

A co by naopak měli během
Vánoc vynechat?
Vynechejme hádky a špatnou náladu. Mějme respekt ke všemu stvoření.

Jaké je vaše životní moo?
Není nad pozitivní smýšlení i v době covidové.
Kateřina Dobešová 

Petr Kolař se narodil v roce 1968 v Prostějově, od roku 1990 žije v Brně.
V letech 1982 až 1988 studoval varhanní
hru na Brněnské konzervatoři. Ve studiu
pokračoval na JAMU v Brně. Po ukončení studií v roce 1993 začal vyučovat
varhanní hru a improvizaci na oddělení
duchovní hudby JAMU v Brně a od roku
2000 vyučuje hru na varhany na brněnské Konzervatoři. Už během studií na
JAMU začal působit jako ředitel kůru
a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Starém Brně. Od roku 1998 je
ředitelem kůru a hlavním varhaníkem
brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. Věnuje se aktivně také
sborovému zpěvu, je sbormistrem
Brněnského katedrálního sboru Magniﬁcat a také Besedy brněnské, nejdéle
působícího českého sboru, v jehož čele
stál v minulosti i Leoš Janáček. Během
návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně
v roce 2009 dirigoval hudbu při slavnostní bohoslužbě na brněnském letišti.
Věnuje se i sólové hudební dráze, vystupuje doma i v zahraničí. Za své působení
v oblasti duchovní hudby obdržel v roce
2017 Medaili svatého Cyrila a Metoděje,
v roce 2019 obdržel cenu Johann-Wenzel-Stamitz Preis od uměleckého sdružení Esslingen. Je ženatý, má tři děti
a vnouče. Své umělecké aktivity vyvažuje domácí kutilskou prací a pravidelným během, jízdou na kole a sportovní
chůzí. Téměř každé ráno se park kolem
Špilberku stává místem jeho fyzické aktivity a duševního odpočinku.
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tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

www.podlahyslezak.cz

od 5. 12. prodej ^dZKD<p
od 18. 12. prodej <WZp
ŽĚϮϭ͘ϭϮ͘sEKE1dZ,z
od 23. 12. od 15 h. VÝPRODEJ

sEKE1,<WZp
Otevírací doba:
18. 12. 9.00–17.00
19. 12. 9.00–17.00
20.12. 9.00–18.00

21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.

9.00–18.00
8.30–19.00
8.30–19.00
9.00–12.00

Ƶů͘͘EĢŵĐŽǀĠ
^ƚĂƌǉ>şƐŬŽǀĞĐ
ƐŵĢƌKƐƚŽƉŽǀŝĐĞ

Lékárna Na Kobližné 7
Vánoční tipy z naší lékárny
Doplňky stravy

#%Ú,

KURZ VA
A KUCH ŘENÍ
AŘ
ZDARM KA
A

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

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

539 Kč

545 Kč

Lékárna Na Kobližné, Kobližná 7 | lekkoblizna.cz
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ANGLIČTINA
pro 1.–3. stupeň,
ČEŠTINA
pro děti ZŠ.
Překlady, korektury.
Informace na:
zuzana-slezackova.cz

NÁBYTEK NA MÍRU
ZAHRADNÍ DOMKY
PERGOLY

277 Kč
GS Condro
DIAMANT
715 Kč

& )(ňŭĈĄĈŮĂĂāŮĊĊā
-./#)03-.0(#Ċņ4

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

Walmark
Omega-3
338 Kč

Pharmaton
GERIAVIT
785 Kč

Kavárna

Akce platí od 1. 12.
do 31. 12. 2021
nebo do vyprodání zásob.
Doplňky stravy nenahrazují pestrou
a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.

Inzerce

Va쏃e kreativita nezn쌴 mez썿.
쉗ist썙 elektrick쌴 Kia EV6.

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavsk쌴 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 僅 pemmbrno.prodej@pemm.cz 僅 www.pemm.cz

Kombinovan쌴 spot쎼eba a emise CO2 Kia EV6: 165 – 172 Wh/km, 0 g/km. Vyobrazen썿 voz쏪 je pouze ilustrativn썿 a m쏪쏹e obsahovat dopl쎜kovou v쏯bavu. Pro bli쏹쏃썿 informace nav쏃tivte www.kia.com.
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Inzerce

3D VYŠETŘENÍ ZRAKU
OČNÍ BIOMETRIE A SCREENING
PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
Darujte ostré vidění
www.ocnistudio.cz

BRNO Veveří 111 | Moravské nám. 14 | Nádražní 10 | Křenová 71

PF 2022
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Naše školy

VÝMĚNNÝ POBYT NA BAKALCE
Projekt Erasmus+ je mezinárodní projekt
se školami Evropské unie, jehož součástí
jsou i výměnné pobyty studentů.
Náš projekt se jmenuje CHerisH (Culture,
History a Heritage). Jedná se o spolupráci
s Litvou, Polskem, Bulharskem a Chorvatskem. V rámci projektu proběhl první výměnný pobyt v Brně na Bakalce, ale nakonec,
kvůli cestovatelským semaforům, nás bohužel mohla navštívit pouze Litva a Polsko.
V neděli jsme do svých rodin přivítali zatím
ještě neznámé cizince, o kterých jsme věděli
jen pár základních informací. O to zajímavější
bylo proto pondělí, které jsme strávili hraním
seznamovacích her, prezentacemi o historii
všech zapojených zemí, a protože tématem
tohoto projektu je srovnání naší doby s dobou
po druhé světové válce, odpoledne jsme
strávili vytvářením plakátů tehdejší propagandy, které jsme využili následující den.
V úterý jsme začali workshopem o titulcích.
K dobovému videu jsme vytvářeli titulky
v našich vlastních jazycích. Bylo to náročné,
ale díky pomoci Khan Academy jsme to zvládli bez problémů. Odpoledne jsme věnovali
dobovému dni včetně tehdejších kostýmů,

tedy vlastně cvičebních úborů. Zažili jsme
tělesnou výchovu v době Československé
socialistické republiky.
Ve středu ráno jsme se sešli před Starou
radnicí, kde jsme začali naši prohlídku Brnem.
Podívali jsme se i do protileteckého krytu
a odpoledne jsme si udělali výlet do retro
muzea, kde jsme všichni hleděli s otevřenou
pusou. Nechápali jsme, jak naši rodiče vůbec
mohli přežít.
Ve čtvrtek nás čekal výlet do Lednicko-valtického areálu a v pátek jsme zažili, jak to
chodilo s majetkem po válce a v období

ŘIDIČEM NANEČISTO

Žáci z 3. B Základní a mateřské školy Antonínská 3 se v rámci dopravní výchovy
zúčastnili praktické výuky s elektroautíčky
a jízdními koly na Dopravním hřišti v Komíně.
Toto hřiště je uzpůsobeno pro výuku
dopravních předpisů. Děti si zde nejdříve pěšky prošly celé hřiště se všemi jeho dopravními
situacemi. Získaly tak přehled o tom, co je
čeká. Rázem se z nich stali účastníci dopravních situací. Věnovali se jim kvaliﬁkovaní lektoři
a za pomoci výukových prostředků se v podstatě hrou snažili o nenásilnou formu učení.
Žáci si vyzkoušeli pozici chodce, cyklisty i řidiče elektroautíčka. Byli nuceni zvládat dopravní
situace a uvědomovat si, co by mohli zavinit

komunismu. Celý týden jsme hráli hru a za
získané peníze jsme kupovali majetek, statky
a další, podle nás, užitečné věci. Všechno
nám bylo na konci sebráno a my okusili tvrdou
realitu znárodnění. V sobotu jsme se rozloučili
i s našimi litevskými kamarády a s kapesníkem
v ruce a slzou v oku jim mávali na rozloučenou. Týden jsme si náramně užili, procvičili
neuvěřitelným způsobem angličtinu, získali
nové poznatky z poválečného období a navázali nová přátelství. Nemůžeme se dočkat,
až my navštívíme země našich hostů.
Tereza Mikulicová, 9. A



ZDRAVÁ ŠKOLKA

svým neopatrným chováním. K dispozici děti
měly vozový park osmi elektroautíček a osmi
jízdních kol. Společně se všichni učili sebekázni a opatrnosti na vozovce. Jako cyklisté
si osvojovali dopravní předpisy pro svoji potřebu při jízdách na kole. Jízdou v elektroautíčcích, která se jim velmi líbila, si částečně vytvořili obrázek provozu na silnicích. Podle statistiky bohužel nezletilí a neznalí účastníci silničního provozu zvyšují pravděpodobnost
dopravní nehodovosti.
Děti ze třetí třídy si společně užily dopoledne plné nejen poučení, praktických zkušeností, pohybu, ale také legrace. A o to přeMgr. Květuše Doležalová 
ce jde.

