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24. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 9. 2. 2022 V 16.00 HODIN
Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
Doporučujeme občanům sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed on-line na www.brno-stred.cz.
Účast veřejnosti bude pravděpodobně povolena pouze za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách
společenského sálu radnice.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Miniúřad je tu pro vás
i v novém roce
Miniúřad je místo, na které se můžete obrátit, pokud si nevíte rady s řešením vaší úřední
záležitosti. Kromě služeb Czech POINTU
a ověřování podpisů a listin vám pracovnice
ochotně poradí s řešením nejrůznějších
životních situací, vyplňováním žádostí či formulářů, případně vás nasměrují na správnou
instituci, pokud řešená záležitost nespadá
do kompetence našeho úřadu. Díky tomu
pak přijdete ke konkrétním úředníkům vybaveni všemi potřebnými dokumenty a minimalizujete tak svůj čas strávený na úřadě.
Pracoviště Miniúřadu naleznete v přízemí
hlavní budovy Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, za vrátnicí vlevo.
Kancelář je otevřena i mimo standardní úřední hodiny, a to: pondělí a středa 8.00–17.00
hodin, úterý a čtvrtek 8.00–15.00 hodin
a pátek 8.00–12.00 hodin. Pokud si nevíte
rady, jaké dokumenty přinést nebo máte konkrétní dotaz či podnět, můžete se na Miniúřad obrátit telefonicky na čísla: 542 526 378
a 542 526 379 nebo napsat e-mail na univerzální adresu: miniurad@brno-stred.cz.

Požadavky na doplnění
veřejného osvětlení

Renneská-Vídeňská, které vzešlo z požadavků občanů. Na základě podnětu Městského divadla Brno požadujeme také
doplnění osvětlení u cesty k divadlu od třídy
Kapitána Jaroše a o zprovoznění osvětlení
v parku Hvězdička nás požádala organizace
DROM. Rada požaduje doplnění osvětlení
pod mostem Benešova u hlavního nádraží
a u discgolfového hřiště na Opuštěné. Požadavky byly předány Technickým sítím Brno,
které osvětlení spravují, a věříme, že se je
podaří v brzké době realizovat.

Zahrazovací sloupky
na Jakubském náměstí
Rada městské části Brno-střed požádala
odbor dopravy Magistrátu města Brna o realizaci zahrazovacích sloupků na jižní straně
Jakubského náměstí v úseku mezi nárožími
s ulicemi Rašínovou a Běhounskou. Na tomto
místě opakovaně dochází k tomu, že zaparkovaná vozidla stojí částečně nebo i zcela na
chodníku a brání tak v průchodu chodcům,
zasahují do umělých vodících linií a poškozují
konstrukci chodníku. Vzhledem k tomu, že
jde o exponované místo, které se nachází na
začátku pěší zóny, v blízkosti zastávky tramvaje a v letních měsících zde bývají také restaurační zahrádky, není současný stav pří(kad) 
pustný.

Betlémské dary
Již posedmé se začátkem ledna konala
na Zelném trhu dobročinná akce Betlémské
dary. Ta je určena pro všechny potřebné,
osamělé a sociálně slabé a je připomínkou
příběhu mudrců, kteří se přišli poklonit
Ježíškovi a přinesli mu své dary. Pro zájemce byla připravena fazolová polévka, kterou
uvařili kuchaři z Masarykovy univerzity,
cukroví, ale i starší nádobí nebo knihy
z Knihovny Jiřího Mahena. Součástí Betlémských darů byl i doprovodný program.
Návštěvníci si mohli poslechnout předčítání
z knih i písničky, nebo si společně zazpívat
koledy. Pro ty, kdo by chtěli přispět do Tříkrálové sbírky, byla připravena pokladnička.
Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli.

Rada městské části Brno-střed na konci
roku 2021 schválila požadavky na dobudování veřejného osvětlení na svém území.
Mezi nimi je například vybudování nového
osvětlení v lokalitě Žlutého kopce, kde má
vyrůst skatepark a následně i dětské sportovně-kulturní centrum, které požaduje právě městská část, nebo doplnění osvětlení
u dětského hřiště na Obilním trhu a v parku
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NOVÁ CESTA
NA ŽLUTÉM KOPCI
V délce 520 metrů bude veden ulicí Vinařskou první úsek plánované páteřní komunikace na Žlutém kopci. S předpokládanými
náklady ve výši 69,7 milionu korun schválila
tento investiční záměr Rada města Brna.
Z důvodu plánované výstavby na Žlutém
kopci je nutné zajistit zpřístupnění území.
Koncept spočívá ve vytvoření jedné průjezdní
páteřní komunikace. Trasa, která bude procházet diagonálně napříč celým územím
a bude napojena na stávající dopravní síť,
vychází z návrhu schválené Územní studie
Žlutý kopec. V plánu je její rozšíření na dva
jízdní pruhy. Součástí investičního plánu je
také budoucí trasa městské hromadné dopravy včetně oboustranného chodníku
a osvětlení pomocí usazení sloupů veřejného
osvětlení.
Z ulice Lipové povede páteřní komunikace
přes ulici Vinařskou. S napojením na ulici
Tomešovu povede trasa přes území Žlutého
kopce a vyústí do ulice Tvrdého. Z důvodu
velké svažitosti terénu je investice finančně
náročná. Navíc je nutné i majetkoprávní vypořádání s Masarykovou univerzitou, do jejíhož
(kad) 
majetku komunikace spadá.

OKOLÍ DOMU UMĚNÍ
SE ZMĚNÍ
Kancelář architekta města Brna připravuje
krajinářsko-architektonickou soutěž na
novou podobu okolí Domu umění a blízkého parku Koliště I.
Cílem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení
úpravy dosud nepříliš koncepčně řešeného
prostoru a vybrat zpracovatele projektové
dokumentace, kterému bude moci město tuto
zakázku zadat. Malinovského náměstí i park
Koliště jsou částí bývalé brněnské okružní třídy
a patří mezi nejdůležitější veřejné prostory
v Brně. Proto by měl vítězný návrh zohledňovat
toto prostranství před Domem umění i park
Koliště I jako celek. Dům umění, původně Kaiser
Franz Josef-Jubiläums-Künstlerhaus, vznikl
v roce 1911 podle návrhu vídeňského architekta
Heinricha Carla Rieda. Během druhé světové
války byla budova poškozena a současnou
podobu získala díky rekonstrukci podle návrhu
Bohuslava Fuchse v roce 1946. Poslední rekonstrukce Domu umění proběhla v letech 2008–
2009 a jejím autorem je ateliér Hrůša a spol.
Žádná z těchto úprav však nezahrnovala rekonstrukci předprostoru. Celková plocha řešeného
území je 21 300 metrů čtverečních a předpokládané náklady na realizaci projektu jsou zhruba 77 milionů korun včetně daně. (kad) 

SEZÓNA NA ZELNÉM TRHU

Se startem nového roku byla zahájena
i sezóna na Zelném trhu, která potrvá minimálně do 5. listopadu. Ve větší míře se na
trhu začnou prodejci objevovat až s teplejším počasím.
Už nyní si u tržnice na Zelném trhu mohou
návštěvníci zakoupit med a medové produkty
od pana Bedřicha. Předpokládáme, že první
prodejci ovoce a zeleniny se na plochu tržiště
vrátí koncem února, na začátku března. Vše
bude hodně záviset právě na počasí.
„Do výběrového řízení na stálé prodejce
se přihlásilo padesát zájemců, tradičně jsou

složeni z obchodníků, kteří nakupují a přeprodávají zboží, a ze zemědělců, kteří prodávají svou vlastní úrodu. Ze zkušeností víme,
že je kombinace prodeje nakoupeného ovoce a zeleniny spolu s tím vypěstovaným u nás
mezi nakupujícími velmi oblíbená a prodejci
společně tvoří ten pravý genius loci Zelného
trhu, jak rádi říkají,“ doplnila Ludmila Oulehlová (ANO), radní Brno-střed, do jejíž gesce
obchod a služby spadají.
Dlouhodobou smlouvu o prodeji uzavřelo
celkem 33 prodejců z řad zemědělců a 17
obchodníků. Trh doplní pěstitelé, kteří na něj
přicházejí nepravidelně se svými zahradními
přebytky, jako jsou například bylinky, květiny,
ovoce i zelenina. Na trh se postupně dostávají
také noví prodejci, nabízející méně tradiční
zboží, jako je domácí hořčice od paní Partykové, krémové trubičky od pana Nespěšného nebo také bulharská zelenina a pravý balkánský sýr, sazenice lilií, levandulové výrobky,
ale i čerstvé koláče a další pečivo.
Tržiště je v provozu od pondělí do pátku
od 6.00 do 18.00 hodin a v soboty a státní
svátky od 6.00 do 14.00 hodin.
(kad)



OBĚDY PRO POTŘEBNÉ
SE ROZDÁVALY NA RADNICI

Už podruhé radnice Brno-střed zajistila
prostory a pomohla společně s komunitou
Sant'Egidio s přípravou slavnostního posezení a rozdávání obědů pro potřebné a lidi
bez domova. Vánoční oběd se podával
26. prosince na nádvoří radnice.
Stoly pro potřebné dobrovolníci umístili
a prostřeli tentokrát na nádvoří radnice, a to
z důvodu dodržení rozestupů a dalších pro-
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tiepidemických opatření. A k obědu pro ně
připravili vývarovou polévku a svíčkovou na
smetaně s knedlíkem. Jídlo pro potřebné se
vydávalo ve čtyřech dvouhodinových blocích,
první obědové setkání se konalo v 11.00 hodin
a celkem se rozdalo téměř 200 porcí.
Dobrovolníci z komunity Sant'Egidio pořádali vánoční dobročinnou akci v Brně už podvacáté.
„S chudými kamarády se známe, protože
se s nimi potkáváme i během roku. Bereme
je jako rodinu a jsme rádi, že přijali pozvání
na vánoční oběd. Udělali jsme jim pozvánky
přímo na jméno a na své jméno obdrželi
i vánoční dárek,“ sdělil koordinátor akce
Vladimír Vala. Dodal, že lidé dostávají praktické věci jako teplé oblečení či hygienické
potřeby.
Tajemník Úřadu městské části Brno-střed
Petr Štika doplnil: „Jsme rádi, že můžeme
pomoci přátelům s přípravou a realizací oběda pro potřebné. Akce se mimořádně vydařila, takže věřím, že ji budeme opakovat
i v následujících letech.“
(kad)
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NOVĚ SE OČKUJE I NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

Společnost Podané ruce o.p.s. ve spolupráci s městskou částí Brno-střed otevřela
nové očkovací centrum na jednom z nejfrekventovanějších míst v Brně. Medical
truck, ve kterém je možné podat až tisíc
dávek denně, bude pro veřejnost otevřen
sedm dní v týdnu.
Nové očkovací centrum na náměstí Svobody bude otevřené až do konce března
každý den od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do
19.00 hodin. Zájemci o vakcínu se musí
před očkováním registrovat. Na výběr mají
mezi vakcínami od společností Pfizer
a Moderna.

„Společnost Podané ruce se dlouhodobě
snaží očkování maximálně přiblížit lidem.
Obzvláště v době, kdy o vakcinaci roste
zájem i vzhledem k třetím dávkám, cítíme
jako naši povinnost rozšířit své služby. Naše
mobilní týmy už od loňského jara vyjíždí za
nepohyblivými pacienty, ale očkujeme hromadně i ve firmách nebo malých městech
a obcích. Je tedy logické, že jsme se rozhodli
očkovat na takto frekventovaném místě,“
vysvětlil Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., ředitel
Společnosti Podané ruce.
Starosta městské části Brno-střed Ing.
arch. Vojtěch Mencl (ODS) o spolupráci řekl:
„Chceme umožnit našim občanům se jednoduše naočkovat a tím přispět ke zlepšení
situace v Brně. Velká denní kapacita, každodenní provoz a také dostupnost v centru
města jsou podle mého názoru velmi důležitými faktory, které udělají očkování přístupnějším, protože centrem města denně
projdou tisíce lidí ať už do práce, nebo jen
tak na procházku. Nyní mohou své cesty
využít i k vakcinaci. Jsem rád, že jsme mohli
pomoci kolegům z Podaných rukou se zřízením tohoto centra.“

V medical trucku zvládnou medici naočkovat až 1000 lidí denně a v případě potřeby
je možné kapacitu navýšit. Brňané mohou
využít také očkovací centrum Bohéma
v Janáčkově divadle, kde se očkuje i nadále
s registrací i bez registrace.
MUDr. Viktor Mravčík, epidemiolog a ředitel Společnosti Podané ruce pro výzkum
a vzdělávání, k očkování doplnil: „Přeočkování populace výrazně zvyšuje míru kolektivní imunity a je pro další vývoj epidemie
u nás zásadní. Platí to o to víc v situaci, kdy
se u nás očekává rozšíření nové varianty
Omicron. Ve Společnosti Podané ruce si
uvědomujeme, že je třeba umožnit veřejnosti
přístup k posilující dávce co nejsnadněji a co
nejdříve. Jak ukazuje také naše studie, která
sleduje dynamiku protilátkové odpovědi po
očkování posilující dávkou, hladina neutralizačních protilátek po prvním měsíci se
výrazně zvýšila. Klíčové je, jak se postvakcinační imunita bude vyvíjet dále. Náš soubor očkovaných dále sledujeme a další
výsledky studie budeme mít k dispozici už
příští měsíc.“
(kad)



JE MOŽNÉ PODNAJÍMAT OBECNÍ BYT?

Velmi často se setkáváme s tím, že nájemníci bytů ve správě městské části Brno-střed nevědí, zda vůbec, kdy a za jakých
podmínek mohou podnajmout takový byt.
A někteří se bohužel ani neptají a udělají
to, a poté o byt přijdou.
Podle občanského zákoníku má sloužit
předmět nájmu, tedy v našem případě obecní
byt, bytovým potřebám nájemce a případně
i členů jeho domácnosti. Ten samý předpis
předpokládá řádné užívání bytu a písemný
souhlas pronajímatele, tedy městské části
Brno-střed, s podnájmem celého bytu.
„Mezi některými spoluobčany je rozšířen
mýtus, že k podnájmu bytu souhlas nepotřebují a že městská část jako pronajímatel
neschválené podnájmy neřeší. Opak je prav-

dou. Podnájem celého bytu schvaluje Rada
městské části Brno-střed na základě písemné žádosti nájemce na vzorovém formuláři
a je možný vždy na jeden rok,“ upřesnil
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), do jehož gesce
spadá bytová politika.
V případě podnájmu neschváleného, kdy
nájemce byt sám neužívá, ale poskytuje ho
za úplatu někomu dalšímu, dochází zpravidla
k ukončení nájemního vztahu ze strany městské části. V případě nájemních smluv na dobu
určitou je nelegální podnájem bytu důvodem
neschválení prodloužení smluvního vztahu
respektive neschválení uzavření nové smlouvy. V případě nájemních smluv na dobu neurčitou je neschválený podnájem závažným
porušením povinností nájemce a v takovém
případě může dojít k podání výpovědi ze strany pronajímatele.
„V loňském roce došlo ve 13 případech
k neprodloužení smlouvy na dobu určitou.
Bytová komise nedoporučila uzavření nové
smlouvy z důvodu neschváleného podnájmu. Ve dvou případech rovněž došlo dokonce i k vypovězení nájemní smlouvy na dobu
určitou ještě před jejím vypršením. Oba
nájemci umožnili užívání bytů rodinám ne-

přizpůsobivých občanů. V bytech sami
nebydleli a nereagovali ani na výzvu k nápravě,“ doplnil Jan Mandát.
Pro úplnost je potřeba dodat, že pronajímatel, tedy městská část, má povinnost
respektovat soukromí nájemce a neobtěžovat jej nad míru přiměřenou. Proto pracovníci
správy nemovitostí městské části Brno-střed
neprovádí žádné plošné kontroly užívání bytů
a reagují vždy pouze na konkrétní stížnosti.
Místní šetření provádí v případě stížnosti na
užívání konkrétní bytové jednotky. Nezřídka
se bohužel například stane, že technik správy
nemovitostí provádí šetření užívání bytu problematickým nájemcem a při dotazu na souseda z vedlejšího bytu zjistí, že dotyčný sám
není oprávněným uživatelem.
„Bez ohledu na to, zda zjistíme neoprávněný
podnájem vlastní činností nebo na základě stížnosti, postup je vždy stejný asměřuje kukončení
nájemního vztahu s nepoctivým nájemcem.
Nájemné v bytech spravovaných městskou
částí je v drtivé většině případů pod cenovou
hladinou nájmů v bytech pronajímaných soukromými vlastníky a jejich zneužívání k obohacení nepoctivých spoluobčanů nelze tolerovat,“
(kad) 
uzavřel Jan Mandát.
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BRNO-STŘED UKÁZALO SVOU TŘÍDU!

Projekt Městské galerie je ze dvou třetin
hotov. Část, která vznikala v rámci participativního rozpočtu, byla letos dokončena
celá. Jedná se o malování velkoplošných
obrazů na štítové zdi, a to v části Brna známé jako brněnský Bronx.
Ty obrazy jsou většinou opravdu velké,
a i když se nalézají v místech, kam Brňané
zas tak moc nechodí, za dva roky už se o nich
napsalo a namluvilo dost na to, aby mnozí
jejich existenci vzali na vědomí. Každý samozřejmě podle svého naturelu, a kdo ví, čeho
ještě.
Když vystavili realizované nástěnné malby
nedávno na facebookovém portálu Brno
today a dali lidem možnost posílat palce
a srdíčka PRO a mračochy PROTI, vyhráli
příznivci projektu zdrcujícím poměrem 758
ku 7.
Když se podíváte na portál Viděno v Brně,
můžete se pod obrazem Osudové ohlédnutí
Františka Skály na brněnské Úrazovce zamyslet či pobavit nad takovými komentáři:
 „Strašný a děs tomu se nedá říct umění!
umění vypadá úplně jinak nevím co by na
to řekl Sandro Botticelli, Pierre-Auguste
Renoire atd… Vypadá to, jak kdyby to kreslil nějaký jeskynní muž dnes už si říká umělec úplně každý.“
 „No hrůza a děs, co to jako značí na
nemocnici.???!!!!“

 „Malba mě připomíná gymnastu na koni,
proto bych ji volila třeba na zdi sportovní
haly.“
 „Tak toto je ale fakt depresivní mazanice…“
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Mě ovšem nejvíc zaujal dialog, v němž obhájkyně malby říká jejímu kritikovi:
 „To jste asi nikdy nebyl v žádné galerii.“
A dostane úžasnou odpověď:
 „Bohužel byl, protože jsem musel. Dneska
už naštěstí nemusím.“
Představuji si takového člověka, představuji si, jak je šťastný, že už nikdy v životě
nemusí vkročit do žádné galerie… a najednou
bác, galerie ho přepadne za bílého dne přímo
na ulici! Těžko s dotyčným necítit. Jinými slovy,
není ten, kdo by se zavděčil lidem všem.
A projekt, v němž dochází k setkání lidí s uměleckými díly v nadstandardně velikém formátu
přímo v ulicích města, v sobě nese jistě více
kontroverze než dětská hřiště nebo cyklostezky, které se v rámci participativního rozpočtu budují nejčastěji.
Na druhé straně je jasné, že Městská galerie je ten typ projektu, který upoutá pozornost
i za hranicemi Brna, jak svědčila mediální
odezva po namalování prvních čtyř obrazů,
o kterých se mluvilo v hlavních zprávách
v České televizi a obsáhle o nich referoval
jak Respekt, tak deník Aha!
Projekt, jak už bylo řečeno, začal v roce
2019 v rámci participativního rozpočtu. Pět
z devíti doposud realizovaných obrazů tudíž
zaplatilo město, další čtyři spolek Nový Bronx.
Zásadní roli přitom v projektu sehrála městská
část Brno-střed, a to nejen tím, že se většina

Informace z radnice
obrazů nachází na jejím území. Když totiž projekt uspěl v lidovém hlasování a vypadalo to,
že nic nebrání jeho realizaci, ukázalo se, že
tehdejší Kancelář participativního rozpočtu
není na podobný typ projektu připravena a že
ho prostě v zamýšlené podobě realizovat
nedokáže.
Tehdy pomohlo Brno-střed poprvé. Starosta městské části, architekt Vojtěch Mencl,
nabídl, že bychom mohli zkusit projekt realizovat z úrovně městské části, k čemuž už
existoval z předešlého roku precedens. Byl
to v danou chvíli dar z nebes… ale berme,
prosím, tuto metaforu jako dosti přibližnou,
protože „dary“, které si nakonec musí člověk
vyzvednout v útrobách byrokratických aparátů, se často podobají spíše deseti ranám
egyptským. Skvělou nabídku totiž následovala zhruba půlroční série jednání, psaní
žádostí, převodů, přesunů, než bylo definitivně rozhodnuto, že projekt smějí realizovat
městské části, na jejichž území se budou malby nacházet. Vedle Brna-střed tedy i Brno-sever.
A pak se ukázalo, že, kupodivu, pořád ještě
existuje několik výrazně odlišných způsobů
a metod, jak může radnice jednat s takzvaným
občanem. Máme tu přístup, který bych označil
za tradiční: radnice je pevnost na kopci, občan
se ji snaží zdolat, jeho šance na úspěch jsou
minimální. Pak jsou radnice moderní, které
připouštějí, že občan není nepřítel. Takové
bývají ochotny zasednout s občanem k jednacímu stolu, ale rámec toho, o čem lze diskutovat, nebývá extrémně široký. A nakonec
tu máme radnici typu Brno-střed, kde přání
a potřeby občanů do podstatné míry určují
agendu úřadu i politické reprezentace.
Pokud jde o projekt Městské galerie, ujala
se radnice na středu toho, co slíbila a na čem
se dohodla s magistrátem, věcně a bez odkladů. Výsledkem bylo, že dva muraly na Cejlu
a Bratislavské byly dokončeny už v listopadu
2020. Velkou zásluhu na tom má, vedle již
jmenovaného starosty, vedoucí právního
oddělení Mgr. Jana Plechlová a zejména
tajemník Brna-střed Petr Štika, který pomohl
pamětihodným způsobem i při malování
Šrámkova Letadla na Francouzské.
Jak nestandardní takový „normální“ přístup
je, se mělo teprve ukázat. Radnice Brno-sever
totiž nesplnila nic z toho, co slíbila, rok házela
projektu klacky pod nohy, a nebýt zásahu
Brna-střed, které podruhé zachránilo projekt
před hrozícím fiaskem, byli bychom zase jednou svědky okřídleného „nechoď Vašku
s pány na led“…
Naštěstí dal tajemník Brna-střed Petr Štika
koncem srpna 2021 důležitý prvotní impulz

k převedení financí i kompetencí z nefunkčního Brna-severu na Brno-střed, k čemuž
nakonec došlo během necelých tří měsíců,
což je v poměrech městské byrokracie malý
zázrak. Velké radnici budiž vzdán dík, že
pochopila tuto událost jako mimořádnou
a umožnila dokončit část projektu hrazenou
městem na soukromých plochách, když městské nebyly k dispozici.
Jak už bylo řečeno, projekt bude pokračovat i v tomto roce. Každý, koho zajímá, jaké

Kde muraly najdete?
Pokud si chcete udělat příjemnou procházku a zhlédnout všechny muraly Městské galerie, najdete je na níže uvedených
adresách, poté následuje jméno autora
a název malby.
 Cejl 28 – Vendula Chalánková & Petr
Lysáček – Mendel kontroluje pokus
 Francouzská 38 – Jan Šrámek – Poslední let Sgt. Jana Chalupy
 Bratislavská 40 – Eva Koťátková – V těle
ryby bez vody
 Ponávka 6, Úrazová nemocnice – František Skála – Osudové ohlédnutí
 Bratislavská 21 – TIMO – Brouk Brňák
 Vranovská 20 – František Petrák – František z Assisi
 Bratislavská 53 – Petr Malina – Jean
a Pierre

muraly už nyní zdobí brněnský Bronx, si může
koupit knihu Městská galerie, která je
k dostání v největších brněnských knihkupectvích a také v prodejně TICu na Panenské
ulici.
A kdyby chtěl někdo potěšení z toho, co
tu vzniklo, a ještě bude vznikat, vyjádřit i konkrétním drobným příspěvkem, může to udělat
na www.darujme.cz/projekt/1204229.
Martin Reiner 
Foto: Petr Soldán

 Stará 26 – Milivoj Husák – Pater noster
 IBC, Příkop 8 – Marat Danilyan – Tep
města
„Nápad využití mural artu, tedy velkoplošných maleb na štítové zdi domů, pokládám za originální příspěvek k oživení
v minulosti neprávem opomíjené části širšího centra Brna – okolí ulic Bratislavská,
Cejl, Francouzská a Příkop. Celá oblast
prochází v posledních letech výraznou proměnou a projekt Městské galerie tak zapadá do naší snahy o zatraktivnění této části
města. Proto jsme se také aktivně zapojili
do přípravy a realizace záměru, jehož
výsledek je svým rozsahem a výtvarným
provedením v České republice jedinečný,“
doplnil starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).
(kad)
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OLYMPIJSKÝ FESTIVAL ROZHÝBE BRNO

Za necelý měsíc vypukne v Brně Olympijský festival. Uskuteční se od 4. do 20. února
v Nové Zbrojovce u vlakové zastávky Brno-Židenice. Olympijský festival trvá stejně
jako olympiáda 17 dní. Jeho cílem je představit hlavně dětem různé zimní sporty
a nadchnout je pro ně.
Projekt, který se v Brně poprvé představil
v roce 2018 v areálu brněnského výstaviště,
vzniká ve spolupráci města Brna, Jihomoravského kraje, Českého olympijského výboru
a jeho partnerů.

„Pro základní i střední školy z Jihomoravského kraje připravujeme speciální sportovní
program, který bude probíhat každý všední
den dopoledne zcela zdarma. Během dne
si děti vyzkouší až pět sportů pod odborným
vedením a dozví se více o olympismu,“ upřesnil předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval.
Atraktivní zahájení festivalu se uskuteční
hned první den a nebudou chybět všechny
symboly olympijských her od zapálení ohně
až po štafetu olympioniků. V Brně na Nové
Zbrojovce se začne o hodinu a půl dříve,
tedy v 11.30 hodin. Slavnostní ceremoniál
zimních olympijských her v Pekingu se pak
uskuteční ve 13.00 hodin a sledovat jej bude
možné v areálu festivalu na velkoplošné
obrazovce.
Festival přinese zajímavá setkání, soutěže
a exhibice, vždy za účasti sportovních hvězd,
které reprezentují konkrétní zimní sport.
Bývalý akrobatický lyžař a zlatý olympijský
vítěz z olympiády v Salt Lake City v roce
2002 Aleš Valenta oslaví na Olympijském
festivalu 20 let od zmiňovaného vítězství. Za
svými fanoušky přijede v sobotu 19. února

BAROKNÍ SÁL NA RADNICI
ZPŘÍSTUPNILI VEŘEJNOSTI
Původně měly být obnoveny pouze
nástropní fresky, nakonec se celá rekonstrukce barokního sálu, ve kterém zasedá
Rada města Brna, uskutečnila v mnohem
větší míře. Magistrát nyní ve spolupráci
s TIC Brno připravil komentované prohlídky
pro veřejnost.
Rekonstrukce zasedacího sálu začala
v červenci 2019 a na konci roku 2021 byla
dokončena. Týkala se výměny vzduchotechniky, systému vytápění a chlazení místnosti,
počítačové sítě nebo hlasovacího a projekčního zařízení. Díky spolupráci s Archivem
města Brna se také podařilo vypátrat dvě historické fotografie, díky kterým bylo možné
znovu vytvořit fresky na stěnách. Stavební
práce se dotkly také předsálí a schodiště.
Investice do obnovy dosáhla zhruba 34 milionů korun.
Lidé se dosud mohli v budově Nové radnice dostat do Sněmovního sálu při jednání
zastupitelů, v Rytířském sále se odehrávají
svatby a v Křížové chodbě se pořádají výstavy. Nyní je možné navíc navštívit i barokní
zasedací sál rady.

Na prohlídky je nutné mít rezervaci, informace o termínech jsou zveřejněny na stránkách: www.vstupenky.ticbrno.cz, rezervaci je
možné zajistit i v Informačních centrech na
Panenské 1 a na Staré radnici, Radnická 8.
U příležitosti rekonstrukce vyšla kniha o historii sálu, která bude k dostání v Archivu města Brna.

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2022

(kad)



a společně s ním dorazí i moderátor Petr
Svěcený, který celou slávu v Americe prožíval s ním.
Každý den se bude fandit našim sportovcům, kteří, jak už se stalo tradicí v případě
dobrého umístění, zavítají na festival za svými
fanoušky. Všichni návštěvníci si budou moci
na místě zapůjčit veškeré sportovní zařízení
a užít si tak olympiádu naplno.
Ambasadorskou štafetu od Lucie Šafářové,
která byla tváří letního Olympijského festivalu,
přebírá krasobruslař Tomáš Verner.
„Trénuji hlavně děti a vím, jak těžké pro ně
bylo vrátit se k pravidelnému sportování.
I z toho důvodu vnímám Olympijský festival
jako skvělou a důležitou akci, která dokáže
přilákat děti i širokou veřejnost,“ říká Tomáš
Verner a dodává: „Do Brna se moc těším
nejen na sportování, ale i na společné fandění našim sportovcům. Už teď připravujeme
exhibiční vystoupení a další překvapení pro
návštěvníky.“
Aktuální informace najdete na stránkách
www.olympijskyfestival.cz a na sociálních
sítích.
Dita Brančíková



BRNO SE PŘIPRAVUJE
NA ZMĚNU KLIMATU
Aby Brno bylo i v roce 2030 místem příjemným k životu, zavádí město už teď řadu
adaptačních opatření. Pracuje na tom, aby
bylo zelenější, ekologičtější a zdravější.
Výzva #PripravBrno v deseti krocích představuje, jak bude město v budoucnu například
nakládat s energiemi, podporovat udržitelnou
dopravu, bude rozšiřovat plochy zeleně a revitalizovat parky, zpřístupňovat nábřeží a upravovat jejich okolí.
Už nyní probíhá ekologizace veřejné dopravy, řada autobusů jezdí na stlačený zemní
plyn (CNG). Započala také výměna veřejného
osvětlení za LED osvětlení a postupně se
zavádí i noční útlum světla. Informace o jednotlivých krocích a opatřeních najdete na:
https://priprav.brno.cz/mesto.
Na kampaň #PripravBrno od prosince upozorňuje i speciálně polepená tramvaj a její
pasažéři se mohou od ledna do března
zúčastnit soutěžní výzvy. Deset z nich může
vyhrát elektrokoloběžku, roční přenosnou
šalinkartu, roční tarif na zapůjčení kola a další
ceny spojené s podporou udržitelné dopravy
v Brně. Jak na to se dozvíte na stránkách:
https://priprav.brno.cz/soutez.
(kad)
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PROČ (ZASE) OPRAVY
KOSTELA SVATÉHO JAKUBA?

Už při velkých opravách interiéru v letech
2015 až 2016 si dlouholetý farář Václav Slouk
se spolupracovníky uvědomoval, že sice vnitřek chrámu zazáří novou krásou i když se
špatným osvětlením, nové se už do ceny
oprav nevešlo, ale že je na kostele mnoho
dalších míst, často tam, kam není zespodu
vidět, která nutně vyžadují opravy.
Milí spoluobčané, pokud vaše kroky zavítají
na Jakubské náměstí, můžete od poloviny
ledna vnímat ruch začínajících oprav svatojakubského kostela. Srdečně vás zvu na jejich
oficiální zahájení s představením celého projektu, které se za účasti osobností veřejného
života uskuteční v úterý 1. března v 16.00
hodin v kostele svatého Jakuba.
Je to hlavně střecha, která na některých
místech opakovaně protéká, uhnívající trámy
v krovu, kamenné ozdoby, na nichž se výrazně podepisuje zub času, špatné ostění velkých gotických oken a další. Proto byl
vypracován projekt další obnovy chrámu
včetně zpřístupnění věže a zřízení vyhlídky
v její báni v celkové ceně asi 120 milionů
korun a na jaře 2017 jsme podali žádost
o dotaci ve výši 112 milionů korun do Integrovaného regionálního operačního programu.
Dotaci jsme v prvním kole nezískali, byli jsme
zařazeni mezi náhradníky a málokdo předpokládal, že by projekt mohl být realizován.
V září roku 2020 se však v programu IROP
nečekaně uvolnily finanční prostředky, a proto se farnost rozhodla do projektu vstoupit,
a to i s vědomím nutnosti přepracování projektu, mnoho věcí bylo potřeba doplnit
a upřesnit, kvůli podstatnému zvýšení cen
materiálu a prací bylo nutno některé žádoucí

věci zredukovat. I tak se rozpočet o téměř
10 milionů korun zvýšil a termín dokončení
prací včetně vyúčtování dotace do konce
roku 2023 je téměř šibeniční.
Od podzimu minulého roku probíhaly takzvané neviditelné práce, jako příprava nového projektu, jednání s úřady, potřebné
organizační kroky, výběrové řízení, jednání
s vítěznou firmou, zajišťování potřebných
povolení ke stavbě, a nyní se začíná naostro.
Rozpočet je nyní asi 131 milionů korun, 112
milionů pokryje dotace, 10 milionů dostaneme
od města Brna a zbylé prostředky, i s případným zvýšením nákladů, musí zajistit farnost.
Opravy se budou týkat především střechy
a krovu kostela, venkovních kamenných
prvků a velkých gotických oken. V interiéru
kostela je potřebné nové osvětlení a přebudování nevyhovujícího zázemí kostela. A kromě krásy samotného chrámu by návštěvníky
měla též lákat nová vyhlídka, která bude zřízena v báni kostela ve výšce 42 metrů.
Opravy ovlivní program bohoslužeb. Kromě neděle, kdy budou bohoslužby v obvyklých časech v 8.00, 9.30 a slovenská v 19.00
hodin, budou u svatého Jakuba pouze večerní bohoslužby od pondělí do pátku v 19.00
hodin. Ranní bohoslužby bude svatojakubská
farnost slavit jen v pátek a v sobotu v 8.00
hodin v sousedním kostele svatého Tomáše.
V nastávající době nebudou možné ani svatební či pohřební bohoslužby. Opravy se prozatím nedotknou doby otevření kostela, která
bude nadále od pondělí do soboty od 10.00
do 18.00 hodin, v neděli od 13.00 do 18.00
hodin. Věž ovšem bude během oprav pro
Jan Pacner, farář 
veřejnost uzavřena.