Soukromá mateřská škola Mateřídouška na
Jiráskově 29 usiluje o certiﬁkát Skutečně
zdravá škola. Při přípravě musela čelit nástrahám covidových opatření, přesto uspěla.
Covidová opatření škole situaci zkomplikovala, proto žádost o certiﬁkát podala až na
začátku letošního školního roku.
„Na začátku roku děti a pedagogové stihli
krásnou akci v Otevřené zahradě, kde si děti
dělaly šťávu z jablek a účastnily se práce na
záhonech. Bohužel, jak se epidemická situace
zhoršila, musela škola zrušit exkurzi na výukovou a prožitkovou farmu Kožichovice. Nezbylo
než čekat na uvolnění hygienických opatření,“
vysvětlila ředitelka školky Iveta Fürstová. Do
on-line výuky byl zařazen příspěvek Malí
zahradníci a informace z projektu Microgreens.
V každé třídě minimálně jednou měsíčně děti
společně připravovaly zdravý pokrm. Seznamovaly se se zdravými potravinami, učily se,
jak funguje tělo a z čeho se skládá. Vypěstovaly si rostlinky rajčete, o které se pak doma
staraly. Děti se vzdělávaly v tematických částech Zdravé tělo, Bacilů se nebojíme a Co je
zdravé. O aktivitách dětí a paní učitelek se je
možné více dozvědět na blogu a webu MŠ
www.soukromamaterskaskola-brno.cz.
Kolektiv Mateřídoušky
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Naše školy / Volný čas

NOVINKY Z HROZNOVÉ

Jsme rádi, že se v tomto školním roce
můžeme se žáky potkávat osobně, přichystali jsme pro ně několik novinek.
Od září ve škole nově pracuje školní psycholog. Ten je členem školního poradenského pracoviště, podporuje žáky se speciﬁckými vzdělávacími potřebami a také
zdravé vztahy v třídních kolektivech. Nabízí
rychlé a snadno dostupné poradenství pro
rodiče, žáky a učitele. Věříme, že školní psycholog dále podpoří pozitivní atmosféru naší
školy.

V září se uskutečnil adaptační kurz žáků
šestého ročníku. Snahou třídních učitelů
bylo zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce dětí. Akce byla velmi pozitivně hodnocena účastníky a pomohla v poklidu zahájit školní docházku.
Také žákovský parlament obnovil svoji
činnost. Žáci přichází se zajímavými podněty
a pomáhají při organizaci celoškolních akcí.
Zapojili jsme se například do sbírky Den
proti rakovině. Tentokrát dobrovolné příspěvky dárců dosáhly částky 16 700 korun,
která putuje na podporu lidí bojujících
s rakovinou ledvin, močového měchýře
a prostaty.
Od srpna 2021 probíhá rekonstrukce školního hřiště. Díky ﬁnanční podpoře magistrátu
a městské části Brno-střed se žáci mohou
těšit na opravené sportoviště. Sledování
sportovního zápolení bude komfortnější díky
tribuně, která nám doposud chyběla.
I nadále chceme veřejnost informovat
o školním dění. Výše uvedené akce jsou
pouze malou ukázkou, více informací je
k dispozici na webu www.zshroznova.cz.
Mgr. Luděk Balcařík



ZAZPÍVEJTE SI
SE SOUBOREM Z HLUKU

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zve v předvánočním čase na několik zajímavých akcí.
Chováte netradiční domácí mazlíčky, nebo
se o ně alespoň zajímáte? Popovídat si o nich
a dozvědět se zajímavosti, které se k péči
o ně váží, můžete na besedě s chovateli,
která se bude konat 8. prosince od 15.30
hodin. Vstup je zdarma.
Z úplně jiného soudku bude další akce,
přednáška a workshop Péče o nehty. Vítané
na ní budou 19. prosince od 14.00 hodin

nejen dámy, ale všichni, kteří se chtějí
dozvědět více o tom, jak mít nehty zdravé
a krásné. Vstupné na toto setkání bude
50 korun.
Senior klub zakončí letošní rok 17. prosince
od 15.30 hodin posezením s lidovými písničkami, účastníci si budou moct zazpívat společně se souborem z Hluku. Těšíme se na
vás na prosincových akcích i na těch, které
pro vás chystáme v novém roce a přejeme
vám pevné zdraví a radostnou náladu.
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Olga Chladilová



POD STROMEČEK
VĚNUJTE
ANGLIČTINU

Kurz angličtiny můžete věnovat rodičům či prarodičům pod stromeček,
navíc poslouží i jako prevence proti
Alzheimerově chorobě.
Pomalu se blíží Vánoce a s nimi i vybírání dárků. Činnost, kterou si ne každý
užívá. Jaký je ideální dárek k Vánocům?
Nikdo nechce utrácet za něco, co pak
jeho milovaným zůstane ležet doma
v koutě nebo zahrabané na dně skříně.
Kdo se po letech vymýšlení dárků nezasekl alespoň jednou, tak je dárkový
génius.
Každý chce koupit dárek, který udělá
radost a podarovaná osoba z něj vytěží
co nejvíce. Ideální je, když z něj může
čerpat i dlouho poté, kdy ho dostane.
Obzvlášť vybírání vhodného dárku pro
prarodiče je jeden velký a často tíživý
úkol. Jedna z možných variant, jak přinést vánoční štěstí, je darovat kurz
angličtiny. Ať už ve formě potkávání se
naživo nebo on-line kurzu.
Nejen, že jim tímto uděláte radost, ale
také jim dáte možnost potkat nové přátele, cestovat s nimi, a pořádně se bavit.
Na typických hodinách se rozeznívá hřejivý smích a dobrá atmosféra.
Dalším bonusem může být také
pomoc proti Alzheimerově chorobě.
Je prokázané, že učení se cizího jazyka
pomáhá zlepšování soustředění a hlavně paměti. Kdo by nechtěl pomoci
svým blízkým, když je to přece tak jednoduché?
Více informací o kurzech můžete
nalézt na webových stránkách lektorky
Jaroslavy Sobotkové na odkaze:
www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu 603 223 353 nebo na e-mailové
adrese: sejdemese@volny.cz.
Karolína Stárková