Stručná historie kostela
Na místě dnešního kostela svatého
Jakuba na Rašínově ulici původně stál
románský kostel. Na klenbě presbytáře
je možné nalézt malovaný erb abatyše
oslavanského kláštera cisterciaček
s datem roku 1220. Tento letopočet připomíná vysvěcení původního kostela
svatého Jakuba, který byl výrazně menší,
byl obklopen hřbitovem a řadou kaplí,
které však byly později postupně zbourány.
PhDr. Petr Kroupa, který se zabýval
stavebně historickým průzkumem toho
dnešního chrámu svatého Jakuba,
dospěl k závěru, že presbytář byl stavebně ukončen k roku 1473 a nachází
jisté obdoby u kostela svatého Ducha
v Heidelbergu, kde je rovněž použita
obkročná trojcípá klenba v ochozu halového chóru. Na severní straně kostela
se pak dochovala bývalá předsíň označená uvnitř v nadpraží kamenickou značkou Antona Pilgrama a textem: 1502 Ist
Angela/n/gen dy Seiten, což znamená:
V roce 1502 jsou započaty boční stěny.
Podle PhDr. Františka Böhma je Pilgramovo autorství kostela svatého Jakuba jisté nejen u severní předsíně, dnešní
kaple s křížem, ale i u točitého kamenného schodiště u sakristie z roku 1510,
které bylo zbořeno v roce 1874. Je doloženo, že Anton Pilgram, brněnský rodák,
nadaný kameník a sochař, působil v Brně
minimálně v letech 1500 až 1511. Po tomto
datu přešel do Vídně, na stavbu chrámu
svatého Štěpána.
Barokizace interiéru kostela byla provedena v letech 1750 až 1766. Byly při
ní odstraněny starší dřevěné oltáře
a nahrazeny mramorovými, které jsou
v kostele dosud. Následně v letech 1871
až 1879 byl kostel pod vedením Heinricha Ferstela radikálně regotizován. Byly
odstraněny vnější přístavby a jejich zbytky. Na jižní straně nechal Ferstel odstranit
gotickou předsíň a mladší kaple, na
severní straně bylo zbořeno již zmíněné
Pilgramovo točité schodiště u sakristie.
Nad ní přistavěl patro a dal sakristii novou
střechu.
Nynější chrám svatého Jakuba v Brně
je stavba 64 metrů dlouhá, 22 metrů široká a klenba je vysoká 21 metrů. Uvádí
se, že věž kostela dosahuje výšky 92
metrů. V roce 1995 byl kostel prohlášen
za národní kulturní památku.
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Informujeme

NENECHTE SE NACHYTAT
PODVODNÍKY
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami VNUK a nemocnice. Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188,
společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich
mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim
pozornost různých zlodějů, podvodníků
a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji
obelháváni legendou VNUK. To znamená,
že pachatel se prostřednictvím telefonního
hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do
tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje
rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání
a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle
začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nicnetušící
babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se
potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal
do svízelné situace například po autonehodě.
Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách
tisíc korun. A protože si pro ně z různých,
samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže
přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si
signál pro předání hotovosti a nicnetušící
senior odevzdá peníze do rukou neznámého
člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný
starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře.
„Dobrý den, jsem ošetřující lékař vašeho
vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli
s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná
a profesionální konverzace opět s časovým
nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí
o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního
nemocničního lékaře, který seniorům lživě

tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec,
dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil
malé dítě.
Lékař nyní volá jménem příbuzného, který
se měl s poškozenými z dopravní nehody
domluvit na finančním vyrovnání, neboť
v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy
přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické
dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je váš příbuzný nebo že vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář
a bude od vás chtít poslat peníze na účet
nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout,
vždy si tuto informaci ověřte a v případě
podezření kontaktujte, prosím, Policii České
republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Seniorům proto radíme:
 Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří
vám měli údajně volat, případně nejbližším
příbuzným.
 Pokud zjistíte, že vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
 Na policii (linka 158) se raději obraťte také
v případě, kdy se vám kontakt s rodinou
nepodaří navázat.
 Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že
vám do zástavy přenechají například doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně
(může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží, může se jednat o atrapy telefonů,
kamer apodobně.
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por. Mgr. Zdeňka Procházková
preventistka
oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje 

REKONSTRUKCE
PODCHODU
POD NÁDRAŽÍM

Po dlouholetých sporech o majetková
práva získalo město Brno v polovině
roku 2020 do vlastnictví podchod pod
hlavním nádražím a nyní představilo
plány na rekonstrukci jeho prostorů.
Ta by měla začít už letos.
Začátek rekonstrukce a její délka záleží na celkovém technickém stavu podchodu. V současné době je znám
koncept budoucí podoby podchodu
a dokončuje se potřebná dokumentace
k výběrovému řízení na zhotovitele.
Poté bude vypsáno také poptávkové
řízení na prodejce v nových komerčních
prostorech. Počítá se zde s prodejem
rychlého občerstvení, potravin, oříšků
nebo trafikou.
Podle návrhů by měl podchod, který
denně používá několik tisíc lidí, působit
dojmem prosvětlené obchodní pasáže.
Komfort by měly zvýšit například světelné panely s odjezdy tramvají a městské
hromadné dopravy, akustický podhled
se zapuštěným osvětlením i moderní
a přehledné informační tabule.
Součástí návrhu je také proměna
portálu směrem k obchodnímu domu
Dornych a nový výtah spojující podchod
s nástupišti.
(kad)



Názory zastupitelů

BRNO JEDINĚ AUTEM ANEB CHODNÍK
NEBO PARKOVIŠTĚ?
Již před cca 5 lety Rada MČ
Brno-střed požadovala po
odboru dopravy MMB
nainstalování dorazů na
ulici Sokolská kvůli autům
parkujícím přes celou šířku
chodníku. Dle normy to znamená minimálně 1,5 metru pro chodce.
Zmiňovaný chodník přiléhá k hojně
navštěvovanému stadionu Sokol na Kounicově. V blízkosti je největší středisko volného času v Brně SVČ Lužánky, dále pak SPŠ
Sokolská nebo Masarykův studentský
domov. V blízkosti se rovněž nachází ZŠ
Antonínská a ZŠ Kotlářská. Pěšky se zde
pohybují i děti a mládež docházející na ZŠ
Úvoz, Gymnázium Veveří a další instituce
v širším okolí. Zkrátka pohybuje se zde
spousta dětí a mládeže. Několik let se i přes
urgence nedělo nic, až najednou se zde po
podzimní rekonstrukci v září 2021 dorazy skutečně objevily. Dříve, než prošly schválením,
ponechávajíce chodcům 0,39 m. Že to není

nadsázka, je vidět na fotografii. Tato prasárna
znamená pro děti překonání dvou přechodů
navíc včetně širokého vjezdu na chodník vedle KŘPČR. Problematické je to i z pohledu
starších, hůře se pohybujících občanů. Pro
ty je často každý metr navíc obtížný, zvláště
pokud chodí pomalu. I oni jsou pak při překonávání komunikací snadným terčem pro
bezohledné či nepozorné řidiče. Není divu,
že Brno vítězí v počtu mrtvých chodců a poráží ve srovnání dopravní bezpečnosti i Prahu
nebo Ostravu. Vyzvala jsem proto vedení
městské části, aby se proti přeměně chodníku na parkoviště ozvalo. To se ale nestalo.
Radní Mandát mi jenom sdělil, jak se nedá
nic dělat. Tento postup je nejen výsměchem
strategii rozvoje města a podpoře pěší dopravy, ale i výsměchem městské části. Je neuvěřitelné, jakým způsobem si městská část
nechává dupat na hlavu, aniž by se zastala
svých nejslabších. Nyní je potichu zveřejněný
(náhodou přes Vánoce?) nový návrh, který je
jen o něco malinko vylepšený. Opět se s kole-

gy odvoláme. Nedokážeme přihlížet tomu,
jak se z města, které by mělo sloužit lidem,
stává parkoviště. Jak se lidem krade veřejný
prostor, který se nazývá chodníkem právě
proto, že je určený chodcům.
Pokud se chcete spolu s vašimi blízkými
pohybovat městem bezpečně, podepište
naši petici www.uliceprolidi.cz.
Mgr. Jasna Flamiková
zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených 

JSEM NA RADNICI HLAVNĚ PRO VÁS
Vážené spoluobčanky,
vážení spoluobčané, rád
bych vám představil své
plány, které mám jako nový
radní za KDU-ČSL pro
oblast sociální a zdravotní.
Po rezignaci paní Mgr. Marie Jílkové jsem
byl 8. prosince 2021 zvolen radním pro tuto
oblast. Podpora a péče o druhé, zejména o ty,
kteří jsou více zranitelní, je mi osobně velmi
blízká a považuji je za jedny z nejdůležitějších
témat, kterým by se měla komunální politika
věnovat. Díky cílené a plánované komunální
politice můžeme pomáhat konkrétním lidem
v našem městě, kteří se dostali z nejrůznějších
důvodů do obtížných životních situací. Věřím,
že vhodně nastavená podpora pro každého
jednotlivce může být v určitém smyslu odrazovým můstkem, který může pomoci zůstat
či se vrátit a zapojit se do společnosti. Důležitou úlohu v tomto má náš sociální odbor
a další organizace, které v naší městské části
vykonávají v oblasti sociálních služeb nezastupitelnou práci. Svou roli vidím v koordinaci
spolupráce těchto organizací.Plánuji proto
být s nimi v úzkém kontaktu.

Ve své časově omezené funkci bych chtěl
navázat na úspěšné působení mé předchůdkyně a pomoci posouvat v sociální a zdravotní
oblasti naši městskou část dál. Mým cílem je,
aby Brno-střed bylo ještě přívětivější pro rodiny s dětmi, seniory a lidi se zdravotním postižením. Osobně se plánuji zaměřit na vytváření
iniciativy vedoucí k odstraňování překážek
a zpřístupňování veřejného prostoru pro
všechny skupiny obyvatel, včetně těch, kteří
mají z nejrůznějších důvodů komplikovanější
možnosti pohybu. Chci se zaměřit na zdánlivě
malý, ale důležitý detail veřejného prostoru
jako je rozšiřování sítě veřejně přístupných
toalet nebo zvýšení přístupnosti přebalovacích pultů pro kohokoliv, kdo zrovna o malé
dítě pečuje bez rozdílu pohlaví a věku (aktuálně máme v naší městské části některé přebalovací pulty pouze na dámských toaletách,
kam se muži běžně nedostanou). Chtěl bych
také, aby se zvýšila ﬁnanční dostupnost volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, kdy je
běžné, že rodinu dlouhodobě tvoří jeden
rodič, nebo se o děti stará jiná blízká osoba.
Tedy abychom například začali přemýšlet
o tom, že rodinné vstupné můžeme modiﬁ-

kovat i pro rodinné skupiny s jedním dospělým (máma/táta samoživitel*ka, babička/děda
s vnoučaty). V rámci podpory volnočasových
aktivit plánuji navázat na tradici a podpořit
uspořádání dalšího ročníku minifestivalu třetího věku Babí léto a dědský den. Na závěr
pro vás mám malou výzvu a žádost o spolupráci: mnozí máme zkušenosti s ne/přístupností města při pohybu s dětským kočárkem,
při pohybu s holemi, někteří pak při pohybu
na vozíku či s bílou holí. Každý máme zkušenost trochu jinou, ale možná nás spojuje, že
někdy míváme během těchto cest nápady,
jak by se dalo město vylepšit, aby bylo průchodnější, přístupnější a přátelštější. Budu
rád, když si tyto nápady nenecháte pro sebe
a napíšete na e-mail: vrubel@brno-stred.cz,
případně poštou na adresu Martin Vrubel,
Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Budu rád, když o vašich
potřebách jako občanek a občanů naší městské části budeme moci vést dialog.
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
zastupitel 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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MILOSTIVÉ LÉTO – POMŮŽE K ODDLUŽENÍ?
Skončila příležitost pro dlužníky, kteří se ocitli v exekuci,
se oddlužit. Její název Milostivé léto vychází z hebrejské
tradice odpouštění dluhů
a propuštění otroků na svobodu. Přes svůj název tato akce probíhala
v období poněkud mrazivějším.
Milostivé léto přineslo možnost využít úlevu
dlužníkům, po kterých jsou exekučně vymáhány
pohledávky. V případě městské části Brno-střed
se jednalo opohledávky vzniklé především vsouvislosti s nájmem a užíváním bytů a nebytových
prostor. Možnost ukončení exekucí splacením
dlužné jistiny byla časově omezená, začala 28.
října 2021 askončila 28. ledna 2022. Pokud povinný uhradil v této poměrně krátké lhůtě exekutorovi
původní částku dluhu a stanovený poplatek
908Kč, bude mu odpuštěno placení příslušenství
pohledávky, tj. nákladů řízení, úroků, popř. poplatků z prodlení atd. Soudní exekutor v takovémto
případě exekuci zastaví arozhodne oosvobození
od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu. Po skončení lhůty pro podání žádosti a provedení úhrady

budou ještě řízení dobíhat, exekutoři budou kontrolovat došlé platby, zastavovat exekuční řízení
a informovat věřitele o tom, který dlužník využil
institutu Milostivého léta, a převádět jim vybrané
dluhy na jistinách. Až bude o této skutečnosti
vyrozuměn z pozice věřitele náš úřad a budou
mu převedeny vybrané úhrady jistin, budou tyto
případy dořešeny i v evidenci pohledávek
a v účetnictví městské části Brno-střed. Náš úřad
vedl intenzivní informační kampaň, jejímž cílem
bylo obeznámit naše dlužníky s touto výjimečnou
možností, neboť jsme považovali za klíčové, aby
se informace o ní dostala na ta pravá místa. Ve
spolupráci sbytovým odborem jsem kontaktovala
exekuční kanceláře vymáhající pohledávky úřadu,
opakovaně jsme si probrali možnosti vzájemné
spolupráce, doladili způsob informační kampaně
ve vztahu k dlužníkům, kdy jsme mj. požádali exekutory o vygenerování seznamů povinných
s aktuálními adresami jejich pobytu, na které by
bylo vhodné je individuálně kontaktovat. Byl rozeslán informační dopis, jehož přílohou byla i vzorová žádost pro exekutora všem dlužníkům, ukterých bylo známo místo jejich pobytu. Text
informačního dopisu byl rovněž zveřejněn na

webových stránkách úřadu. Vybraní pracovníci
bytového odboru se přednostně věnovali této
problematice a individuálně pomáhali všem, kdo
se na ně v této věci obrátili. Pracovníci správy
nemovitostí kontaktovali klienty přímo prostřednictvím našeho dluhového poradce a úzce spolupracovali s terénními pracovníky neziskových
organizací. Stejnou cestou postupovali i pracovníci sociálního odboru, kteří oslovovali své klienty
a zprostředkovávali komunikaci mezi naším úřadem anápomocnými neziskovými organizacemi.
V prosincovém zpravodaji jsme zveřejnili články
informující a současně vyzývající dlužníky k učinění potřebných úkonů vedoucích k ukončení
exekucí.
Všem, kteří se angažovali v této oblasti audělali
maximum proto, aby se informace dostaly ke
všem potřebným a nabídli jim pomocnou ruku
při řešení jejich složité osobní situace, bych chtěla
za jejich práci poděkovat a věřím, že naše aktivita
nevyjde naprázdno a dlužníci tuto pro ně ojedinělou příležitost využili.
Mgr. Ladislava Macurová
zastupitelka MČ Brno-střed
za ODS 