Volný čas

LIPKA PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST

Už třicet let vede Lipka děti i dospělé k citlivému vztahu k přírodě. K výročí proto připravila symbolických 30 inspirativních
nápadů pro lepší budoucnost. Od tipů na
vánoční dárky bez nakupování až po výlety
krajinou jižní Moravy, šetrné tvoření, přednášky odborníků o klimatu, zahradnickou
inspiraci nebo zamyšlení nad tím, co můžeme každý udělat pro životní prostředí.
V 30 inspiracích zachytí bystrý čtenář
spoustu myšlenek k zadumání nad naším

místem na Zemi. Nechybí tipy na šetrné tvoření z přírodních materiálů nebo ukázka, jak
uspořádat oslavu bez odpadu a využít lokální
potraviny a dary přírody na výbornou svačinku. „Věříme, že čtenáři najdou nové nápady
a jejich vánoční oslavy budou zase o krok
šetrnější k přírodě,“ sdělila za Lipku Veronika
Neckařová. Všechny nápady najdete na
webu: www.lipka.cz/30-let-lipky.
Rodiče s dětmi se můžou inspirovat výlety
do přírody poblíž Brna a badatelskými náměty

na hry venku. Zvládnete přehodit žabkou rybník? Kdy jste si naposledy vychutnali západ
slunce? Nechybí ani nové publikace, které přivedou k zamyšlení nad naším vztahem k přírodě i druhým, pomůžou při prozkoumávání
života v půdě nebo zpestří pozorování ptáků.
Nový kapesní atlas vám dokonce zazpívá.
Zapálení zahradníci a zahradnice jistě ocení
plejádu námětů. Od tipů, jak vybudovat klimatickou zahradu, přes návody na zelené stěny
z palet, mokřadní bludiště či dešťové záhony,
až po drobné komunitní počiny, jako je volně
dostupná Semínkovna pro lokální výměnu
semínek na Kamenné 20 nedaleko Poříčí.
30 inspirací pro lepší budoucnost připravila
Lipka veřejnosti v duchu toho, co už třicet let
dělá: vzdělává, pomáhá, čerpá inspirace ze
svého okolí a posílá je zase dál. Z malého
Domu ekologické výchovy se rozrostla na
instituci, která má široký dopad na ekologickou výchovu dětí i dospělých. Budeme rádi,
když se přidáte a pomůžete nám budovat
svět, ve kterém všem bude dobře.
Pozvánky na poslední předvánoční akce
najdete v kalendáři akcí na webu organizace.
Zuzana Slámová



ZKRAŤTE SI ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

Kde si vykoledujete mikulášskou nadílku?
Vyrobíte ozdoby, věnce a dárky? Kde zažijete vánoční atmosféru, zvyky, zpívání
a vystoupení? Lužánecká pracoviště nabízejí pestrý program od první adventní neděle až do příchodu Ježíška. Těšte se i na novinky: e-shop s tvořivými balíčky a soutěž.
K Vánocům v Lužánkách odjakživa patří
radost z tvoření a vlastního výrobku, který
pod stromečkem možná potěší i vaše nejbližší. Sdílejte nadšení s námi od 4. do
18. prosince, a to v dílnách, které budou věnované drátování, výrobě vánočních ozdob
z korálků nebo dárků na poslední chvíli.

Navštívit můžete taky on-line lužánecký
obchod z pohodlí domova. Připravená je
vánoční edice tvořivých balíčků, například
dřevěný svítící stromeček, vánoční hvězda
s LED světýlky nebo adventní věnec z chvojí.
Vše s návody a materiálem pro celou rodinu
najdete na odkazu: obchod.luzanky.cz.
„Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na koláč.” Jakou další znáte říkanku nebo
písničku? Připravte si ji pro Mikuláše, čerta
a anděla, které potkáte na třech lužáneckých
pracovištích: v Žabovřeskách, Bohunicích
a na Lesné, a to od 3. do 5. prosince. Držíme
palce, ať dostanete dobroty místo uhlí.

Tradičně největší akce se chystá v lužáneckém pracovišti Lidická. Voňavé Vánoce
s dílnami, zvyky, koncertem a betlémem na
jediném místě se budou konat v sobotu
18. prosince. Čekání na Ježíška si můžete
zkrátit taky na Kluzišti Lesná a soutěží. Hledají
se vaše ideální Vánoce, jak si je představujete? Podělte se přes fotograﬁe nebo videa
na e-mailu soutezime@luzanky.cz do 15. prosince a vyhrajte poukaz do lužáneckého
e-shopu, čepici a další dárky. Více o akcích
na webu: luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová
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Volný čas

ADVENTNÍ BRNO

POSEZENÍ U CIMBÁLU

Poznávat město můžete i v šálách a čepicích. Profesionální průvodci TIC Brno vás
v době adventu a Vánoc provedou kláštery
v centru města, duchovní linku bude sledovat i procházka po brněnských betlémech.
Vezměte své děti a objevte, co si na Vánoce přeje brněnský drak, nebo zjistěte vše
o brněnských pověstech. Pro ty lenivější z nás
vyrazí i v prosinci na svou trasu vyhlídkový
minibus. Dvě prohlídky lákají na Slavné brněnské vily a Paláce průmyslové aristokracie.
Nadělte si plno společných zážitků i poznání
kousku brněnské historie.

Centrum volného času Botanka zve na
poslední letošní setkání s cimbálkou.
Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu je
připraveno na 10. prosince od 18.30 do 21.30
hodin v sále Společenského centra radnice
městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
Těšit se můžete nejen na oblíbené lidové písničky, ale také na vánočního hosta. Vstupenky
v ceně 180 korun budou v prodeji v pondělí
6. prosince 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
Šárka Jelínková 
k dispozici na místě.

Připraveny jsou prohlídky:
 Kláštery v centru Brna – 27. listopadu,
4., 11. a 18. prosince
 Co by chtěl drak pod stromeček? –
28. listopadu a 12. prosince
 Brněnské pověsti pro děti – 5. prosince
 Brněnské betlémy – 28. a 30. prosince
 Vyhlídková jízda Slavné vily – 27. listopadu,
4. a 11. prosince
 Vyhlídková jízda Paláce průmyslové aristokracie – 28. listopadu, 5. a 12. prosinc
Prohlídky začínají vždy ve 14.00 hodin.
Hana Novosadová 
Foto: Michal Růžička

NUDA NEMÁ NA VOJTOVĚ ŠANCI
Volnočasové centrum Kávéesky na Vojtově 7 je místem pro mezigenerační setkávání a aktivní trávení volného času.
Celá rodina od nejmenších po nejstarší si
u nás může zacvičit, zazpívat, tvořit i malovat.
Nabízíme kurzy pohybové, hudební a výtvarné, tvořivé dílny, přednášky, výlety, hudební
vystoupení i víkendové akce pro širší veřejnost. Vybírat můžete z programu, který vám
zpříjemní adventní období:
 Přednáška Výživa a zdraví
2. prosince od 16.00 hodin
Jak správně zařadit výživové doplňky do
stravovacího režimu, abychom vytěžili
maximum jejich účinku.
 Přednáška Vojtova zve do světa: Anglie
8. prosince od 16.30 hodin
Přijďte objevit krásy jihovýchodního
pobřeží Britských ostrovů a oblasti zvané
zahrada Anglie.
 Přednáška Sociální služby
9. prosince od 16.00 hodin
Vše o získání příspěvku na péči a využití
sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
 Vánoční Vojtova
11. prosince od 14.00 do 17.00 hodin
Vánoční tvoření pro malé i velké zakon-

čené divadelním představením Vánoční
hra aneb Co andělé zvěstovali, které
zahraje divadlo KUFR.
 Muzikoterapie
14. prosince od 17.30 hodin
Relaxace při hudbě, prevence stresu
a syndromu vyhoření. Kapacita je omezená, je nutné přihlášení na e-mailové adrese: recepce@kaveeska.cz nebo telefonním čísle: 775 857 959.
 Vánoční Znojmo
15. prosince
Vydejte se za krásami Moravy se zkušeným průvodcem Klubu českých turistů.
Navštívíme radniční věž, kostel svatého
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Mikuláše, hrad a okolí rotundy s výhledem
na znojemskou přehradu. Účastníci si sami
hradí dopravu a případné vstupy do památek. Je třeba se přihlásit předem na e-mailu: recepce@kaveeska.cz nebo telefonním čísle: 775 857 959.
 Přednáška: První pomoc
16. prosince od 16.00 hodin
Naučte se, jak poskytnout první pomoc
v praxi.
Všechny akce jsou pro účastníky zdarma
s výjimkou plánovaného výletu do Znojma.
Více informací je uvedeno na odkazu:
www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková



Volný čas

MUZEUM ZVE
K POSLECHU
Dalších 30 let?, tak se jmenuje další díl podcastu Muzea romské kultury, který hodnotí
roli muzea jako paměťové instituce.
V pátém díle druhé série podcastu Muzea
romské kultury klade Alica Sigmund Heráková svým hostům otázku: jaké je postavení
muzea na mapě paměťových institucí?
Poslední díl vyjde 9. prosince jako bonus
v závěru oslav kulatého jubilea muzea.
Třicet let, to byla trnitá cesta z jedné kanceláře v roce 1991 přes rok 2005, kdy se stalo
státní příspěvkovou organizací Ministerstva
kultury ČR, až do letošního jubilejního roku
2021, kdy je muzeum moderní institucí se
čtyřmi pracovišti. Více se 9. prosince dozvíte
právě v podcastu, který si můžete pustit na
webu: www.rommuz.cz.
Druhá série podcastu s podnázvem Velikáni
jako spojující články posluchačům odhaluje
široký kontext historických, kulturních a společenských souvislostí mezinárodního romského etno-emancipačního hnutí. Zároveň
klade vysoce aktuální otázky o tvorbě příběhů
vztahujících se ke kolektivní paměti, aktivismu
a současné roli muzejních institucí.
Adéla Petřeková



PORTÁL ZAVEDE
DO VESMÍRU I NANOSVĚTA
Chcete nahlédnout do nanosvěta nebo si
vyzkoušet, jaké je to opustit hranice naší
planety? Tuto skvělou příležitost budete
mít prostřednictvím Expo modulu v Galerii
Celnice v zahradě vily Löw-Beer od 13. do
26. prosince.
Expo modul s doprovodnou výstavou vznikl pod taktovkou brněnské hvězdárny, jeho
autory jsou multimediální architekti ze studia Visualove. Technologie budoucnosti si
můžete vyzkoušet v rámci putovní interaktivní
tour Věda a technika jede!, která se vrací do
Brna se speciální zmenšenou instalací exponátu ze světové výstavy Expo v Dubaji, kde
Jihomoravský kraj a Brno představí v březnu
2022 úspěchy lokální elektronové mikroskopie a vesmírného průmyslu. Návštěva modulu
je zdarma.
Zapojit se můžete také do Micro Macro
Quizu, otestovat své znalosti a poznat, v čem
jsme na jižní Moravě světová špička.
Program a informace o celém projektu
najdete na stránkách www.micromacro.cz
a www.vedaatechnikajede.cz.

Hana Janošíková 
Foto: JIC

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ

Letohrádek Mitrovských zve na výstavu se
60 betlémy a brněnskou raritou, celoročním betlémem.
Tradiční výstava betlémů v Letohrádku
Mitrovských na Starém Brně představí historické i soudobé exponáty různých velikostí
a druhů od nás i ze zahraničí. Nebudou chybět ani různé kuriozity, jako například mexický betlém stylizovaný do postaviček
z kostlivců, betlém s keramickými tanečníky
a nebo betlém z litého skla.
Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně
malovaný papírový betlém z roku 1933 od
Jana Václavů ze Železnobrodska, který

vytvořil pro své syny. Exotické betlémy pak
pochází z křesťanských oblastí Afriky a Jižní
či Střední Ameriky.
K vidění pak bude také slámový betlém
s figurami v životní velikosti. Chybět nebude
ani Starobrněnský papírový betlém s důležitými památkami z okolí letohrádku
a významnými osobnostmi, které v této části
Brna působily: E. Rejčka, A. A. Mitrovský,
G. J. Mendel, L. Janáček a další. Autorkou
tohoto betlému je ilustrátorka Jana Moštková. Exkluzivně v letohrádku vystavíme sbírku
historických voskových Jezulátek od Tomáše Bochořáka.

Součástí expozice bude i celoroční betlém, tedy dioráma Život Ježíše Krista se 105
figurami, každá o velikosti 30 centimetrů,
se zvukovou smyčkou, která odvypráví příběh od zvěstování a narození až po ukřižování a vzkříšení. Betlém vznikal dva roky
a figury byly vyrobené ručně technikou
plstění z ovčí vlny. Autorkou je Ivana Langrová.
Výstavu jako obvykle doplníme o bohatě
nazdobené vánoční stromky a ﬂoristické dekorace. Více informací a otevírací doba je na
webu: www.letohradekbrno.cz.
Mgr. Petr Lukas
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Volný čas

ADVENTNÍ OBDOBÍ A VÁNOCE
V TRADICÍCH A ZVYCÍCH
Ozdoby z domácího moduritu
Samotvrdnoucí hmotu, která se nemusí ani
zapékat, si můžete vyrobit jednoduše doma.
Můžete z ní vyrábět třeba ozdoby na stromeček nebo jmenovky na dárky. Pro ty s citlivější pokožkou doporučujeme s hmotou
pracovat pouze v rukavicích. Pozor, není určeno k jídlu. Budete potřebovat 100 g jedlé
sody, 50 g kukuřičného škrobu a 50 ml vody.
Vše smíchejte v nepřilnavé pánvi a na mírném plameni míchejte, až se voda odpaří
a směs zhoustne do konzistence těsta. Kompaktní hmotu z pánve vyndejte a vytvořte
kouli, kterou nechte zchladnout. Pak už s ní
dále pracujte jako s těstem: rozválejte ji na
silnější plát a vykrajujte nebo tvarujte dle
potřeby. Hotový výrobek nechte zaschnout
minimálně 24 hodin, v polovině schnutí jej
jednou obraťte.
Kniha Vánoční Tradinář provede čtenáře
zimním časem od posvícení až k masopustu.
Tradinář napsala Martina Boledovičová
společně s Martinou Viktorií Kopeckou, která
ho jako farářka obohatila o výklad křesťanského vánočního příběhu. Kniha čerpá také
ze znalostí dávných lidových tradic etnografa
Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiřího
Mačudy. Kromě zvyků a obyčejů však obsahuje také více než pětatřicet návodů na tvoření a zdobení z přírodnin, recepty na tradiční
i zapomenutá jídla, na vánoční cukroví
a obřadní pečivo. Čtenáři se zde také dozvědí, jak sestavit svatomartinské, štědrovečerní,
sváteční a novoroční menu. Knihu vydalo
letos v září nakladatelství Smart Press a je
běžně k dostání v knihkupectvích.
Zde přinášíme malou ochutnávku z nepřeberného množství nápadů a receptů, které
jsou v knize uvedeny.

tek a půl hrnku datlí, hrnek rozinek, lžičku perníkového koření nebo svitek skořice a několik
hřebíčků, vlašské ořechy a med. Vše kromě
ořechů a medu krátce povařte, svitek skořice
a celý hřebíček vyjměte a omáčku rozmixujte.
Nakonec přidejte nasekané vlašské ořechy,
podle chuti med a koření.
Tato vánoční ovocná omáčka se původně
podávala k masu, později k vánočce. Hospodyně ji připravovaly už 21. prosince, ochutnávat se však směla až o Štědrém večeru. A proč
muzika? Protože se bere k tanci vše, co komora skýtá: sušené ovoce, ořechy, perník, rum…

Polaz
Tuto ozdobu Vánoc si můžete doma vytvořit
o slunovratu a zavěsit ke stropu nad stůl. Jak
ji vytvořit? Základem je něco kulatého – jablko,
pomeranč, grep, mechová nebo polystyrenová koule. Skrze kouli udělejte otvor, protáhněte jím provázek a na spodní části ho
zakončete korálkem nebo mašlí. Na horní části nechte očko na zavěšení. Špejle si nastříhejte na půlky a navlékejte na ně dekorace.
Jaké použijete, je na vás. Třeba sušenou kůru
z pomerančů, mandarinek, kterou jste si ještě
čerstvou vykrájeli malými vykrajovátky. Na
ozdobu použijte i kousky látek, sušené ovoce,
oříšky nebo popcorn. Zavěšený polaz představuje zářivé a životodárné slunce, které
začíná od 21. prosince opět nabývat na síle.