CHLASTAT JAKO NA MENDLÁKU
Všichni, kteří bydlíme na
Starém Brně, či projíždíme
přes Mendlák známe každodenní malebný pohled na
alkoholický parčík za Plovárnou.
Občané konzumenti se zde od rozbřesku
do soumraku oddávají nezřízené konzumaci
bizarních alkoholických nápojů nebo těch, které
jsou zrovna v akci v blízkém Albertu. Nezbytným
kulturním doplňkem alkoholového opojení se
pak stává defekace, která probíhá čistě ekologicky a přírodně přímo v parku. Blahodárným
důsledkem dlouhodobé konzumace opojných
nápojů upravujících charakter se tito výjimeční
občané vrací po časové ose o mnoho milionů
let zpět do lůna přírody. Tlupa pak pohyby, chováním, agresí a vydávaným hlukem všem
kolemjdoucím patřičně ukazuje, že celodenní
putování do stavu blaženého oproštění se od
reálného světa bylo dokonáno.
A toto jsme jim, na základě mého návrhu,
chtěli protialkoholovou vyhláškou zakazující
v parku konzumaci těchto nápojů, zatrhnout.
Že se nestydíme! Naštěstí se zde ozvaly hlasy

konstruktivní opozice, která opět zasáhla v prospěch věci. Zejména pak kolega JUDr. Závodský, betonář zelených ploch v Masarykově čtvrti
a tamní samozvaný mluvčí. Ten nás důsledně
upozornil na fakt, že s vaničkou můžeme vylít
i dítě. Co kdyby do tohoto prostoru chtěla přijít
šťastná rodinka a strávit zde, v překrásné a čisté
přírodě, chvíle nedělního pikniku, který samozřejmě může být doplněn douškem lahodného
beaujolais. Zástupy těchto občanů by pak mohly
být perzekvovány a násilně vyháněny městskou
policií na koních z parku ven. Kolega „Hujer“
Kalousek z Žít Brno nelenil a v rámci zápalu boje
za svobodu brněnského občana navrhl zrušení
protialkoholické vyhlášky ve všech parcích, uli-

cích a náměstích naší městské části. Nebude
už nikdy potřeba restauračních zahrádek. Budeme všude moci chlastat a řádit jako na Mendláku. Naštěstí, tak tak, ještě vyhrál zdravý rozum
a nový park na Mendlově náměstí byl zahrnut
k ostatním parkům ve městě, kde je konzumace
alkoholu omezena. Pro jeho výjimečný případ
však zde byl zvolen celodenní zákaz konzumace alkoholu. Návrh vyhlášky prošel již městskou
částí, teď jej ještě musí posvětit samotné město.
Snad bude někdy náš Oltec čistější a příjemnější
a ne ostudou města.
Ing. arch. Petr Bořecký
zastupitel MČ Brno-střed
za ANO 

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

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI O STARÝCH
LÉKÁRNÁCH

Máme tu zimu, a to je doba, kdy se více
vyskytují různé nemoci, proti nimž hledáme
pomoc právě v lékárnách. Tam nám paní
magistra nebo pan magistr prodá kapky
do nosu, do ucha či krku, poradí prášky
proti horečce a nabídne i mast na bolavé
klouby. Při tom si asi neuvědomíme, že
máme v Brně lékárny doloženy už od první
poloviny 14. století. Tak si tedy o nich povězme něco bližšího.
Lékárníci se tehdy nazývali apotecarii, tedy
apotéčníci či apotékáři i Apotheker, dokonce
někdy i medicamentarii nebo pharmaceutici.
Těm nejvzdělanějším se říkalo magistri pharmaciae. Nicméně to základní vzdělání získávali původně jako učební obor přímo v lékárnách. Měli však od samého počátku, tedy od
onoho 14. století, stanovená i přesná pravidla
a povinnosti, zejména vůči lékařům. Jaké?
„Lékaři aneb medikové jsou oprávněni
k tomu, aby v případě, že najdou v lékárně
staré a zkažené zboží, je, včetně dřevěných
nádobek, veřejně na tržišti spálili. Lékař
nesmí míti s lékárníkem tajná ujednání nebo
spolky, neboť z takového spolčení by velké
škody jiným lékařům a lékárníkům vzejíti
mohly. Lékaři přináleží zkoumati moč, sledovati tep a vykonávati vše, co k jeho povolání patří, zatímco lékárník naopak má –
s vyloučením všeho, co se lékařství dotýká
– v lékárně toliko léčiva připravovati, a to
podle receptur a příkazů lékaře. Lékaři
i lékárníci povinni jsou přísahou před městskou radou k řádnému vykonávání svého
povolání veřejně se zavázati. Ten, kdož tato

uvedená ustanovení dodržovat nebude, či
se jim protivit bude, ten také vyloučen ze
společenství občanů města Brna bude
a i z města na doživotí vyhoštěn býti může.“
Tak, a teď se trošku rozhlédněme kolem
sebe. Ta vůbec nejstaršími prameny doložená lékárna v Brně v roce 1342 byla umístěna
v Janově měšťanském domě na rohu dnešní
Radnické, tehdy Ostružnické ulice a Zelného
trhu, ale v roce 1365 jsou v Brně už doloženi
lékárníci tři: Augustinus, Bartolomeus a Martinus. Poté přibývali pozvolna i další, včetně
oné slavné lékárny U červeného raka na rohu
dnešní Masarykovy a Jánské ulice. Ta má ve
svém nárožním štítě skutečně reprezentačního raka, ale musím upozornit, že to není
onen původní červený rak. Ten původní je
malý a nachází se nad jejím výkladovým
oknem v ulici Masarykově na malé obdélné
tabulce s příslušným nápisem G. B. a letopočtem 1620. Tehdy byl jejím vlastníkem
a provozovatelem Georg Braun, proto ty
iniciály. Je to nejstarší lékárna u nás stojící
na svém místě.
Od 16. století se však už od lékárníků vyžadovalo i absolutorium příslušného univerzitního studia, vídeňského nebo mnichovského.
Po úspěšném složení předepsaných zkoušek
a poté i přísahy městské radě brněnské mohl
nový lékárník nastoupit jako takzvaný provizor do některé z brněnských už existujících
lékáren a časem se vypracovat, případně si
i našetřit na nákup vlastního domu s lékárnou.
V Brně požívali lékárníci velké úcty a vážnosti
a většinou i velkých majetků, to víme z odka-

zových testamentů. Stávali se často také
důvěryhodnými svědky různých smluv, ručení
i závětí, ba někteří zasedali i v městské radě.
A můžeme být hrdí i na jednoho z nich, Jiřího
Ludwiga z Liebenecku, který měl svou lékárnu U bílého anděla na dnešním náměstí Svobody číslo 18, který je znám navíc tím, že se
od druhé poloviny 16. století až do počátku
17. století stal jakýmsi živým svědkem doby,
neboť zachytil nejen různé zprávy o lékárnách
a lékárnících kolem sebe, ale i o veškerém
dění ve městě Brně, a to doslova kronikářským způsobem.
Je však také známo, že brněnští lékárníci
mívali značné potíže s nepolepšitelnými dlužníky za odebrané léky. V ostrých sporech
pak museli vymáhat nemalé částky nejen od
měšťanů, ale i od pánů šlechticů, a právě
z těchto sporů zjišťujeme, že sortiment takové
lékárny byl velmi pestrý. V 17. až 19. století
obsahoval totiž kromě skutečných léčiv i různé pokroutky, sladkosti, ba i koření, pochoutky, a dokonce i tabák, drahá vína a různé
amulety. Ale nad tím vším bděla přísná vizitace, složená z jiných lékárníků-odborníků
a z jiného města spolu se zástupci brněnské
městské rady. Ta vyhotovila o tom i protokol,
který zachytil stav zásob, ba i čistotu a pořádek prostředí a případně z toho vyvodila
důsledky.
Horší bylo, když byl lékárník přímo obviněn,
že sám nesprávným dávkováním a zhotovením
léku podle předpisu zavinil smrt nemocného.
To se stalo Janu Michalu Wabelovi v lékárně
U zlaté koruny na Radnické ulici číslo 3. Připravil
lék podle receptu hraběnce Dietrichsteinové,
která po jeho požití zemřela. Konsorcium lékařů se pak shodlo na tom, že v léku bylo
neúměrné množství opia a Wabel byl pokutován 50 zlatými a ztrátou cti. Recept se dokonce zachoval a podle nových rozborů v něm
bylo zjištěno, že dávka opia nebyla zdaleka
smrtelná ani po vypití celé dávky naráz.
Lékárník František Ignác Eckstein v roce
1711 vynalezl Proti všem nemocem předpis,
který zní: „Vždycky se varuj nepokojné mysli,
hněvu, melancholie, zármutku, starostí,
v nápoji nemírnosti, mnohého sedění, poledního spaní, zlého svědomí, neb to všechno
natura ruší a mnohé nemoci přináší. Usiluj
se o pokojnou mysl, mírnost v nápoji, častou
komoci, dobré svědomí, život pobožný
a doufání v Boha míti, neb to všechno tělo
posiluje a v zdraví udržuje.“ Co vy na to?
Milena Flodrová
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GEJZA HORVÁTH:
HUDBOU I POVÍDKAMI CHCI LIDI SPOJOVAT
bloku. Poslouchám i světově uznávané klasické klavírní a houslové virtuózy.

Je romština živý jazyk, mluví
romsky i mladí lidé?

Gejza Horváth je hudebník a novinář. Stál
při vzniku romského časopisu Romano
Hangos, do kterého stále přispívá. Mimo
uměleckou tvorbu se ale romské komunitě
věnuje také jako pedagog a sociální pracovník.

čím. Ale v případě potřeby jezdím i s živou
kapelou. Svoji muziku prezentuji i na internetových sítích, na facebooku, youtube, instagramu. Skrze covid-19 mi už odpadly koncerty
doma i v zahraničí a co bude dál, zatím nejsem schopen říct.

Věnujete se hudbě a také píšete
povídky, co z toho vás baví víc?

Pokračují děti ve vašich
hudebních šlépějích?

Tyto moje obě záliby mě obohacují, a proto
k nim přistupuji se stejnou zodpovědností.
Hudbu vnímám jako živou bytost, fenomén,
který je mým nenahraditelným učitelem. Je
to veličina, která má začátek, ale nemá konec.
Psaním povídek se zase vracím do života
v romské osadě. Ale píšu i příběhy ze současnosti a těší mě, když psaním lidi rozesměju, nebo je třeba i rozbrečím. To si potom
s potěšením říkám, tak ty moje povídky se
lidem asi líbí. Těší mě, že romská literatura
prezentuje náš národ a tento fakt vnímám
jako naše národní obrození.

Své děti jsem vedl k muzice už od raného
dětství. Dával jsem si na nich záležet,
v hudebce byly mé dvě děti talentovanými
a výjimečnými žáky, ale u muziky nezůstal
nikdo, obě vystudovaly vysokou školu. Syn
je lékař, špičkový a vyhledávaný kardiochirurg. Má tři dcery, nejstarší chodila do základní umělecké školy, hrála virtuózně na klavír,
dnes je lékařkou v oboru chirurgie. Druhá
studuje na vysoké škole v Praze diplomacii
a zahraniční vztahy. Nejmladší je na základce,
chodí do ZUŠ na ﬂétnu, ale muzikou se živit
nechce. Dcera vystudovala psychologii, má
dva syny a oba také chodili do hudebky.
Jeden už studuje na vysoké škole architekturu a druhý je v posledním ročníku gymnázia. Připravuje se na studium FAMU nebo
DAMU.

Na jaké hudební nástroje
hrajete?
Muzika byla pro mě velkým lákadlem, zkoušel jsem hrát na dechové nástroje, smyčcové,
klávesové i elektrofonické. Byl to chaos
a zároveň i cirkus, strávil jsem s tím zbytečně
moc času. Nakonec jsem svoji hudební
budoucnost zasvětil kytaře, akordeonu a klavíru. V hudební škole jsem se pilně vzdělával
a dělal radost svým rodičům.

Kde vás posluchači mohou
slyšet?
Dnes už nehraju v žádné kapele. Na koncerty jezdím sám, zpívám za doprovodu kytary a s hudbou, kterou si ve studiu sám natá-

Jaké byly a jsou vaše hudební
vzory?
Během mého hudebního růstu byly mými
vzory světově populární zahraniční i domácí
skupiny, Olympic, Beatles, Rolling Stones,
ABBA. Mými vzory jsou zpěváci černé i bílé
pop music, špičky a významné osobnosti
evropského i amerického jazzového světa.
Při relaxaci poslouchám jen dobrou muziku
různých žánrů. Je to nejen světová klasika,
ale třeba i hudba zemí bývalého východního
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Ano, romština je pořad živá, i proto píšu
své povídky v obou jazycích (pozn. red.:
Fejeton v obou jazycích, který je ukázkou
práce autora pro časopis Romano Hangos,
je zařazen na konci rozhovoru.). Romskou
literaturou se tak udržuje identita i kultura
romštiny. Romové, žijící v romských osadách
na Slovensku, si svůj jazyk udržovali a předávali jej svým potomkům. Komunistickým
režimem řízená koncepce asimilace s sebou
přinesla i rozptyl těchto osadníků do Čech
a na Moravu, a velká komunita Romů tím přišla o svůj jazyk. Dnešní generace Romů už
jen velmi zřídka mluví romsky, mnozí svému
jazyku ani nerozumí. Mluví česky a vedou
k tomu i své potomky. Romský jazyk pomalu
zaniká.

Co vás přimělo začít psát,
a dokonce si udělat
žurnalistický kurz?
Vzpomínám, že to bylo na popud Ing. Karla
Holomka. Zakládali jsme časopis Romano
Hangos, Romský hlas (dále jen RH), a já jsem
zjistil, že proces tvorby zpráv a jiných českých textů mi byl cizí. Proto jsem absolvoval
kurz žurnalistiky v Praze. Projekt RH požadoval jisté procento textů v romštině a já jako
rodilý mluvčí jsem měl za úkol překládat české texty do romštiny. Když jsem zjistil, že romsky vlastně neumím psát, začal jsem překládat různé české texty a učil se psát v romštině
za chodu i tím, že jsem své romské texty v RH
porovnával s korekturou romštiny od korektorky, která jazyk studovala. Žurnalistická
práce mě baví, těší mě i to, že si Romové
mohou přečíst sami o sobě příspěvky v romštině, že nás skrze Romano Hangos může
poznávat i majorita, že mohou široké vrstvy
veřejnosti sdílet jiný pohled na mediální „romské kauzy“. Mám za to, že v souvislosti
s prin-cipy Evropské unie může RH přispět
v oblasti soužití i k národním integračním
programům.

Jakým tématům se v povídkách
věnujete, co vás inspiruje?
K psaní povídek mě inspiruje můj vlastní
život, i proto se věnuji tématům života z romské osady. Píšu o Romech, o vztazích mezi
Romy a Slováky a opírám se o kulturu soužití

Rozhovor
mezi majoritou a minoritou. Ve svých povídkách se věnuji i tématům, která se týkají lidí
obecně. K psaní mě inspiruje i hudba, píšu
pravdivé příběhy o romských muzikantech,
příběhy inspirované širokou paletou lidských
osudů a taky charakterů, nevyjímaje chytrost
ani slaboduchost. Je to vyprávění zábavných
historek plných humoru i tragikomických příhod. K psaní mě inspiruje i moje rodina, děti
a vnoučata. Jsou to příběhy plné lásky, vtipu,
ale i pohlazení po duši.

Žijete více než padesát let
v Brně, kde všude působíte a co
se vám podařilo?
Ve prospěch Romů se angažuji už od
počátku devadesátých let. Jako hudebník
jsem s touto problematikou spojil svůj profesní i osobní život, muzikou se snažím propojovat majoritu s minoritou. V této oblasti
se uplatňuji i jako novinář, píšu o dopadech
sociálního vyloučení Romů. Romům se věnuji
i jako sociální pracovník. Jako hudební pedagog vedu děti a mládež ke vzdělávání, moji
dva klienti už jsou na vysokých školách. S dětskými soubory vystupuji na komunitních
i veřejných akcích. Sám s radostí pozoruji, že
tyto aktivity navrací dětem ze znevýhodněného prostředí sebevědomí a inspirují je i ke
vzdělávání.

Jak se město za tu dobu, co zde
žijete, změnilo? Jak se zde
Romům žije?
Vnímám, že se město Brno rozvíjí, roste,
ale svůj kulturní prostor si pořád uchovává.
Ve spojení s kulturou venkova a s vyspělou
infrastrukturou se Brno stává zajímavým artiklem nejenom pro Moravany a Čechy, ale
i pro zahraniční klientelu. A jak se žije
Romům v Brně? Jako Rom z osady vidím, že
sociálně vyloučení Romové žijí pod hranicí
chudoby, vnímám jejich frustraci. Nízká politická kultura, včetně extremismu na půdě
parlamentu, tuto jejich situaci každým rokem
prohlubují. Z pohledu novináře a pracovníka
v sociálních službách to ale zase vidím tak,
že Romové v Brně na rozdíl od jiných měst
žijí dobře a relativně vzato možná i nejlíp.
Jako hudebník, když vidím, jak majorita
s Romy zpívá, tancuje a Romům tleská, tak
věřím, že projektové propojení kulturního
života může přispět ke zlepšení soužití majority s minoritou.

Máte v centru města nějaké
oblíbené místo?
V létě rád relaxuji na letních zahrádkách
na náměstí Svobody a někdy si s přáteli rád
posedím v blízké přilehlé restauraci.
Marta Vojáčková



FEJETON G. HORVÁTHA
Kdo jsou Romové?
Nechtěl jsem psát o dnešní válce Romů
proti Romům, vedené na internetových
sociálních sítích. Ale míra únosnosti těchto
bojů už přesáhla své meze a já jako Rom
i jako novinář se už musím k této situaci
vyjádřit. Romale (Romové), pokud vám záleží na budoucnosti našeho národa, tak
zastavte své vzájemné sebedestruktivní
a ponižující boje. Ve společnosti tak získáte
lepší status a prospějete tím nejen sobě
samým, ale i všem Romům. V rámci soužití
Romů s majoritou je nutné, aby náš národ
byl objektivně prezentován a byl kladen
důraz na jeho přínos pro celou společnost.
Majorita musí vědět, kdo jsou Romové, co
dělají a čím vynikají. Mezi námi jsou umělci,
muzikanti, zpěváci, herci, lékaři, soudci,
sociální pracovníci, dělnická třída, studenti
středních i vysokých škol a matky, které
nesou zásluhy za všechny tyto osobnosti.
Mezi námi jsou pak také lidé, kteří svým
konáním mění životy druhých k lepšímu,
a to nejen v rámci své rodiny, ale i v široké
společnosti. Poznáte je podle toho, že

raději dávají, než přijímají. Romové, přátelé,
nekažte svůj obraz ve společnosti, i vy přispíváte k lepší budoucnosti Romů, i vy jste
zodpovědní za náš národ.