Muzika z čerstvého ovoce
Na tradiční sladké jídlo na vánoční stůl
budete potřebovat tři až čtyři oloupaná a na
kousky nakrájená jablka, jednu na kousky
nakrájenou hrušku, půl hrnku sušených šves24 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2021

Tradiční zvyky
Po štědrovečerní večeři došlo na věštění
budoucnosti, krájelo se jablko, pouštěly se
lodičky z ořechových skořápek, lilo se olovo
nebo vosk. A co značí tvary, které se vytvoří
z rozehřátého olova nebo vosku ve vodě?
Rovné čáry – klidný a spokojený život, vlnité
čáry – nejasnosti a zmatky, neporušené kruhy
– prosperita, blahobyt, štěstí, porušené kruhy
s čárami, které je přetínají, znamenají opak.
Pravidelný čtverec – život v harmonii s lidmi
i s přírodou, trojúhelník pravidelný – nečekané štěstí v podnikání, nepravidelný značí
nejistotu v existenčních otázkách, hvězdy –
cesta k duchovnímu poznání a prosperita,
květiny – láska, štěstí a had – pokušení,
(mav) 
moudrost.

Volný čas / Kultura

VÁNOCE PRO KOČKU

Brněnské nakladatelství Books & Pipes
letos vydalo rozšířené a nově ilustrované
vydání oblíbené vánoční knihy Vánoce pro
kočku.
Kniha autorky Terezie Radoměřské je určená všem, kteří mají rádi tajemný předvánoční
čas plný očekávání. Děti zde najdou příběh,
který jim zkrátí čekání na příchod Ježíška
a rodiče inspiraci pro adventní období:
„Děti už byly převlečené v pyžamech, zuby
vyčištěné a vlásky učesané. Seděly v pokoji
a četly s maminkou pohádku na dobrou noc.

‚Viky, Sisi, Maxi!‘ zavolal tatínek z ložnice.
‚Pojďte do postýlek, mám pro vás překvapení!‘ vykoukl ze dveří. Maminka musela honem
pohádku dočíst a už se děti hrnuly za tatínkem. ‚Co to je, co jsi to tady udělal?‘ ptaly se
děti jedno přes druhé. Na stole pod oknem
totiž stál betlém. Tedy spíš jen betlémská chýše. Nikde žádné ﬁgurky ani světýlka.
‚To je betlém,‘ vysvětlil tatínek, jako by to
dětem nebylo jasné. ‚A ten betlém každý den
nějak vylepšíme nebo sem dáme ﬁgurku. Až
to bude hotové a budou tady všechny ﬁgurky,
přijdou Vánoce. Myslím, že vám to čekání
bude lépe ubíhat. A teď šup do peřin.‘ Tatínek
dal dětem pusu na dobrou noc a zavřel za
sebou dveře.“
Hned na úvodních stránkách knihy se navíc
objeví betlémská Kočka, která mluví lidskou
řečí a která dětem každý adventní večer přináší jednu pohádku. Vypráví jim o volkovi
a oslíkovi, o andělíčcích a cukroví, o tom, proč
máme rádi koledy, nebo co o Vánocích večeřeli Marie s Josefem. A na závěr se od ní malí

čtenáři dozvědí, jak to bylo v Betlémě doopravdy. Ale to až na Štědrý večer.
Sedmé vydání knihy, která je adventním
pohádkovým kalendářem, ilustrovala Tereza
(mav) 
Konupčíková.

KŘÍŽOVKA

V adventní době se v mnoha domácnostech rozvoní rozpálený františek, vyrobený ze směsi prozradí tajenka.
Kouř z kadidelnice má dezinfekční účinky a v chrámových prostorách se používal i jako druh očisty a prevence
před šířením onemocnění. K času adventu různé způsoby úklidu životního prostoru i těla a duše patří. Kořeny tradice vykuřování sahají do hluboké
historie a propojují se s očistou příbytků na přelomu starého a nového roku. Správné řešení si můžete ověřit v tiráži zpravodaje na straně 2.
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Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST VIII.

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 literárního historika, editora, divadelního a literárního kritika, univerzitního
profesora Dušana Jeřábka. Takto na zimu
svého dětství, tedy na období spadající do
dvacátých let minulého století, zavzpomínal
v knize Brno – kulturní město předválečné
a válečné:
Ale snad přece jen nejvíce zábav a potěšení poskytovala v Brně zima. Jak mi aspoň
dnes připadá, zima tenkrát skutečně nešetřila
sněhem a ledem a Brno bylo kouzelné pod
bílou pokrývkou. V ulicích postávali od podzimu do jara kaštanáři se svými roztopenými
bubny s komínkem. Za korunu jsme dostali
kornout horkých kaštanů, které jsme rozdělili
do obou kapes zimníku a hřáli si ruce, než
jsme tuto pochoutku, které se máloco vyrovnalo, zkonzumovali. Dlouho před Mikulášem
výzdoby obchodních výkladů ohlašovaly blížící se Vánoce. U jakubského kostela konal
se mikulášský trh, nabízející hojnost nejrůznějších lahůdek: byli zde perníkoví čerti
a Mikuláši, šňůry ověšené sučukem, pytle se

svatojánským chlebem (to je tuším pochoutka
dnes už neznámá – ale škoda jí věru není,
chuť měla hodně fádní), různobarevné cukrové špalky, sladké dřevo, pendreky, cukrkandl,
a ovšem banány, pomeranče, mandarinky,
ananasy a kdovíco ještě. Svůj dočasný stan
zde měli také prodavači tureckého medu –
nosili na hlavě pravé turecké fezy ze Strakonic, před sebou měli obrovskou krychli tureckého medu, který sekali podle přání zákazníkova sekyrkou do kousku papírku
a nepřestávali vyvoláváním lákat k sobě kupce. Vcelku vzato byl tento prodej svátečních
pochutin sice velmi poetický, ale zcela jistě
také krajně nehygienický. Cukroví bylo vystaveno celý den volně na ulici, většinou bez
obalu (nebalená se například prodávala i žvýkací guma!), a tak není divu, že způsobovalo
nám dětem dost často všeliké potíže. Ale tehdy se jaksi na tyto věci příliš nehledělo –
ostatně ani dnes nebývá po této stránce
všechno v pořádku.
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Největší radostí městské zimy bylo bruslení.
Od listopadu jsme netrpělivě čekali na první
mrazy a na to, až se nad tribunou stadionu
Sokola Brno I – na rohu Botanické a Sokolské
ulice – objeví prapor. Ten totiž ohlašoval, že
se bruslí. Kluziště bylo otevřeno ve všední
dny od dvou do pěti odpoledne a od šesti
do devíti hodin večer, v neděli, ve svátky
a o vánočních nebo pololetních prázdninách
i dopoledne. Vstupné nebylo zrovna levné,
platila se koruna, výhodnější se zdála permanentka, ale to zase znamenalo moc peněz
najednou a rodiče vždy byli od takového
výdaje zdržovaní pochybností, zda se zima
vydaří. Ale pokud mě vzpomínky neklamou,
vydařila se vždycky a prapor nad kluzištěm
vlál aspoň dva měsíce.
Sokolský stadion sloužící v létě lehké atletice, byl střediskem české mládeže v Brně
– německy jsem tam nezaslechl mluvit po
celá léta, kdy jsem tam chodil. Němci se soustřeďovali na kluzišti v Lužánkách. My čeští
kluci jsme na lužánecké kluziště – které nám
vždycky proti našemu sokolskému stadionu
připadalo cizí a jeho obecenstvo příliš
noblesní – chodívali jen o pololetních prázdninách, protože nám tam trpěli hrát hokej.
S tou hrou se v Brně tenkrát teprve začínalo.
Hráli jsme na svých bruslích „na kličku“, tedy
přišroubovaných na obyčejných botách,
„šeksny“, brusle napevno a k tomu na speciálních botách bruslařských, byly tehdy ještě
výjimkou, natož pak „kanady“, tedy hokejové
brusle.
Se zimou – nebo aspoň především se
zimou – se mi spojují i další upomínky. Z mrazu nebo plískanice stačilo udělat krok –
a vstoupili jsme do dveří brněnských Ústředních lázní na Rašínově ulici. Byly to – a ostatně
jsou podnes – lázně (nebo spíše lázničky)
dýchající atmosférou začátku století. Ve třicátých letech ještě všeobecně přetrvával
jejich německý název Zentralbad. Starší páni
tam chodili do páry, my mládež do bazénu.
Plavání v zimě však vůbec nebylo běžné jako
dnes. Především – to je třeba znovu opakovat
– penězi se šetřilo a návštěva krytého bazénu
znamenala svým způsobem luxus. A tak byla
malá útulná plovárna Ústředních lázní obvykle velmi málo obsazena.
Pro tohle všechno – a pro mnohé jiné zážitky – měl jsem zimu rád a ta příchylnost k ní
zůstala mi podnes, jarní tání budí ve mně spíš
melancholii než radost, znamená mi loučení
s nejkrásnějším, nejkouzelnějším obdobím
roku.
(mav)



Kultura

OSUDY REŽISÉRA
ZDEŇKA POSPÍŠILA

Nakladatelství JAMU vydalo v letošním
roce knihu o životní a umělecké dráze režiséra Zdeňka Pospíšila.
„Člověk obrovské imaginace, posedlosti,
vnitřního napětí, neklidu – zkrátka člověk,
inspirující pozitivně i negativně. Pospíšila
nelze lhostejně minout nebo přehlédnout.“
Těmito slovy charakterizoval režiséra Zdeňka
Pospíšila hudební skladatel Miloš Štědroň,
který se podílel na mnoha jeho slavných
inscenacích. Citát uvádí i autorka Klára Hanáková ve své nedávno vydané obsáhlé publikaci, kterou nazvala Pospa… s vysvětlujícím
podtitulem životní a umělecká dráha režiséra
Zdeňka Pospíšila.
Brněnská rodačka Klára Hanáková (1978),
vystudovaná teatroložka, rozčlenila knihu
do osmi kapitol, které, jak uvádí v úvodu, se
snaží zachytit Pospíšilovu tvorbu převážně
chronologicky. Po kapitolách, v nichž mapuje Pospíšilovy životní peripetie, studia na
Janáčkově akademii múzických umění
a působení v Slováckém divadle v Uherském Hradišti, otevírá dobu, která má svůj

KNIHA ZAVEDE
DO SLAVNÉ VILY

počátek v roce 1967, kdy se spolužáky Evou
Tálskou a Peterem Scherhauferem a profesorem Bořivojem Srbou zakládá Divadlo
Husa na provázku. Je to období, které autorka knihy právem označuje jako dobu, kdy
je Pospíšil na vrcholu tvůrčích sil. Tehdy vznikají jeho proslavené provázkovské inscenace. Patří k nim i ty, které pro divadlo připravil, tehdy ovšem tajně a na zapřenou,
spisovatel Milan Uhde: dramatizace Páralovy
Profesionální ženy, Olbrachtova Nikoly
Šuhaje pod názvem Balada pro banditu
a Mrštíkovu Pohádku máje.
Milan Uhde později charakterizoval Zdeňka Pospíšila jako režiséra, jenž měl „nápady
snoubící se s duchem textu“. A autorka Klára
Hanáková dodává: „Je to jeho nejslavnější
etapa, v níž vytvořil nejvíce inscenací s relativně konstantním souborem (…), jednak
období, kdy paradoxně v nejvyšší nesvobodě
normalizačních let sedmdesátých mohl pracovat zároveň nejsvobodněji. Ano, i tak
absurdní byla tato doba.“
Další kapitoly knihy rozebírají Pospíšilovu
spolupráci s amatérskými soubory a pohostinské režie v jiných divadlech. Podstatná,
a především velmi záslužná, je kapitola
o Pospíšilově švýcarském exilu. To je období,
pro něž autorka měla asi nejméně podkladů,
přesto přináší velmi ucelený, poučený
a dosud v tomto rozsahu nepublikovaný text
o jistě nelehké etapě Pospíšilova života. Zdeněk Pospíšil s rodinou emigroval v roce 1980,
vrátil se a roku 1990 se stal ředitelem Hudebního divadla v Karlíně. Ani toto bohužel nebylo
jeho šťastné období. Divadlo opustil za tři
roky v roce 1993. V témže roce odešel dobrovolně ze života.
Životní i umělecké osudy Zdeňka Pospíšila
by vydaly materiál na samostatný ﬁlm, píše
v závěru monograﬁe o tomto výjimečně talentovaném režisérovi autorka. Knihu doplnila
velmi podrobným soupisem Pospíšilových
režií, dále bibliograﬁí i použitými prameny. Je
to dílo, které velmi pečlivě a s odbornou erudicí představuje výraznou osobnost nejen
(je) 
brněnského divadelnictví.
Foto: archiv Lenky Loubalové

Fotograﬁe nahoře z archivu Lenky Loubalové zachycuje Zdeňka Pospíšila se spolupracovníky z Divadla Na provázku, zleva: František Mareš, Iva Bittová, Zdeněk Pospíšil,
Miroslav Donutil, Jan Vyskočil a Jana Zbořilová.

Brněnské vydavatelství Mapcards oživilo
napínavý válečný příběh továrníka Alfreda
Löw-Beera v knize Tanec s gestapem.
Kniha rozvíjí skutečnou událost z konce éry
této významné židovské podnikatelské rodiny
v Brně. Když se továrník neobjeví v exilu,
najme rodina slavného agenta britské tajné
služby, který se na vlastní pěst vydává do protektorátu, aby pátral po zmizelém. Stopy hledá
v Berlíně, Praze i Karlových Varech a mimoděk
tak podává zajímavou a velmi neobvyklou
zprávu o životě v naší zemi těsně před vypuknutím samotné války. Díky chladnokrevnosti,
chytrosti, lsti, kontaktům, úplatkům i prostému
štěstí a náhodě se agent postupně dostává
až na místo, kde stopa po starém pánovi mizí.
Napínavá je i historie samotné knížky. Po
návratu do Anglie vydá agent o celé misi
a výsledku svého pátrání napínavou zprávu.
Ta poprvé vyjde knižně v roce 1940 v Londýně,
ale trvá plných osmdesát let, než se objeví
poprvé v češtině. Původní kniha byla doplněna
také četnými fotograﬁemi a doplňujícími informacemi, které v době anglického vydání nebyly
známy a které autor musel zatajit, aby neohrozil
své kontakty. Samotný Sir Paul Dukes, autor
a agent, byl i zajímavou historickou postavou
a působil nejen u nás či v Německu, ale především v bolševickém Rusku. Knihu je možné
zakoupit v e-shopu: www.mapcards.cz, ve vile
a také v knihkupectvích.
Vila Löw-Beer na Drobného ulici na základě napínavého příběhu připravila také zážitkovou pátrací hru V kůži tajného agenta, kterou si zájemci zahrají přímo na půdě této
Ivana Bílková 
slavné vily.
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SILVESTR U POLÍVKŮ