Ko hin o Roma?
Nakamavas te irinel pal o problemi maškar
o Roma, sar pro internetos džan jek pre
avreste. Imar našči dureder čhitav, me sar
Rom he sar novinaris, imar musaj te phenav
so mange pal ada gondoľinav. Romale, te
tumenge nane jek so dureder avela amara
nacijaha, ta preačhen pro internetos pes te
vesegetinel, te halasinel he jekhvariko peske te čhingerel andre pačiv. Maškar o gore
aleha kerena lačhes na ča korkore peske,
aľe he savore Romenge. Te kamas le gorenca lačhes jekhetanes te dživel, ta imar musaj
lenge te sikavas amari pozitivita, ko sam, so
džanas he savi chasna šaj keras la majoritake. E majorita imar musaj te džanel ko hin
o Roma, co keren he soha birinen. Maškar
amende hin bare džene, lavutara, giľadune
džene, herci, doktora, fiškaľoša, džene andal
e sociálno sfera, zoraľi bučakeri klasa, štu-

Gejza Horváth se narodil 15. dubna
1948 v Písečné na Moravě, ale dětství
prožil na Slovensku v romské osadě
v obci Kolinovce v okrese Spišská Nová
Ves. Otec byl stolař a maminka se starala
o domácnost. Rodiče ho vedli k hudbě,
ke hře na harmoniku. Navštěvoval Lidovou školu umění, hrál ve školním sboru
a později i v profesionálním orchestru.
Podal si přihlášku na konzervatoř do
Košic, byl přijat, ale na školu nakonec
nenastoupil. S kamarádem se domluvili,
že odejdou přes tehdejší Jugoslávii za
lepším životem do zahraničí. Nedokázal
však opustit svoji rodinu, emigroval jen
jeho kamarád. V roce 1967 nastoupil
vojenskou službu ve Znojmě a působil
v posádkovém orchestru. Po vojně se
odstěhoval do Brna, žil u příbuzných,
pracoval a nadále se věnoval muzice.
Spolu se svými bratranci založili dnes již
legendární kapelu bratří Bagárových,
jezdili po koncertech, hráli v televizi
a těšili se velké popularitě. Gejza si po
čase našel práci v Praze a oženil se.
V průběhu roku 2000 absolvoval žurnalistický kurz a stal se zakládajícím členem redakce časopisu Romano Hangos,
Romský hlas. V roce 2006 mu v nakladatelství G plus G vyšla vzpomínková
kniha povídek Trispras.

denta pro maškarutna he uča školi he o daja
so peske zasogaľinen bari pačiv, vaš oda,
hoj ľikerde avri ala bare dženen. Aľe hin
maškar amende he ajsa nipi, so peskra pačivaha džanen avrenge te kerel feder dživipen, nača andre peskri fajta, aľe he avre
nipenge. Prindžarna len pal oda, hoj radeder
den, sar len. Romale, amala, maškar o gore
pes mačhiven korkore tele, he pre tumende
hin so avela dureder le Romenca, he pre
tumare šere hin amari nacija.
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VÝKUP HODINEK

VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)
KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ

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

Telefon 737 171 367 !!! PENÍZE IHNED !!!
STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
S
á ov
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00
DOPRAVA: Tramvají č. 12 do Komárova, 4. zastávka od hl. nádraží,
hlášena Konopná Ö 15 m Õ Parkování autem přímo u obchodu.

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?
řʰɥɨƃƺʍȚȈřƅȴ˃ǁƃɨȴƃɽɨˇȶȊɁǁȃƃǁƺǉȶʰʤȃɁǁȶʲɥɨɁ
- prodej nemovitosti
- dědické řízení, majetkové vyrovnání
ĀɪȈɥɨɁǁǉȚȈȶǉȴɁʤȈɽɁɰɽȈřƅȴǼƃɨƃȶɽʍȚȈ
- lidský přístup
- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji
- videoprohlídku zdarma
Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.ﬁlousova@century21.cz
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3v1!

Profesionální
vyšetření očí!

Oční
biometrie

3D
vyšetření

Oční
screening

precizní změření
všech očních
parametrů

přesná
a pohodlná
dioptrická
korekce

vyšetření rohovky,
šedého a zeleného
zákalu a nitroočního
tlaku

Objednejte se online

www.ocnistudio.cz

1

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

2

Moravské nám. 14, BRNO

3

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

724 219 181
parkovací místa 25 m
naproti optice přes koleje
zastávka Hlavní nádraží

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.
BEZ OBAV.

Křenová 19, Brno
tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

4

Nádražní 10, BRNO

KURZ VA
A KUCH ŘENÍ
AŘ
ZDARM KA
A

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

Křenová 71, BRNO

5

725 437 153
vlastní parkovací místa
přímo v budově IFM
zastávka Masná

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

ŉƢÿűĬűÿĢŐŦűþŉŦĩĢÿǮĩűǢþůƿǮĩƪð£
dĩĢűŻĢƿěŉÿƢƿĝűŐƟƢÿěĩۗůŻűƷÿǮűŐƟƢÿěĩ
ĢƢŻĚűǣěŉƪŻƿĝÿƪƷĩţ£ƢÿěĩűþǬţƢÿěĩűǣƟƢþěŻǛűŐǀǛþǬĩţĢŦĩ
ĢŻŉŻĢǢۗŠĩĢűŻƪůĬűűǣƟƢŻǛŻǬۗǛĬţűþƟƢŻƪƷŻűĩƢŻǬŉŻĢƿŠĩ
£ƢÿěĩǛůþŦĪůۗƟƤŐŠĩůűĪůţŻŦĩţƷŎǛƿƪƷþĚŎŦűŐǽƢůǢrŐƪƷŻ
ǛǣţŻűƿƟƢÿěĩۖfþƮƷþűŻǛÿۗٲٱƢűŻۮƿrf¦ƪůĬƢ¼ƿƤþűǢۯ
¼ĩŦٰٰۗٯٮٱٱٳٵٵŎűŁŻݭůĩƷþ۹ƟǢƢŻěǬ

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:
ͲWůĂǀĄŶşƌŽĚŝēƽƐĚĢƚŵŝŽĚϯůĞƚ
- Základní a zdokonalovací plavání
Ͳ<ŽŶĚŝēŶşƉůĂǀĄŶşŝƉƌŽĚŽƐƉĢůĠ
ͲsǉŬŽŶŶŽƐƚŶşĂǌĄǀŽĚŶşƉůĂǀĄŶş
WůĂǀĞŵĞŶĂďĂǌĠŶĞĐŚ͗d:dĞƐůĂ͕ǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕
ŶĂWŽŶĄǀĐĞ͕ǀ<ŽƵƚŽǀŝĐşĐŚ͕ŶĂ<ƌĂǀş,ŽƎĞ
Ăa,ĞƌēşŬŽǀĂ͘
/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ

ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

www.pohrby.cz
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Výstavní 9, Brno 603 00
Kvalitní kolagenová
a klasická solária
æ4na r/"3 'asáĀí
eikÚra
kos'etika
Kavárna

KRYOTERAPIE,
HYPERBARICKÁ
KOMORA

www.mrazleci.cz
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ENGLISH STAR 2022

Jelikož nám v loňském roce nebylo umožněno díky uzavírce škol uspořádat soutěž
English Star pro Brno, s velkou radostí vám
letos můžeme oznámit, že Základní škola
Bakalovo nábřeží vyhlašuje desátý ročník
soutěže, která se uskuteční dne 1. března
v době od 8.15 do 12.00 hodin.
Nabízíme opět rozšířenou verzi soutěže,
která se bude týkat všech dětí prvního stupně
základní školy. Rádi tedy přivítáme odvážlivce
všech ročníků. Pro prvňáčky a druháčky
zachováme čtyřčlenné týmy, starší děti již
budou soutěžit individuálně. English Star
2022 se bude konat v těchto kategoriích:

 Little English Stars 1 & 2 – čtyřčlenný tým složený ze žáků prvních a druhých ročníků,
 English Star 3 – žáci třetích ročníků,
 English Star 4 – žáci čtvrtých ročníků,
 English Star 5 – žáci pátých ročníků.
Škola může přihlásit do kategorie Little
Stars dvě děti z první a dvě děti ze druhé
třídy, které budou společně pracovat v týmu.
Doporučujeme děti předem seznámit, aby
jejich spolupráce byla efektivnější. Do kategorie 3 až 5 je možné zaregistrovat pouze
jednoho soutěžícího. Z kapacitních důvodů
můžeme přijmout pouze prvních 15 přihlášených škol.

Každý zúčastněný obdrží diplom o účasti,
výherci získají drobné ceny.
Velmi si vážíme vaší účasti a pozitivních
zpětných vazeb na soutěž. Pevně věříme, že
děti po roční odmlce opět najdou odvahu
a chuť změřit své znalosti a těšíme se, že vás
všechny znovu budeme moci uvítat u nás na
Bakalce.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. února
na e-mail: rosenkrancova@bakalka.cz.
Více informací o soutěži naleznete na
webu: bakalka.cz v oddělení aktualit.
Mgr. Jindra Rosenkrancová



ERASMUS V DUBLINU
Po letošní úspěšné zářijové stáži i přes
komplikace spojené s covidem vyjela další
skupinka 19 studentů Obchodní akademie
a VOŠ Kotlářská na dvoutýdenní praxi do
irského Dublinu.
Za posledních sedm let absolvovalo stáže
v Londýně či Dublinu již přes 250 studentů
všech oborů naší školy. V roce 2022 vyšleme
nové tři skupiny, vždy po 19 účastnících.
Stážisté pod vedením zkušených odborníků získali nové dovednosti a aplikovali své
znalosti v praxi. Zdokonalili si znalost odborné
cizojazyčné terminologie, což jim umožní po
dokončení studia pracovat v místních zahraničních ﬁrmách nebo mimo Českou republiku.
Praktické zkušenosti ze zahraničí pro ně
budou znamenat velkou konkurenční výhodu
při hledání práce.
Účast na praxi je doložena mezinárodně
platným certiﬁkátem Europass Mobility, který
poskytne potenciálnímu zaměstnavateli, případně vysoké škole, podrobné informace
o stáži ve ﬁrmě, dovednostech a schopnostech, které si stážisté osvojili.
Studenty navštěvovali doprovodní vyučující, kteří studentům po celou dobu stáže

poskytovali podporu, pomáhali řešit problémy a organizovali společný víkendový program. Stážisté se proto nemuseli obávat
jakýchkoliv potíží. A jak byli stážisté spokojeni?
„Práce v Carey Solicitors mne velmi bavila.
Kolegové byli úžasní a pomohli mi, kdykoliv jsem
něco potřebovala. Byla to pro mne skvělá zkušenost, protože se chci v budoucnu stát právničkou,“ komentovala stážistka N. Vašíčková.
„Co se týče jazyka, mluvte co nejvíce, ptejte se a zajímejte se o druhé, i když vaše

angličtina není úplně dokonalá. Každý je velmi trpělivý, takže se nebojte komunikovat,“
poradila další studentka A. Hánová.
Účastníci stáže vzorně reprezentovali školu, ale akce by se nemohla uskutečnit bez
výborné odborné přípravy stážistů ze strany
vyučujících a bez podpory projektu ze strany
vedení školy. Díky projektu 2020-1-CZ01KA102-077198, Erasmus+ KA1 byly veškeré
náklady na stáž, tedy letecká doprava, ubytování i strava, hrazeny Evropskou unií.
Ing. Olga Koudelková
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DĚTI ROZDÁVALY ÚSMĚVY

ANGLIČTINA
PRO SENIORY
Chtěli byste si zlepšit angličtinu? Skvělý
způsob, jak toho dosáhnout, je začít mluvit.
A k tomu vám pomůže pohodový on-line
kurz s rodilými mluvčími.
Víkendový kurz s lektory z Anglie, Kanady
a Ameriky přizpůsobený potřebám seniorů je
vhodný i pro začátečníky a bude se konat
18. až 20. února. Nikdo se nemusí bát, že by
se ztrapnil, nebo nevěděl, co říct. Milí a nápomocní lektoři jsou trpěliví a stejně jako vy jsou
zdatní v komunikaci pomocí pantomimy. Na
kurzu se mluví ve skupinkách po čtyřech až
pěti studentech a hodiny jsou vždy plné dobré
nálady, přičemž člověk díky smíchu omládne
alespoň o dvacet let a ztratí ostych. V případě,
že si na víkend plný angličtiny opravdu netroufáte, můžete se přihlásit až na další a připravit
se na něj. K tomu poslouží naše kurzy Angličtina
pro seniory, které pořádáme prezenčně i on-line po celý rok. Nejen, že získáte nové vědomosti, ale také si uděláte nové přátele a rozšíříte
obzory. Více informací můžete nalézt na webu
lektorky Jaroslavy Sobotkové: www.jaroslavasobotkova.cz, na tel.: 603 223 353 nebo na
e-mailu: sejdemese@volny.cz.

Děti ze Základní a mateřské školy Křenová
potěšily seniory krásnou výzdobou prostor
sdíleného bydlení.
Děti z mateřské školy a obou přípravných
tříd se snažily potěšit svými obrázky a výrobky
seniory ve sdíleném bydlení na Zámečnické
ulici. Obrázky zajisté přispěly ke zpříjemnění
vánoční atmosféry. Dětské práce seniorům
vykouzlily úsměv na tváři a v myšlenkách je
vrátily do dětských let, k dětem či vnoučatům.
Děti měly zase radost, že jejich výrobky našly

uplatnění, že jejich snaha a práce udělala
radost ostatním.
Pěkně se tak uplatnilo mezigenerační propojení. Spolupráce bude určitě pokračovat
a obrázky tematicky směřovat k dalším svátkům a ročním obdobím. Poděkování Centra
sociálních služeb Brno patří nejen nejmenším
výtvarníkům, ale také jejich učitelkám
V. Zahradníčkové, H. Svobodové a P. Oujezdské.

ČTVRTLETNÍK
SENIOR ŽURNÁL

LUŽÁNKY ZVOU DO KROUŽKŮ

V polovině ledna vyšel časopis Senior Žurnál, jehož vydavatelem je Sociální nadační
fond.
Časopis je určen seniorům města Brna
a jejich rodinným příslušníkům. Vychází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma.
Najdete jej v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů městských částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb i do organizací, které
se na seniory zaměřují. Můžete jej najít také
ve vozech Dopravního podniku města Brna.
Lze si jej i stáhnout prostřednictvím QR kódu.
Další číslo vyjde začátkem dubna 2022.

Středisko volného času Lužánky připravilo
pro děti i dospělé řadu kroužků, zve také
na pololetní a jarní prázdniny plné činností
a zábavy.
Pololetní a jarní prázdniny budou opět
pestré. Program připravuje několik pracovišť, třeba Labyrint v Bohunicích zve na
výpravu za keškami, Lány na kutění v ateliéru, na Lesné se kluci a holky vydají na
Cestu kolem světa se sportem, na Vinohradech se stanou součástí příběhů žlutých
Mimoňů z filmu Já padouch, v Kohoutovicích
bude v hlavní roli kamera a divadelní jeviště,
v centru na Solniční zase šicí stroj, počítače
a spousta her. S Lužánkami můžete vyrazit
taky na týden lyžovat do hor nebo si užít
novinku, prázdninový týden na Kluzišti Lesná. Jednodenní pololetky vychází na 4. února a jarní prázdniny pro Brno-město a Brno-venkov na 7. až 13. března. Dokonce
můžete mít už v únoru vyřešené i léto, oblíbené tábory najdete na webu: luzanky.cz.
Dospělí se mohou hlásit do kroužků, připraveno je pro ně tvoření, jóga, kondiční
cvičení, tancování, žonglování, cizí jazyky,
hraní na hudební nástroje, programování či
vaření.

Mgr. Martina Kalinová, DiS.



Ing. Martina Kudrnová
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Karolína Stárková



Zimní radovánky za každého počasí zažijete na Kluzišti Lesná u Základní školy Milénova až do konce března. A rozjet to můžete
také na Swingovém plese 26. března s největším moravským big bandem Jazz Archiv
v Lužánkách na Lidické.
Mgr. Kristýna Kolibová 
Foto: Lucie Schonová

Volný čas

STO LET BOTANICKÉ
ZAHRADY – DÍL II.