DARUJTE NA VÁNOCE
DIVADELNÍ ZÁŽITEK

Národní divadlo Brno připravilo pro diváky
vánoční předplatné.
Předvánoční doba, a tím více samotné
Vánoce, jsou časem, kdy přemýšlíme, co by
našim přátelům a blízkým udělalo pod stromečkem největší radost. A co je krásnějšího
než místo materiálních věcí darovat zážitek.
Národní divadlo Brno se na zážitky specializuje a chce je samozřejmě darovat co největšímu počtu diváků.
Jednotlivé skupiny předplatného jsou koncipovány tak, aby nadchly jak znalce, tak i úplné začátečníky, příznivce opery, baletu
i činohry. Oproti klasickému sezónnímu předplatnému se vánoční předplatné neomezuje
na divadelní sezónu, ale na kalendářní rok.
Výhodou je nejen výrazná úspora oproti
nákupu jednotlivých vstupenek, ale také další
vstupenka navíc za pouhých 100 korun a slevy na další mimořádné akce. Vstupenka je
přenosná, můžete ji tedy darovat nebo půjčit,
navíc máte možnost jedné výměny termínu
představení za jiný, a to zcela zdarma. Kompletní nabídku najdete na www.ndbrno.cz.
Jan Pochylý



Advent by měl být obdobím příjemným,
nikoliv stresujícím. Což je důvod, proč si
nejméně jeden večer vyhradit pro návštěvu Divadla Bolka Polívky.
Od poloviny listopadu zdobí repertoár
divadla novinka autora a režiséra Jiřího
Pokorného Rouen 44. Příběh hry, která je příležitostí pro Kláru Trojanovou a Chantal Poullain, se odehrává za války v normandském
městě Rouenu, kde události svádí dohromady dvě kdysi důvěrné známé, statečné ženy,
které se však tentokrát ocitnou v nelítostném
střetu. Předvánoční reprízy hry najdete na
programu 3. a 11. prosince.
Premiérový díl komediálního občasníku
RE:KABARET se bude hrát 17. prosince, tentokrát s podtitulem Re:Start Live!, který
zaměstná opět všechny vaše smysly a rozvibruje vám bránici. V pestré směsici skečů,
stand-upů, pantomimy, klauniád a improvizace okořeněné nekorektním humorem ten-
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tokrát vystoupí například Anna Polívková,
Mariana Chmelařová, Pavol Seriš a další.
Divadlo Bolka Polívky je tu pro vás ale
i v období mezi svátky a hrát bude dokonce
i na Silvestra. Připravena je pro vás 27. prosince The Naked Truth aneb Odhalená pravda o ženských tajemstvích i vůli, Rebelky přijdou na řadu 28. prosince, 29. prosince
Horská dráha s Milanem Kňažkem a 30. prosince hra S láskou Mary s nezdolnou Veronikou Žilkovou.
Poslední den letošního roku se pak můžete od 17.00 hodin naladit na příchod toho
nového Sexem pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krausovou a ve 20.00 hodin
se pak nechat přesvědčit Pavlem Serišem
a jeho Pozemšťanem o tom, že svět je přes
veškerá protivenství opravdu báječné místo
k životu.
Jiřina Veselá 
Foto: Lenka Hatašová

Kultura

POHÁDKOVÝ MIKULÁŠ

Mikuláš na Leitnerce bude letos opět spojen s pohádkou. A ne jen tak ledajakou,
5. prosince od 17.00 hodin do klubu přiskáče z bílovických lesů Liška Bystrouška.
Liška Bystrouška je pohádka na motivy knihy Rudolfa Těsnohlídka. Jelínek, Jelínková,
Smečka a Lexová tentokrát hrají a zpívají
o nejslavnější lišce z bílovických lesů. Příběh
o lišce, kterou jen tak někdo nezkrotí. Příběh
o lišce, kterou jen tak nikdo neochočí. Inscenace vznikla na Leitnerce během pandemie

VÝSTAVA
PŘEDSTAVUJE
JIŘÍHO PELCLA

a po letní premiéře se konečně vrací do našeho sálu. Nezaměnitelný výtvarný styl Venduly
Chalánkové i originální hudba potěší nejen
malé diváky od tří let, ale i dospělé.
Po představení se navíc bude konat mikulášská nadílka, při které Mikuláše doprovodí
další známé tváře. Na všechny děti čeká
vánoční minibalíček a pro ty zvlášť zlobivé
i peklo. Vstupenky jsou k prodeji na GoOut.cz,
případně přes náš web: www.leitnerka.cz.
Tomáš Pokorný



Legenda českého designu Jiří Pelcl
vystavuje v Uměleckoprůmyslovém
muzeu na Husově 14.
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje
čtyřicetiletou kariéru předního českého
designéra, který prošel řadou tvůrčích
období odrážejících nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, ale i politické, sociální a ekonomické změny.
Cílem výstavy Jiří Pelcl Design je otevřít
pohled do zákulisí designérské profese
a přiblížit ji veřejnosti.
Dřevo, kov, plast, papír, sklo, porcelán
a textil. To jsou materiály, se kterými Pelcl
v průběhu své kariéry pracoval, všechny
se vždy snažil dokonale poznat
a respektovat jejich přirozené kvality.
Tento přístup ovlivnil jak Pelclovu práci,
tak výstavu samotnou. Designérova tvorba je dokumentována nejenom konkrétními produkty, ale především prostřednictvím pozadí jejich vzniku. V obecné
rovině tak nabídne platformu pro diskuzi
o smyslu a podstatě práce designéra
a jeho spolupráce s průmyslovým odvětvím. Edukativní zaměření výstavy posílí
instalace vzorků materiálů a příklady
postupů navrhování a výroby různých
produktů.
Výstavu bude možné navštívit do
26. února 2023.
Jan Press 
Foto: Lukáš Hausenblas
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PTÁCI JAKO SÓLISTÉ

Filharmonie Brno chystá koncert s ptačím
zpěvem v hlavní roli.
Hudební nástroje napodobující ptačí zpěv
anebo třeba také nahrávky z přírody za
doprovodu orchestru. To je téma koncertu,
který Filharmonie Brno chystá na 9. a 10. prosince. Večer pod taktovkou Roberta Kružíka
zahájí skladba Ptáci Ottorina Respighiho.
„Italský autor v ní vyšel z děl autorů 17.
a 18. století pokoušejících se hudebními pro-

SAUDEK V BRNĚ

středky napodobit hlasy ptáků a jiné zvuky
s ptáky spojené, třeba třepetání křídel nebo
hrabání nožkama,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Následující skladba s názvem Cantus arcticus, koncert pro ptáky a orchestr, na to jde
jinak. Finský autor Rautavaara v ní využil ptačí
zpěv reálný, který „ulovil“ na magnetofon na
různých místech Finska, v mokřinách u obce
Liminka či na severním polárním kruhu. Večer
uzavře Mendelssohnova Symfonie č. 4 zvaná
Italská, ve které zachytil svoje dojmy z cestování po této zemi.
Dáváte přednost jazzu a jeho velkým klasikům? Pak nesmíte minout Novoroční koncert, kterým 1. ledna oslaví v Janáčkově
divadle Filharmonie Brno své 66. narozeniny.
Na programu je Duke Ellington, Jaroslav
Ježek a Leonard Bernstein. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Dennise R. Daviese
s vynikajícím italským klavíristou Emanuelem
Arciulim.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji nebo
on-line na: www.ﬁlharmonie-brno.cz. Před
vstupem je třeba prokázat bezinfekčnost.
Kateřina Konečná



Fotograf Jan Saudek představuje v Brně
svou tvorbu po 11 letech. K vidění je do
5. prosince v Galerii Graicano na Veselé 39.
Jan Saudek se věnuje převážně ateliérové
fotograﬁi s typickým rukopisem. V roce 1972
se na jeho snímcích poprvé objevila oprýskaná zeď, tolik příznačná pro jeho tvorbu, od
roku 1977 své fotograﬁe koloruje. Do poloviny
90. let vystavoval svá díla především v zahraničí, kde získal řadu významných ocenění,
stal se dokonce nositelem prestižního francouzského Řádu čestné legie. Kromě fotografování se věnuje také malbě, při níž se
většinou inspiruje svými fotograﬁemi. Výstava
je prodejní, vstup na ni je zdarma. Více na
Radoslav Sedlák 
www.graciano.cz.