Staletá historie Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
je úzce spjata s osudy svých zaměstnanců,
které byly zásadně ovlivněny i dějinnými
událostmi naší země.
Prvním vrchním zahradním inspektorem se
v roce 1922 stal Jindřich Jirásek, ale již po
dvou letech vážně onemocněl, a tak své
místo předal bratru Františku Jiráskovi. Ten
jako první vypěstoval viktorii královskou,
jeden ze symbolů botanické zahrady. Vášeň
pro rostliny sdílel se svým dobrým přítelem
Karlem Čapkem.
Inspektor botanické zahrady obýval jeden
z dvaceti bytů v areálu fakulty. Ostatní byty
obývali s celými rodinami topiči, vrátní a další
obslužný personál ústavu. Šestidenní pracovní doba se neřídila stejnými pravidly jako
dnes. Zaměstnanci pracovali celodenně
podle potřeby a stravovali se doma. Poslední
byt topiče pana Smetany, původně byt
zahradního inspektora Láníka, byl zrušen až
po roce 2000. Říká se, že inspektor Láník šel

ZAČÍNÁ
NOVÉ POLOLETÍ,
HÝBEJTE SE

domů na oběd a do práce se vrátil kolem druhé hodiny odpolední poté, co se po obědě
prospal.
Sepjetí života zaměstnanců s životy rostlin
v zahradě je dobře patrné z toho, že rodiny
zaměstnanců měly v areálu fakulty zeleninové záhonky, ovocné keře a stromy. Ovocných
stromů a ořešáků bylo v areálu mnoho a jak
dožívaly, byly postupně káceny. Poslední
meruňky padly při rekonstrukci areálu fakulty
ukončené v roce 2008. Poté zde bylo na
základě projektu profesora Ivara Otruby revitalizováno stromové patro.
Již zmíněný Vladimír Láník byl v letech 1961
až 1978 vedoucím zahrady. Od roku 1978 byl
vedoucím zahrady Ing. Jiří Nohel. V roce 1998
převzala vedení zahrady Ing. Marie Tupá.
V roce 2016 se stala vedoucí zahrady
Mgr. Magdaléna Chytrá, která zde působí
dosud.
Každý z vedoucích zahrady svým dílem přispěl k její současné podobě a stejně tak
i zahradníci a další personál zahrady. Více se
o nich můžete dočíst v publikaci, kterou jsme
vydali ke stému výročí zahrady.
Od založení zahrady v roce 1922 do dnešních dnů se dochovala řada zahradních staveb a pravděpodobně i původních rostlin,
které pocházely ze sběrů na Pálavě, v Pouzdřanech a na Slovensku. K nejstarším pamětníkům ve sklenících patří nahosemenné
nohoplody ze staré botanické zahrady Univerzity Karlovy.
Magdaléna Chytrá a Hana Ondrušková

Imunitu nejlépe podpoří zdravý životní
styl, jehož součástí je pravidelný
pohyb.
Centrum volného času Botanka na
Botanické 13 připravilo celou řadu příležitostí, při kterých můžete svoje tělo
pěkně rozpohybovat, třeba na čerstvém vzduchu. Při pravidelném cvičení
je pro psychiku nejlepší to v dobrém
kolektivu.
Lekce na Botance nabízejí cvičení
v malém počtu účastníků, přijďte si užít
zkušební lekce kalanetiky, pilatesu nebo
jógy. Pokud pro vás budou to pravé,
můžete se po vyzkoušení přihlásit na
nové pololetí. Cvičení jsou vhodná pro
dospělé v každém věku.
Dospělé a seniory zveme také na další oblíbené aktivity: celodenní výlety,
přednášky, zpívání, textilní dílny, pletení
z pedigu, vitráže Tiffany i do nově otevřeného kurzu enkaustiky. Děti předškolního a mladšího školního věku se
mohou zapsat do výtvarného a keramického kroužku, rytmiky, taneční přípravky, moderního tance nebo jógy pro
děti.
Rodiče s dvouletými dětmi se u nás
vyřádí v kroužku výtvarky, kde si vyzkouší práci s různým materiálem a první
kreativní tvoření. Ve cvičení se batolata
nejraději hýbou s maminkami či tatínky,
a to je pro všechny ten nejlepší druh
učení, prohlubování vzájemné důvěry
a poznávání světa. Kroužek Batolata,
hýbejte se, a Klubíčko, cvičení pro
maminky s těmi nejmenšími dětmi
budou v únoru znovu otevřeny. Vše
podle aktuální covidové situace, více
informací najdete na webu centra:
www.botanka.cz.
Olga Chladilová
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S LIPKOU NA TÁBOR

Přihlašování na jarní i letní tábory je už
v plném proudu. Díky ﬁnanční podpoře
jsou navíc některé úplně zdarma.
Pokud nemáte ještě program na blížící se
jarní prázdniny, vyšlete děti na táborové dobrodružství od 7. do 11. března. Připravili jsme
dva příměstské a jeden pobytový tábor. Kdo
ví, třeba nás překvapí i sníh.
Na pobytovém táboře Před naší, za naší
se účastníci ve věku od 9 do 15 let dozví víc

VZPOMÍNKOVÝ VEČER

o změně klimatu. „Znáte pohádku o Mrazíkovi, krásné Nastěnce, hloupé Marfuši, kouzelném dědečku Hříbečkovi a o chvástavém
Ivánkovi a jeho zmoudření? Ale co se stane
s Mrazíkem, když přijde klimatická změna?“
nastínil téma lektor Jaroslav Slepička.
Ve svitu polární záře se vydají děti ve věku
od 7 do 12 let na výpravu po stezkách sobů
do kraje obývaného Inuity, původními obyvateli mrazivého severu, seznámí se s jejich
kulturou, s živočichy polárních pustin a prožijí
týden v kraji, kde slunce nezapadá.
Živelné prázdniny čekají na zvídavce od
7 do 11 let. Poznají moc čtyř živlů a osvobodí
bohyni jara z podsvětí. Čeká je hodně tvoření
a her, poznávání přírody, netradičního vaření
venku na ohni či výprava ke koním.
Rodiče už dětem mohou naplánovat i letní
tábory. Děti na nich s Lipkou stráví maximum
času v přírodě, a to nejen na pobytových
táborech, ale i na těch příměstských. I letos
je z čeho vybírat, ve svém živlu budou malí
výletníci, přírodovědci a dobrodruzi, své si
najdou podnikavé duše, kuchtíci nebo milovníci zvířat divokých i terarijních.
Zuzana Slámová



V nedělní podvečer 27. února od 18.00
hodin zve Moravské zemské muzeum
do přednáškového sálu Dietrichsteinského paláce na vzpomínkový pořad
věnovaný Nice Brettschneiderové.
Herečka, pedagožka a neotřelá umělkyně zanechala nesmazatelnou stopu na
brněnské nezávislé divadelní scéně a také
na Janáčkově akademii múzických umění,
kde vedla ateliér herecké výchovy. Setkání se zúčastní Ludvík Kavín, její manžel
a spoluzakladatel Theater Brett ve Vídni,
dále pak herečtí a pedagogičtí kolegové,
přátelé, studenti a absolventi Ateliéru Niky
Brettschneiderové JAMU Brno. Večer
zpestří bohatý kulturní program, ve kterém
vystoupí herečka a šansoniérka Andrea
Buršová a klavírista a hudební skladatel
Zdeněk Král. Vzpomínkový večer se koná
v den derniéry výstavy Nika, která vznikla
u příležitosti nedožitých sedmdesátých
narozenin umělkyně a je v muzeu zdarma
k vidění už od listopadu minulého
roku. Více informací je k dispozici na webu
(mav) 
muzea: www.mzm.cz.

VOJTOVA ZVE DĚTI NA KARNEVAL
Volnočasové centrum Vojtova zve děti,
jejich rodiče a prarodiče a také seniory na
širokou škálu kroužků a aktivit.
Centrum zakončilo loňský rok vánočním
tvořením pro celou rodinu, ze kterého si
účastníci odnášeli krásné vlastnoručně vyrobené adventní věnce, drobné ozdoby a dárky
a navíc i zážitek z vánočního představení.
Také lidé z blízkého okolí se mohli až do Tří
králů těšit z našeho slaměného betlému
s adventní stezkou, který jsme instalovali do
volného prostoru mezi obytnými bloky.
Začíná druhé pololetí školního roku, ale
jaro je ještě daleko. Zveme vás tedy do příjemných prostor našeho nového centra
k aktivnímu trávení volného času až do prázdnin. Především pro seniory nabízíme kurzy
pohybové, výtvarné i vzdělávací.
Každé pondělí je pro vás připravená od
13.30 hodin Angličtina pro začátečníky, pilates
si zacvičíte od 16.30 hodin, jógu na bolavá
záda od 18.00 hodin a do kroužku Pletení
z pedigu se můžete zapojit každé sudé
pondělí od 15.00 hodin.
V úterý pro vás máme od 15.00 hodin
Němčinu pro začátečníky, od 15.30 hodin Fitness cvičení a od 18.00 hodin Výtvarný kurz.

Také ve středu můžete přijít na Fitness cvičení, a to ve 14.00 a 15.00 hodin, ve čtvrtek
vás pro změnu čeká od 9.30 hodin Fit jóga,
Počítačová zručnost od 14.30 hodin a Tancování pro dámy od 17.30 hodin.
Pro děti od tří let je každé pondělí nachystaná jóga od 15.30 hodin, v úterý na děti od
čtyř do sedmi let čeká od 16.00 hodin
Výtvarka a od 16.30 hodin Folklórníček. Ve
středu si od 10.00 hodin mohou venku
zacvičit maminky s kočárky, děti od tří let
se naučí od 15.00 hodin objevovat Svět
kolem nás a na čtvrtek je připraven Tvořivý
ateliér pro děti od tří let s rodiči nebo prarodiči.
Do kurzů a kroužků se můžete přihlásit do
11. února na telefonním čísle: 775 857 959
nebo e-mailem: recepce@kaveeska.cz, případně ve všední dny od 10.00 do 15.00 hodin
přímo na recepci volnočasového centra na
Vojtově 7.
Těšit se můžete i na další jednorázové
akce. Ve čtvrtek 10. února od 16.30 hodin
zavítáme na Podkarpatskou Rus, kam nás
zavede cestovatelská přednáška Ing. Antonína Moravce, místopředsedy Klubu českých
turistů Jihomoravského kraje, který bude také
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o týden později průvodcem plánovaného
výletu do Uherského Hradiště.
Nedělní odpoledne 27. února od 15.00 do
17.00 hodin bude patřit nejmenším dětem,
pro které připravujeme Karneval s divadlem
Kufr a tvořivou dílničkou. Vstupné za dítě
bude 50 korun.
Maminkám nabízíme možnost využít tři
dny v týdnu Dopolední miniklub pro děti od
3 do 5 let bez rodičů se vzdělávacím programem vedený dvěma lektorkami s dlouholetou praxí. Otevřen bude v úterý, středu a čtvrtek od 8.30 do 12.30 hodin. Bližší
informace na telefonu: 725 825 598 a webu:
www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková



Volný čas

POZNEJTE HRADIŠTĚ

Pro aktivní seniory pořádá Volnočasové
centrum Vojtova a Centrum volného času
Botanka další výlet.
Výlet do Uherského Hradiště se uskuteční
v rámci setkávání klubu seniorů ve čtvrtek
17. února. Historií, architekturou a dalšími zajímavostmi bude provázet místopředseda Klubu českých turistů Ing. Antonín Moravec. Sraz
účastníků je v 7.15 hodin ve vestibulu hlavního

RADNICI ROZEZNÍ
LIDOVÉ PÍSNIČKY

vlakového nádraží, vlak odjíždí v 7.36 hodin.
Návrat do Brna bude v odpoledních hodinách
autobusem kolem 16.30 hodin. Jízdenky si
hradí každý účastník sám podle vlastních slev
na dopravu. Nenáročná pět až šest kilometrů
dlouhá trasa zahrnuje prohlídku náměstí,
synagogy, komplexu jezuitských budov Reduta, galerie Joži Úprky, Slováckého muzea, Zelného trhu a hradební zdi Staré radnice. Všechny další možnosti navštívení zajímavých míst
budou přizpůsobeny zájmu většiny účastníků.
Na cestu si vezměte pohodlné oblečení
a turistické boty, deštník či pláštěnku pro případné přeháňky, svačinu a ﬁnanční obnos
na vstupy do muzeí, které jsou hrazeny také
účastníkem. Je potřeba dodržet všechna platná hygienická nařízení: respirátor, dezinfekce,
potvrzení o bezinfekčnosti.
Na akci je potřeba se přihlásit předem do
úterý 15. února na recepci Centra volného
času Botanka prostřednictvím telefonního
čísla: 752 871 752 nebo na telefonní číslo na
Vojtově: 775 857 959.
V případě velmi špatného počasí nebo
malého počtu zájemců se akce neuskuteční.
Olga Chladilová

Kávéeska, příspěvková organizace městské části Brno-střed zve na další Posezení
u cimbálu se sólisty BROLNu.
Oblíbené setkání s lidovou písničkou se
uskuteční v pátek 18. února od 18.30 do 21.30
hodin ve Společenském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
Vstupenky budou v prodeji v pondělí
14. února od 14.00 hodin na recepci Centra
volného času Botanka na Botanické 13,
objednávat je můžete na telefonním čísle:
725 871 752. Zbylé vstupenky pak budou
k dispozici na místě.
Šárka Jelínková





STRAŠIDLA A LEGENDY BRNA

Čtenáře od desíti let potěší dotisk knihy
Arnošta Goldﬂama Strašidelné Brno.
Patnáct strašidelných příběhů pro děti
i rodiče vydalo nakladatelství Albatros Media
v říjnu minulého roku. Kniha se setkala s velkým čtenářským ohlasem a na leden byl
naplánovaný její dotisk.

„Moji milí čtenáři, děti a rodiče, když jsem
ještě bydlel v Brně, a hlavně když jsem byl
ještě děcko, býval jsem velký snílek. Představoval jsem si různé dobrodružné a strašidelné historie a rodičům jsem tvrdil, že jsem
to doopravdy zažil, a taky jsem si to mnohdy
myslel. V téhle knížce jsem si na to všechno
vzpomněl a všechny ty příhody jsem pro vás
sepsal,“ vysvětlil autor knihy.
Očima Arnošta Goldﬂama se tak čtenáři
podívají do brněnských ulic a uliček v čase,
kdy se do nich začne vkrádat tma a začnou
se probouzet strašidla i staré legendy. Obsah
knihy slibuje strašidelný příběh brněnského
orloje, zavede do Lužánek, Wilsonova lesa
a seznámí i s Démonem Bronxu, ze kterého
přinášíme malou ukázku. Až se po přečtení
těchto historek půjdete projít Brnem, už se
na něj nebudete dívat stejnýma očima. Knihu
doplnila ilustracemi Petra Štětinová Goldﬂamová.
Arnošt Goldﬂam je režisér, herec a spisovatel, který se narodil roku 1946 v Brně. Je
autorem více než 40 divadelních dramatizací
a více než 40 divadelních her. Vyšlo mu několik
povídkových a dětských knih, za titul Tatínek
není k zahození získal cenu Magnesia Litera.

Démon Bronxu
… vtom se z temného vchodu vynořila jakási
postava. Někoho takového jsem do té doby
ještě neviděl. Měl ten člověk, byl to muž, na
sobě dlouhý černý kabát, pod ním podivnou,
upnutou rudou vestu se stříbrnými knoﬂíky ve
dvou řadách, na nohou vysoké černé boty
s dlouhými zvednutými špičkami, ulízané dlouhé černé vlasy, úplně jako by to byla nějaká
podivná helma. V jedné ruce držel snad třicet
až čtyřicet centimetrů dlouhý, lesknoucí se
úzký nůž. Kráčel přímo ke mně. V té zvednuté
a napřažené ruce držel ten nůž, jen bodnout.
Chtěl jsem se dát na útěk, ale nemohl jsem
se ani pohnout. Byl jsem jako přikovaný k zemi.
Zrovna uprostřed křižovatky, jako sloup jsem
tam stál. Přímo na kolejích. Chtěl jsem utíkat,
nebo se pohnout alespoň o kousek dál z kolejí,
ale nohy byly jako přimrazené k zemi, vůbec
jsem je nemohl odlepit od silnice. Podivný muž
se ke mně blížil víc a víc. „Co chcete?“ zeptal
jsem se. Hrdlo jsem měl sevřené, ani nevím,
jestli jsem se opravdu zeptal, nebo snad vydal
jen nějaký neartikulovaný zvuk.
„Kdo jste?“
„Já jsem Červený Jožko.“
(mav)
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KŘÍŽOVKA
V Brně se 27. února 1912 narodila jedna z významných prvorepublikových hereček. Svoji popularitu získala především díky komediálním
rolím natočeným před rokem 1945. Po absolvování dívčího gymnázia studovala v Praze na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. Byla jazykově
nadaná a kromě herectví se také věnovala scénickému tanci. Stěžejním působištěm její divadelní kariéry bylo vinohradské divadlo, na jehož
scénách sehrála přes padesát rolí. Správné řešení si můžete zkontrolovat v tiráži na straně 2.
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MOŽNÁ, ŽE TO ZNÁTE...

VÝLETY DO HISTORIE

PAVEL HAAS QUARTET

Filip Teller, herec, moderátor a zdravotní
klaun přijede na Leitnerku se svým novým
hudebním stand-upem nazvaným Možná,
že to znáte...
Nové představení není jen klasický stand-up, podstatnou část zaujímá i hudba známého skladatele a pianisty Zdeňka Krále. V představení ji hraje sám hlavní protagonista i jeho
hudební host Aleš Vosáhlo.
A co o svém novém stand-upu říká sám
Filip? „Možná, že to znáte, hudební stand-up je o záležitostech všedních dní. Každý si
totiž někdy vyčítá, že opět snědl na posezení
tabulku čokolády, opět nešel cvičit, nebo
opět adoptoval psa z útulku. Někteří zase
bojují s vlastním sebevědomím, jiní s bizarními
sousedy. Svět je zkrátka pestré místo k žití
a všichni tak trochu řešíme to stejné.“
Přijďte se tedy přesvědčit, zda řešíte to
stejné, a to už v pátek 11. února do Klubu Leitnerova, začínáme od 19.30 hodin. Vstupenky
zakoupíte v předprodeji na portálu SMSticket
ale určitě budou i v prodeji na místě na Leitnerově 2. Těšíme se na vás.

Komentované prohlídky zavedou 13. a 27.
února po stopách textilní historie brněnského Manchesteru.
Prohlídky začínají vždy od 14.00 hodin
a jsou spojené s návštěvou interiéru Střední
školy umění a designu na Francouzské 101.
Fenomén, kterému se začalo říkat moravský
Manchester, vznikl v roce 1763, kdy v Brně
vznikla Köffillerova manufaktura zpracovávající vlněné zboží. Od tohoto roku začaly
v Brně vznikat další manufaktury a později
továrny, jejichž jména zůstala v povědomí
Brňanů dodnes. Jména jako Schöller, Schmal,
Löw-Beer vytvářela ten správný obraz průmyslové metropole. V roce 1860 byla v Brně
založena Vyšší tkalcovská škola, původně
na ulici Úzké, sídlící od roku 1896 na třídě
Františka Josefa, dnešní Francouzské. Na
prohlídce uvidíte i sbírku posledních dochovaných zbytků textilních strojů v Brně a unikátní art protisový stroj, pravděpodobně jediný funkční přístroj svého druhu v republice.
Více na webu: www.gotobrno.cz/brno-indu(mav) 
strial.

Komorní cyklus Spolku přátel hudby při
Filharmonii Brno pokračuje 2. února
v 19.00 hodin v Besedním domě večerem
smyčcového kvarteta.
Tentokrát uvítáme špičkový Pavel Haas Quartet. Nese jméno výrazné osobnosti české meziválečné hudby, brněnského skladatele Pavla
Haase, jedné z obětí holocaustu. Soubor založený v roce 2002 se po vítězství na soutěžích
Pražské jaro a Premio Paolo Borciani v italském
Reggio Emilia rychle etabloval mezi nejvýznamnější kvarteta světa. V roce 2007 European Concert Hall Organisation jmenovala Pavel Haas
Quartet jako vycházející hvězdu, což souboru
umožnilo debutovat v nejvýznamnějších koncertních síních po celém světě. V letech 2007
až 2009 se zúčastnil programu BBC New Generation Artists a v roce 2010 získal mimořádné
stipendium nadace Borletti–Buitoni Trust. Na
brněnském koncertě zazní Meditace na svatováclavský chorál Josefa Suka, dále 3. smyčcový
kvartet brněnského rodáka Ericha Korngolda
a Smyčcový kvartet G dur Antonína Dvořáka.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji TIC na
Emil Drápela 
adrese Panenská 1.

Monica Taufarová



Foto: Brněnské historické stezky
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VÝSTAVA VE VILE STIASSNI

Vila Stiassni zve na výstavu díla architektů
Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela.
Společnost pro obnovu vesnice a malého
města ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem Územního odborného pracoviště
v Brně a Metodickým centrem moderní architektury v Brně připravily výstavu díla architektů
Jaroslava Vajdiše (1920–2006) a Otakara
Máčela (1920–1997). Výstava byla zahájena
v prosinci minulého roku a k vidění bude do
28. března, a to v přednáškové budově vily na
Hroznové 14 od pátku do pondělí od 9.00 do
17.00 hodin.
Výstava připomíná význam díla obou architektů při poznávání vernakulární architektury,

sídelních struktur a kulturní krajiny i jejich snahu
o formulování veřejného zájmu na zachování stávajícího vesnického prostředí pomocí
dokumentace památek a sídelních struktur,
analýzou jejich vývoje a typologie lokálně-dobových forem. Oba ve svém díle přispěli
k ochraně hodnotných sídelních struktur, věnovali se projektům obnovy památek a jejich souborů. Oba měli i nemalé umělecké vlohy
a po celý život se věnovali výtvarné tvorbě.
Z ní kromě známější fotograﬁcké tvorby Jaroslava Vajdiše a obrazů Otakara Máčela najdete
i Vajdišovy kresby a Máčelovy fotograﬁe. Více
informací najdete na: www.vila-stiassni.cz.
(mav)



DIVADELNÍ KROUŽEK
PAMĚTI NÁRODA
Paměť národa Jižní Morava nabízí smysluplné a zábavné trávení času dětem ve
věku od 11 do 14 let se zájmem o moderní
historii a divadlo v Divadelním kroužku
Paměti národa.
Účastníci se schází jedenkrát týdně v Institutu
Paměti národa na Radnické 10, kde společně
s profesionálními lektorkami objevují, tvoří
a pomocí divadelních technik hledají cesty, jak
vyprávět téměř zapomenuté příběhy 20. století.
„V návaznosti na téma prvního semestru, tedy
Genius loci: Duch místa – Dech osudů – Duše
člověka a společně zvolené období komunismu, budeme dále prohlubovat stávající příběhy
lidí i míst spojených s městem Brnem, ale i hledat nové, abychom je nakonec přetavili ve
vlastní autorskou inscenaci s prvky site-speciﬁc,“ shrnula lektorka Tereza Chvátalová plány
na letošní únor až květen. Kroužek bude v červnu zakončen veřejným představením, které
bude výsledkem společné autorské tvorby.
Více o našich kroužcích najdete na webu:
www.divadlo.pametnaroda.cz.
Přihlášky mohou zájemci podávat do 15. února
na e-mail: michaela.chalupska@postbellum.cz.
Michaela Chalupská



TĚŽKÉ VZPOMÍNKY NA HOLOCAUST ROMŮ

Část stálé expozice Holocaust Romů/
Romengro murdaripen v Muzeu romské kultury připomíná romské oběti holocaustu.
V Muzeu romské kultury patří leden již mnoho let k významnému měsíci, kdy se v různých
podobách vzpomíná na oběti holocaustu,
seznámit se s touto tragickou historií je ale
možné po celý rok ve stálé expozici.
27. leden je dnem, kdy se připomíná již 77.
výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Počty obětí vyhla-

zovacího tábora Auschwitz se různí, instituce
zabývající se holokaustem se shodují na počtu 1 100 000 zavražděných žen, mužů a dětí.
Od roku 2004 je 27. leden schváleným
Dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v České republice. Od roku 2005 je pak vyhlášen Valným
shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. Tento významný den, mimo další
významné dny, jako je například Památný
den romského holocaustu 2. srpna, si připo-
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mínáme i v Muzeu romské kultury. Pandemická doba příliš nenahrává možnostem větších vzpomínkových aktů a setkání pamětníků, spřátelených organizací a veřejnosti. Nijak
se tím ale nesnížila hodnota vzpomínek na
ty, jež v koncentračních táborech zahynuli,
nebo přišli o své blízké.
Samotnému tématu romského holocaustu
se věnuje část stálé expozice Muzea romské
kultury s názvem Holocaust Romů/ Romengro
murdaripen. Pojednává o osudech Romů za
druhé světové války, zejména na území Protektorátu Čechy a Morava, na Slovensku
a v Německu. Téma holocaustu Romů a Sintů
je prezentováno podrobnými výkladovými
texty, fotograﬁemi, vzpomínkami pamětníků
a dobovými úředními listinami. Stálý doplněk
výstavy tvoří projekce ﬁlmu …to jsou těžké
vzpomínky s výpověďmi pamětníků. Pro příležitost Mezinárodního dne památky obětí
holocaustu, připravilo Muzeum romské kultury pro všechny své návštěvníky volný vstup
do celého muzea včetně aktuálně probíhající
fotograﬁcké výstavy Otisk cest. Fotograﬁe
Claude a Marie-José Carret. Muzeum je otevřeno každý den kromě pondělí, vždy od
10.00 do 18.00 hodin. Petra Lazárková 

Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST X.

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 seriálu vám nabízíme pohled na
naše město z mnoha různých pohledů známých
osobností. Dnes jsme vybrali ukázku z textu
profesora Jana Sedláka, (1943 až 2016), který
je věnován brněnskému výstavišti. Profesor
Jan Sedlák patřil mezi naše přední znalce dějin
architektury. Od roku 2000 až do roku 2004
byl děkanem Fakulty výtvarných umění, kde
působil až do své smrti v roce 2016. Byl také
členem Poradního sboru Rady města Brna pro
kulturu a v roce 1996 převzal Cenu města Brna.

Stavba století
Brněnskou vilu Tugendhat zná dnes celý svět
a po jejím zapsání do Seznamu světového
dědictví UNESCO přijíždí do moravské metropole stále více obdivovatelů ze všech koutů
planety. Avšak i mimo slavnou vilu žije Brno ve
vědomí domácích a zahraničních odborníků
i laiků jako město moderní architektury. Moderní
stavební kultura 20. století je s městem spjata
stejně neodmyslitelně jako Mendelovy genetické zákony, Janáčkova hudba, Kaplanova turbína či poezie avantgardních básníků. Mezi
stovkami vynikajících staveb zaujímají přední
místo pavilony brněnského výstaviště, které
dokládají téměř celou historii české architektury
minulého století. Potvrdila to také anketa Stavba
století o nejvýznamnějších stavbách a největších architektech minulého století v České

republice. Účastníci ankety zařadili mezi deset
nejvýznamnějších staveb dva pavilony na
brněnském výstavišti: bývalý obchodně průmyslový palác, dnešní pavilon A s rotundou
a pavilon Z.
V roce 1923, kdy byla vypsána soutěž na
urbanistické řešení výstaviště a architekturu
hlavního obchodně průmyslového paláce,
nestála v republice jediná stavba, jež by se dala
v plném slova smyslu označit za moderní.
Pozemky pro výstaviště získal Moravský
zemský výbor zakoupením rampy v Pisárkách,
na níž stál cukrovar dr. Viktora Bauera, jenž
nadále obýval empírový zámeček stojící na
zbývající nevykoupené parcele. V roce 1924
pověřil adaptací svého domu Adolfa Loose,
který ji prováděl právě v době, kdy se budovalo výstaviště. Jednalo se v podstatě o jedinou realizaci slavného architekta v jeho rodném městě, která sice s výstavištěm
nesouvisela, avšak stejně jako ono svědčila
o tehdejších mimořádných ambicích Brna na
poli architektury.
Na jaře 1926 rozhodl výstavní výbor o výstavní premiéře na novém výstavišti, jíž měla být
celostátní Výstava soudobé kultury v Československu k příležitosti desetiletého trvání republiky. Výhradně avantgardní duch ovládl na
výstavě propagaci moderního bydlení.
Výstavní činnost pokračovala v omezené
míře až do vypuknutí druhé světové války aopět
vstoupila do historie české architektury. Vrchol
představovala Výstava stavebnictví a bydlení
v roce 1933, jež vytvořila rámec druhému sjezdu
československých architektů-projektantů.
Poprvé tu byl vystaven Sociologický fragment bydlení od Jiřího Krohy, analýza bytových
poměrů v kapitalistickém Československu.
Výstava byla pokládána za krásnou a zajímavou

a Oldřich Starý napsal o brněnské architektuře,
že „nelze však toliko hodnotit jednotlivá díla,
z nichž mnohé má vysokou úroveň, ale zejména a hlavně ono společné a cílevědomé úsilí,
kterým se poštěstilo v poměrně krátké době
realizovat tolik moderních staveb, že u nás se
stěží najde obdoba, i uskutečnit nabádavou
výstavu a připoutat k ní tak velký zájem. Za to
musíme být brněnským architektům vděčni.
Brno má ovšem výhodu svěžejšího, jaksi mladšího prostředí, které je ve větším kontaktu s prací architektů a má pro ni pochopení. Ukazuje
se, že brněnské nové architektury nevznikají
jen náhodně, ale podle pevného programu,
který plní především obec.“
Naznačené výstavní aktivity přesto nezabránily tomu, že brněnské výstaviště postupně
postrádalo využití a jeho budovy chátraly.
Nechybělo mnoho a areál mohl být likvidován
nebo totálně přestavěn.
Uspořádání první Výstavy československého
strojírenství v roce 1955 otevřelo novou etapu
jeho historie, jež se nepřetržitě rozvíjí do našich
dnů a je i zárukou pokračování v budoucnu.
Po rozhodnutí o konání každoročních Mezinárodních strojírenských veletrhů, které vystřídaly strojírenské výstavy, následovalo rozšíření
areálu o nové pavilony, postavené v letech
1957 až 1960. Mezi nimi dominoval kruhový
pavilon Z, krytý montovanou kupolí z ocelových
trubek o rozponu téměř sto metrů, který vytvořil
v prostoru výstaviště novou dominantu.
Na sklonku padesátých let byla kupole rotundy srovnatelná s nejpokročilejšími stavebními
konstrukcemi toho typu ve světě, přičemž
zájem zahraničních odborníků budí dodnes.
V roce 1968 napsal Bohuslav Fuchs, že „uváženost, střízlivost a architektonický esprit pavilonů vytvořily z brněnského výstaviště soubor
trvalých kvalit s možností dalšího dobrého vývoje. Módnost a spekulativnost velkých světových
výstav zde nevznikla. Také zde nevznikla
monotónnost architektur…“ Neváhal dokonce
vyslovit předpoklad, že na západním území za
Svratkou by mohlo vyrůst nové zvětšené výstaviště, na němž by mohla být uspořádána výstava když ne světového, tedy alespoň evropského rozsahu. Bylo by odlišné „od dnešních
výstavišť, přehuštěných a stavebně přeexponovaných. Dobře volené plochy, obklopené
osvěžujícím lesním prostředím, by tvořily určité
jednotky a skupiny výstavních objektů a expozic. Získalo by se výstaviště úplně nového charakteru. K jeho vybudování v Brně zkušenosti
jsou.“ Čas Fuchsovo hodnocení potvrdil stejně
jako zůstal aktuální jeho perspektivní výhled.
(je)
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MÝCENÍ ZAVEDE DO LEPŠÍ SPOLEČNOSTI

Misery, Rebelky i S láskou Mary čekají
v Divadle Bolka Polívky na diváky.
Hodně divadla, a skvělého, se vejde i do
nejkratšího měsíce v roce. Důkazem je únorová nabídka Divadla Bolka Polívky, která
zahrnuje jak novinky, tak osvědčené tituly.
Stephen King patří ke klasikům napínavých
příběhů, které s oblibou využívají ﬁlmoví
a divadelní režiséři. To je i případ titulu Misery,
který si možná vybavíte pod delším názvem
snímku Misery nechce zemřít. Jak na plátno,
i na jeviště vstupuje oddaná fanynka románů,

která je ochotna jít pro svoji lásku přes mrtvoly.
Když ji náhoda svede dohromady se spisovatelem a duchovním otcem jejích literárních
hrdinů, neváhá použít všechny prostředky
k tomu, aby děj zvrátila podle svých představ.
V nečekané roli se 3. února představuje Zlata
Adamovská, partnerem je jí Petr Štěpánek.
Neholdujete na svatého Valentýna oslavám
na růžovo? Pak je Mýcení rakouského dramatika Thomase Bernharda, které do Brna přiváží
Divadlo Na zábradlí, programem na 14. února
právě pro vás. Čeká vás hluboká, ironická i jíz-

livě zábavná sonda do života lepší společnosti.
V režijním vedení Jana Mikuláška se můžete
těšit například na Jakuba Žáčka, Magdalénu
Sidonovou, Janu Plodkovou či Ditu Kaplanovou.
Nikdy prý není pozdě říct „nas..t“ a vrhnout
se do víru života. Shodují se na tom alespoň
Rebelky ve stejnojmenné francouzské tragikomedii o setkání dvou zralých žen, které se
rozhodnou vzít svůj osud do vlastních rukou.
Role Claude a Margot, jimž několik společných dnů změní celý život, ztvárňují 17. února
Chantal Poullain a Štěpánka Křesťanová.
A nezdolná ženská energie vás z jeviště
divadla zasáhne i 25. února. V hořké komedii
S láskou Mary se na popud své zemřelé přítelkyně rozhodnou žít naplno tři dámy z amerického jihu. Dosud pro ně byla největším
povyražením partička bridže, nyní je čeká nejdivočejší mejdan, jaký si dřív ani neuměly
představit. Hru o tom, jak je důležitá tolerance a respektování jiných, uvedlo vloni v létě
v české premiéře Divadlo Bolka Polívky
v koprodukci s StageArtCz. V hlavní roli Veronika Žilková.
Jiřina Veselá 
Foto: Vladimír Kiva Novotný

ALCINA NAPLNÍ JEVIŠTĚ EMOCEMI
Světové operní hvězdy předvedou Händelovu Alcinu v Janáčkově divadle.
V únoru se v Brně poprvé v historii představí Händelova opera Alcina, která v sobě
skrývá tu nejkrásnější hudbu napsanou pro
lidský hlas. V režii Jiřího Heřmana a v hudebním nastudování Václava Lukse se bude jednat o spektakulární podívanou.
Ve spolupráci s Janáčkovou operou
Národního divadla Brno vystoupí celý orchestr Collegium 1704, který dnes patří k jednomu
z nejlepších ansámblů na poli historicky poučené interpretace. Diváci se tak mohou těšit
na hudbu provedenou na barokní nástroje.
Výjimečné bude také vystoupení několika
světoznámých zahraničních hvězd jako je
kanadská sopranistka Karina Gauvin v roli
Alciny nebo sopranistka Mirella Hagen jako
Morgana. Publiku divadla se předvedou také
kontratenoři Justin Kim a Ray Chenez se svým
neobyčejným hlasovým rozsahem. Partnerem inscenace je nejen Collegium 1704, ale
i francouzská divadla v Caen a Versailles,
kde Janáčkova opera Alcinu také uvede.
Brněnští diváci tak mohou zhlédnout stejnou
inscenaci jako diváci v předních francouzských operních domech.