OČI BRNA PŘIBLÍŽÍ OSUD LETCE

Moravská zemská knihovna představuje
Leopolda Šroma a další moravské letce
RAF prostřednictvím multimediální prezentace a on-line výstavy. K vidění je do
15. ledna 2022.

Letecké eso druhé světové války ve službách RAF a rodáka z Chrlic Leopolda Šroma
představí knihovna ve foyer v přízemí v rámci
pravidelného cyklu Oči Brna. Šromovi a dalším moravským pilotům věnuje také stejno-
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jmennou rozsáhlou on-line výstavu na adrese: raf.knihovny.cz.
Leopold Šrom (1917–1968), skromný muž,
oddaný vlastenec a vynikající pilot, patřil
k našim nejúspěšnějším stíhačům ve druhé
světové válce, ale přesto není jeho jméno
a příběh známý tak, jako některých dalších
československých letců ve službách britského
Královského letectva. Po okupaci Šrom uprchl
z Protektorátu do Polska odkud se vydal do
Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, aby
se poté v Británii v roce 1940 přidal ke Královskému letectvu. Zde platil za přesného střelce,
agresivního stíhače a ve vzdušných soubojích
si připsal celkem pět potvrzených sestřelů
a řadu poškozených nepřátelských strojů. Další bojové úspěchy zaznamenal hluboko v týlu
nepřítele při Slovenském národním povstání.
Knihovna k tématu spouští i rozšiřující on-line výstavu, která nabízí zevrubnější pohled
na příběhy dalších devíti Moravanů, nejen
slavných pilotů, ale i mechaniků a členů
pozemního personálu. Návštěvníci mohou
nahlédnout také do původních vyšetřovacích
spisů některých pilotů z konce 40. a 50. let
z Archivu bezpečnostních složek.
Radoslav Pospíchal



Neziskové organizace

VÁNOCE PRO KOČKY

JAK NA MATEMATIKU

Bohužel je stále dost učitelů, kteří nedávají
žákům základních a středních škol přehled
o učebním programu, někdy ani učebnice
či jiné učební texty.
Spolek Soliton-team poskytuje už řadu let
pod názvem Pro školu i za školu doplňkovou
individuální výuku zejména matematiky.
Pomáhá žákům základních škol, gymnazií
a středních škol, kterým z různých důvodů
nedostačuje běžná výuka ve škole, nebo
kteří míří k přijímacím zkouškám a k maturitě.

Tyto aktivity loni i letos ﬁnančně podpořila
městská část Brno-střed. Díky tomu spolek
doplnil sadu učebnic, pomůcek a podpůrné
literatury, takže vylepšil schopnost ušít na
míru žákům doplňkovou výuku podle jejich
individuálních potřeb.
Letos proběhlo téměř 400 lekcí a konzultací. Běžným výsledkem, stejně jako v minulých letech, je zlepšení známkového průměru
o jeden až dva stupně. Všichni žáci, s jedinou
výjimkou, složili zkoušky na vybrané střední
školy, respektive odmaturovali.
Zhruba 200 žáků obdrželo série kvalitních
výukových videopořadů. Školám a Knihovně
Jiřího Mahena spolek poskytl publikace
a pomůcky celkem za 24 000 korun. Byly
jim také zdarma k dispozici putovní výstavy
o přírodě, jejichž autory jsou členové spolku. Fotograﬁe a popisy jsou k vidění na
www.soliton.cz/putovni-vystavy.
Spolek děkuje jménem žáků a jejich rodin
městské části Brno-střed za poskytnutou
podporu. Také v tomto školním roce ve své
práci pokračuje. Žáci i rodiče zjistí možnosti
na www.soliton.cz pod tlačítkem Výuka.
Miroslav Sedláček

Brněnský Charitativní kočičí spolek Kryšpín
pomáhá několika ověřeným jihomoravským útulkům a tím stovkám koček v nouzi.
Chcete-li o Vánocích udělat dobrý skutek,
pomáhejte s ním. Pošlete do útulků něco
dobrého na zub nebo si kupte v e-shopu
darovací certiﬁkát. Pokud máte tu možnost,
dejte kočce nový domov. Jen pozor, je to živý
tvor, ne dárek, který můžete po svátcích odložit. Poslat můžete také ﬁnanční dar na transparentní účet veřejné sbírky. Nebo se staňte
jedním z 834 pravidelných dárců stokoruny
měsíčně, které spolek pro opuštěné, nechtěné, nemocné, zraněné či týrané kočky shání.
Více informací najdete na sociálních sítích
a na webu: www.spolek-kryspin.cz.



Lenka Němcová



PODPOŘTE HOSPIC SVATÉ ALŽBĚTY
Adventní čas vybízí ke ztišení a zamyšlení.
Jedním z témat, která se nás bytostně dotýkají, je bezesporu závěr života. O pacienty
v terminální fázi onemocnění se stará tým
odborníků Hospice sv. Alžběty v Brně. Nyní
je můžete podpořit díky adventnímu koncertu nebo zakoupením produktů na
vánočních trzích.
„Nevyléčitelně nemocní a umírající si
zaslouží důstojný život až do konce, nemají
být na okraji zájmu společnosti. Doba adventu a Vánoc je dobou vzájemného obdarování
a může tak být i impulzem k zamyšlení, že
lze nejrůznější formou pomoci prokázat soucitnou službu těm, kteří na svých bedrech
nesou těžkosti a utrpení,“ uvedl MUDr. Josef
Drbal, ředitel Hospice sv. Alžběty.
Poselství hospicové péče se rozhodl podpořit svým koncertem soubor Plaisirs de Musique. „Uvědomujeme si, jak velkou a záslužnou práci tito lidé dělají, a proto je na místě
pomoci vybrat ﬁnanční prostředky pro
hospic,“ vysvětlil za soubor Jan Čižmář. Koncert Misterios de Navidad – Hudební cesta
Středomořím po stopách biblického příběhu
o narození Ježíše se uskuteční v pátek
3. prosince od 20.00 hodin v bazilice Nane-

bevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.
Jedinečná atmosféra tohoto prostoru společně s originálním programem slibuje výjimečný hudební zážitek. Program bude složen z děl na pomezí žánrů klasického,
lidově-tradičního a jazzového, která vycházejí
z inspirace biblickým příběhem.
„Mohou zuřit války a konﬂikty, viry a nemoci,
ale tímto koncertem si opět připomeneme, že
pro lásku má smysl žít a za život z lásky má
smysl bojovat. A pokud se láska tento večer
dotkne srdcí všech přítomných, poslání bylo
i tentokrát naplněno,“ doplnil Jan Čižmář. Na
koncertě vystoupí Beatriz Lafont Murcia, Eliška
Tesařová, Marian Friedl, Jan Čižmář, Vladimír
Třebický a Marta Kratochvílová. Vstupenky

v ceně 250 nebo 150 korun (snížené vstupné)
je možné zakoupit v předprodeji Turistického
informačního centra nebo přímo na místě.
Upozorňujeme na nutnost dodržování aktuálních opatření podle epidemické situace.
Další možností, jak podpořit hospic, je
zakoupení produktů na adventních trzích
v centru města. Hospic sv. Alžběty bude mít
svůj stánek na Moravském náměstí u sochy
markraběte Jošta od 10. do 17. prosince.
Přijďte, těšíme se na setkání s vámi.
Budeme vděční i za věcné dary nebo
pomoc dobrovolníků. Veškeré informace
o možnostech podpory hospice naleznete
na www.hospicbrno.cz v sekci Pomáhejte
Beatrix Křížová 
s námi. Děkujeme.
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Inzerce

Mnoho energie do nového roku.
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