Opera Alcina bude mít také úchvatnou
vizuální stránku. O scénograﬁi se postaral
Dragan Stojčevski, který s Jiřím Heřmanem
spolupracoval už na divácky úspěšných

28 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2022

inscenacích Řecké pašije a Příhody lišky
Bystroušky. Úchvatné kostýmy pak navrhla
Alexandra Grusková, která pro Národní divadlo Brno vytvořila kostýmy hned pro osm inscenací, z nichž šest bylo v kooperaci s Jiřím
Heřmanem. Jedná se tedy o velmi dobře
sehraný inscenační tým.
Ústředním tématem opery je láska, kolem
níž se vše točí. Hlavní hrdinka kouzelnice
Alcina žije na opuštěném ostrově a proměňuje své milence ve zvířata. Ve skutečnosti
však našla ideální vztah k rytíři Ruggierovi,
na němž by nic neměnila. Její dokonalý muž
si ale nemůže vybrat mezi ní a Bradamante,
jenž je odhodlaná pro získání svého vysněného partnera obětovat vše a nikdy se
nevzdat. Händel tak rozehrává árie naplněné
emocemi, láskou i vnitřním rozpolcením,
odhodláním a silou.
Jedná se o výjimečné představení, které
mohou diváci vidět exkluzivně 5., 6., 12., 13.
a 18. února v Janáčkově divadle, a užít si jedinečné obsazení, scénu, režijní pojetí i božskou Händelovu hudbu. Vstupenky pořídíte
na webu: www.ndbrno.cz.
Karolína Štorková 
Foto: Marek Olbrzymek

Kultura

GALA BAJADÉRA

Do Národního divadla Brno přichází první
sólistky Royal Ballet London v titulních
rolích baletu Bajadéra. Gala Bajadéra
s hvězdami Královského baletu v Londýně
bude k vidění 8. února.
Balet Národního divadla Brno zveřejňuje
další dvě jména hostujících tanečníků v první
Bajadéře letošního roku. V Gala Bajadéře se

BACHA NA MOZARTA

českému publiku představí první sólistky Královského baletu v Londýně Fumi Kaneko
a Yasmine Naghdi. Obohatí tím již tak výjimečnou reprízu s již oznámeným hostem
Vadimem Muntagirovem.
Vadim Muntagirov začal spolupracovat
s Baletem Národního divadla Brno v roce
2019 při turné do ﬁnského Tampere. V září
2021 přijel podruhé i do České republiky
a rozburácel Janáčkovo divadlo jako princ
Siegfried v Labutím jezeře. Muntagirov
byl vyhlášen časopisem Dance Europe tanečníkem roku 2021 a patří mezi nejlepší interprety klasického repertoáru na světě.
Yasmine Naghdi je první sólistkou Královského baletu od roku 2017 a v repertoáru má
hlavní a titulní role baletů jako Labutí jezero,
Giselle nebo Spící krasavice. V Brně se představí jako dcera Maharádži Gamzatti. Fumi
Kaneko patří mezi nejnovější první sólistky
Královského baletu od této sezóny a v Gala
Bajadéře ztvární titulní roli chrámové tanečnice Nikie.
Další reprízy Bajadéry jsou připraveny na
15. a 23. února, více informací na webu divadZuzana Kernová 
la: www.ndbrno.cz.

Vrcholem desáté sezóny cyklu Bacha na
Mozarta! bude 10. února oratorium Triumf
času a pravdy.
Velkolepé barokní oratorium Georga Friedricha Händela pro sóla, sbor a orchestr
v podání špičkových Czech Ensemble Baroque rozezní Besední dům od 19.00 hodin.
„Čas a pravda versus povrchní krása, klam
a požitek. Téma i dnes více než aktuální,
duchovní a přitom světské. Pojďte s námi
nastavit zrcadlo povrchnosti a pomoci zvítězit pravdě ve věčném souboji s lacinou
krásou,“ pozval dirigent Roman Válek.
Lenka Němcová



ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ
Divadlo Reduta zve 11. února na premiéru
hry Ztížená možnost soustředění, která
vznikla podle komedie Václava Havla.
V repertoáru Národního divadla Brno se
hry Václava Havla neuváděly často, což bylo
způsobeno dlouhým obdobím, kdy byl vykázán nejen z jevišť, ale i z celé české kultury.
V Mahenově divadle se v roce 1964 nejprve
inscenovala Zahradní slavnost a po šestadvaceti letech Asanace. Aktovka Rodinný
večer přenesla Havlovu intimněji laděnou
dramatiku do divadla Reduta, kde nyní připravujeme Ztíženou možnost soustředění.
Komedie Václava Havla vznikla v roce 1968
pro Divadlo Na zábradlí. Přestože pracuje se
soudobou novinkou, inteligentním počítačem, a i proto ironizuje pseudovědeckost,
ústředním tématem je stav člověka, který
mechanickým opakováním téhož a soustavným odmítáním dořešit problém, ztrácí přehled nejen o místě a čase, ba hůř, přivádí své
bytí do veskrze zbabělé podoby.
Eduard Huml je vědec. Jako sociolog se snaží deﬁnovat myšlenky, týkající se postojů člověka ke štěstí a životním hodnotám. Své teze,
podložené teoretickými úvahami, pravidelně
diktuje mladé stenografce Blance, která ho

fyzicky přitahuje. Doktor Huml je však ženatý,
dokonce má milenku, což je momentálně jeden
z problémů, který ho pronásleduje. Atraktivní
Renata i manželka Vlasta o sobě navzájem
vědí, a nutí Eduarda k tomu, aby ukončil nefungující vztah. Který z nich to ale je?
Doktor Huml je shodou náhod jedním
z účastníků výzkumu doktorky Balcárkové,
která má prostřednictvím počítače zvaného
Puzuk zjistit vše, co se týká lidské individuality,
aby poté mohla dojít k obecnějším závěrům.

Za tím účelem se tým odborníků pravidelně
setkává v domácnosti Humlových, kde
pokaždé dochází ke zhroucení velmi citlivého
přístroje. Výzkumníci nechápou proč. Reaguje snad na osobní problémy pokryteckého
sociologa? Nezačal se do zkoumaného muže
vciťovat? Je doktor Huml člověk nebo stroj?
Herci se v režii Martina Glasera tentokrát
ocitnou nejen v důmyslně komponované situační hře, ale i v neobyčejně svižném rytmu.
Petr Novák



Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2022 | 29

Kultura

PO STOPÁCH RODU
LÖW-BEER

KLAVÍRNÍ KONCERTY

Pozorní čtenáři nás upozornili na chybu,
která se vloudila do upoutávky na zajímavou knihu, kterou jsme zveřejnili v minulém
čísle zpravodaje.
Ve článku lednového čísla zpravodaje
bylo mylně uvedeno, že Oskar Schindler
zakoupil továrnu židovských průmyslníků
Löw-Beerů v Brně. Znalci historie a diváci
známého filmu Schindlerův seznam však
vědí, že správně mělo být uvedeno, že zmíněná továrna se nacházela v Brněnci v okrese Svitavy. Omlouváme se za tuto redakční
chybu.
Kniha Daniela Low-Beera Archy života
zachycuje vzpomínky pamětníků rodu na
osudové okamžiky jejich životů. Autor navštívil příbuzné, kteří žijí doslova po celém světě,
aby zachytil příběhy o úniku z ghetta, o životě
ve dvacátých a třicátých letech a útěku z Československa. Zachytil historii jména Löw-Beer, které si americká větev rodiny nechala
upravit na nepřehláskovanou variantu LowBeer a jak autor vtipně podotýká, proměnila
tak význam příjmení z původního „lví
medvěd“ ve „slabé pivo“. Knihu vydalo nakla(mav) 
datelství Books & Pipes.

Filharmonie Brno zve na klavírní koncerty,
skladby Antonína Dvořáka a Johannese
Brahmse přednese Elisabeth Leonskaja.
Jedním z cílů, které si Dennis Russell Davies
vytyčil pro své šéfdirigentské působení ve Filharmonii Brno, je provedení a natočení všech

DIVADLO POLÁRKA
RUŠÍ PŘEDSTAVENÍ

Tradiční akce Divadla Polárka Za vysvědčení Polárku, která se měla konat 31. ledna,
je z důvodu nemoci zrušena.
Za vysvědčení Polárku letos děti školou
povinné bohužel nedostanou, v hereckém
souboru se objevil covid a divadlo proto
muselo zrušit lednový program včetně závěrečné akce, na kterou zvalo školáky za odměnu za zvládnuté pololetí.
Pokud jste měli zakoupené vstupenky na
zrušená představení, budou vám peníze vráceny zpět na účet. Pokud jste vstupenky
zakoupili na pokladně, bude vám vstupné
vráceno na pokladně divadla. Únorová představení by se už měla konat podle plánovaného programu, aktuální informace sledujte
na webu divadla: www.divadlopolarka.cz.
(mav)
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symfonií Antonína Dvořáka, z nichž pro stávající sezónu zvolil dvě rané: Druhou a Čtvrtou.
Jejich kombinace s klavírními koncerty Johannese Brahmse, Dvořákova přítele a ideově
spřízněného tvůrce, se přímo nabízela. A tak
vznikly koncertní projekty Dvořák & Brahms
I a II, které se uskuteční 10. a 11. února a následně 25. a 26. února v Janáčkově divadle.
V prvních termínech zazní Dvořákova Druhá
a Brahmsův Klavírní koncert č. 1, ke konci února pak Dvořákova Druhá a Brahmsův Klavírní
koncert č. 2.
Jako sólistka se do Brna vrací Elisabeth
Leonskaja, která místní publikum uhranula již
na podzim 2019. „Leonskaja patří již několik
dekád k nejcennějším osobnostem pianistického umění. I ve světě, jemuž dominují
média, zůstává sama sebou, cele oddaná
hudbě následuje stopy velkých ruských
hudebníků,“ uvedl dramaturg Filharmonie
Brno Vítězslav Mikeš.
Oba koncerty pod taktovkou šéfdirigenta
začínají v 19.00 hodin. Vstupenky jsou
k dostání v předprodeji nebo on-line na webu:
ﬁlharmonie-brno.cz.
Kateřina Konečná



Kultura / Neziskové organizace

LIGHTNESS LUCIE KOLDOVÉ

Grand designérka Lucie Koldová prozářila
Uměleckoprůmyslové muzeum.
Výstava Lucie Koldové Lightness je první
příležitostí představit šířeji ji a její tvorbu domácímu publiku. Projekt je komplexním dílem
autorského týmu složeného z výrazných tvůrčích osobností. Vedle designérky Lucie Kol-

dové výstavu dotváří spolupráce s fotografkou Alžbětou Jungrovou, s graﬁckou designérkou Zuzanou Lednickou ze Studia Najbrt
a kurátorkou Michaelou Kádnerovou.
Architektonická koncepce je dílem studia
Lucie Koldové a vychází ze zákonitostí, které
přináší komplikovaný prostor světlíku Uměleckoprůmyslového muzea. Ten nově deﬁnují
výrazné prvky: pochozí lávky přepažující
zastřešenou dvoranu. Cílem je přivést návštěvníky na tyto lávky a obklopit je objekty.
Záměrem pak dopřát divákovi potěšení
posunout se za vnější formu a nahlédnout
na design Lucie Koldové jako na rozmanitou
a radostnou tvorbu i dobrodružnou cestu za
optimálním řešením.
Pečlivě vybrané kusy představují designérčinu vrcholnou tvorbu. Soubor signálních
děl čítá svítidla, s nimiž je spojována nejčastěji, ale i reprezentativní nábytkové kusy, které
ji představují jako všestrannou autorku. Cílem
výstavy je nahlédnutí za objekt díky efektní
dekonstrukci vystavovaných kusů, které se
v komponentech snášejí z pomyslného nebe
světlíku, aby se před očima diváka spojily
Michaela Kádnerová 
v celek.

PEČUJÍCÍ SE OPĚT
BUDOU SETKÁVAT
Unie pečujících pořádá pro všechny, kteří
se starají o svoje blízké, tradiční Setkání
pečujících v prostorách Café Práh.
Setkání neformálních pečujících jsou připravena na každý první čtvrtek v měsíci, přijít
se svěřit, sdílet svoje starosti, zkušenosti,
radosti a strasti mohou pečující 3. února,
3. března, 7. dubna, 5. května a 2. června.
Dále připravujeme pro pečující Tematická
setkání, na kterých si mohou 23. února,
30. března, 20. dubna, 18. května a 29. června
vyzkoušet různé výtvarné techniky a při tvoření si psychicky i fyzicky odpočinout. Více
informací je možné získat na e-mailové adrese: marie.calkovska@uniepecujicich.cz nebo
telefonním čísle: 776 217 214.
Děkujeme všem pečujícím za pomoc na
Vánočních trzích a všem dárcům za podporu, díky které se mohou tyto aktivity uskutečnit.
Další informace o činnosti Unie pečujících
najdete na webových stránkách spolku:
uniepecujicich.cz.
Marie Čalkovská



DROM NAJDETE V PARKU HVĚZDIČKA
Služba Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež DROM je poskytována v areálu
parku Hvězdička na Hvězdové 9. Je určena
dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let,
kteří vyrůstají v sociálně vyloučené lokalitě,
vedou rizikový způsob života a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Službu
klientům poskytují sociální pracovníci,
nebo pracovníci v sociálních službách.
Služba aktivně reaguje na potřeby klientů,
podle toho, kterou službu navštěvují. Našim
klientům pomáháme zlepšit jejich kvalitu života prostřednictvím odborné pomoci a podpory, poskytováním informací, zajištěním bezpečného prostoru, volnočasových a vzdělávacích aktivit. Sociální pracovníci klientům
připravují preventivní, seberozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity. Téma jednotlivých aktivit reaguje na aktuální problémy, které se v daný okamžik objevují u našich klientů,
nebo ve společnosti. Služba se snaží snížit
sociální a zdravotní rizika, která plynou z rizikového způsobu života našich klientů. Dále
se snažíme klientům pomoci se lépe orientovat v sociálním prostředí a pracovat na řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci
služby s dětmi hrajeme společenské a des-

kové hry, pořádáme výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení, oslavy Halloweenu, opékání špekáčků a podobně, na což se
děti vždy velice těší a velmi si to užívají.
Klientům je služba poskytována zcela anonymně a naše práce je hlavně založena na
důvěře mezi klientem a pracovníkem. Každý
klient, který k nám dochází, má jasně stanoven cíl spolupráce, na kterém se svým klíčovým pracovníkem spolupracuje. Služba
vychází z následujících principů: klientům
nabízíme služby zcela zdarma, anonymně
a bez pravidelné docházky.
Naši klienti mohou využívat i možnosti

doučování. Na doučování spolupracujeme
s dobrovolnickým centrem Ratolest Brno.
Z centra k nám docházejí dobrovolníci, kteří
nám pomáhají s doučováním klientů, s vypracováním domácích úkolů, referátů anebo
s přípravou na zkoušky.
Našim nejmladším dětem nabízíme předškolní přípravku, která sídlí v prostorách domu
na Bratislavské 41 a kterou navštěvují děti ve
věku od 3 do 5 let od pondělí do čtvrtka
v čase od 8.00 do 12.00 hodin.
Příjem nových klientů probíhá celoročně,
neváhejte se k nám přijít podívat, těšíme se
Ing. Jarmila Kouřilová, MBA 
na vás.
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Inzerce

MALBY
21 Kč/m2,
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]GUDYRWQLFNêFK
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VEDENÍ ÚÎETNÍCTVÍ - DANÜ - MZDY

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 450 Kč/kus, radiátorů atd.
tel.: 606 469 316
Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí
www.maliribrno-hezky.cz

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
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Bc. Hana Slezáková, +420 721 422 333
slezakova@hpstax.cz
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