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Informace z radnice

ÚVODNÍK STAROSTY
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, rád bych
se s vámi podělil o důležité, zajímavé i příjemné události, které jsme na radnici
poslední dobou řešili nebo je právě teď připravujeme.
Mnozí z vás si jistě všimli, že sedm čtvrtečních odpolední byla radnice doslova v obležení hlavně maminek s dětmi z Ukrajiny. Pomáhali jsme křesťanskému sdružení
Sant’Egidio s přípravou balíčků se základními
potravinami, s potřebami pro ty nejmenší
a dalšími základními věcmi, které se podařilo
zajistit díky vám, občanům, ve veřejné sbírce.
Pravidelně se každý čtvrtek rozdalo na 1 500
tašek s jídlem a další pomocí a já bych chtěl
poděkovat jak dobrovolníkům z křesťanské
komunity, tak i pracovníkům naší radnice,
kteří se do pomoci dobrovolně zapojili.
Život však jde dál a my se neustále snažíme
rozvíjet naši městskou část. Vypsali jsme
architektonicko-krajinářskou soutěž na konkrétní podobu parku Žlutý kopec na Starém
Brně. Velký park s dostatečným vybavením
pro trávení volného času našich obyvatel zde
dlouhodobě a citelně chybí. Vstup do něj
bude jak z Mendlova náměstí, tak i ze Žlutého

kopce u Masarykova onkologického ústavu
a také z ulice Trýbovy. Výsledky soutěže
budeme znát v září a věřím, že obdržíme řadu
kvalitních a zajímavých návrhů.
Za velmi důležité považuji také to, že se
nám oproti minulému volebnímu období podařilo téměř zdvojnásobit počet opravených bytů
k pronájmu. Více se dočtete na straně 12.
A pozitivní je také blížící se léto, rád bych
vás opět pozval do amﬁteátru na Kraví hoře.
I letos jsme pro vás připravili divadelní scénu
pod širým nebem, zajímavá představení nám
na prkna, co znamenají svět, pomůže zajistit
Divadlo Bolka Polívky. Hrát se začne 11. června,
více o programu zjistíte na straně 4.
Naše příspěvková organizace Kávéeska
společně s TIC Brno chystá již šestý ročník multižánrového festivalu UPROSTŘED s pestrou
nabídkou kulturního vyžití vulicích, na náměstích
a také méně známých místech města. Od června do září bude centrum nabité programem
plným hudebních produkcí, workshopů, divadelních představení, tančíren, posezení u cimbálu či sportovních a multimediálních akcí.
Už také připravujeme a rádi vás od začátku
prázdnin přivítáme přímo na nádvoří radnice

Přeji vám příjemné dny a těším se na případné setkání na některé z kulturních akcí,
které pro vás s radostí připravujeme.
Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS)
starosta městské části Brno-střed ■

ELEKTRONICKÁ AUKCE
BYTU NA GALLAŠOVĚ

DOČASNÉ OMEZENÍ
PROVOZU PODATELNY

Vážení občané, omlouváme se za aktuálně
zhoršené podmínky při využití hlavní podatelny Úřadu městské části Brno-střed na
Dominikánské 2.
Dočasné obtíže jsou způsobeny rozsáhlou
rekonstrukcí přízemního objektu radnice,
která zde aktuálně probíhá. Nelze tak nyní
využívat běžného vchodu do prostor podatelny a pro předání a převzetí dokumentů
je nutné využít okna z nádvoří. Díky rekonstrukci však radnice získá kromě nového
a moderního zázemí pro podatelnu i bezbariérový prostor, který na radnici doposud
chyběl.

na Dominikánské 2 v letním kině. Promítat
zajímavé ﬁlmy sedm dní v týdnu.
A na závěr bych chtěl poděkovat studentům brněnských univerzit a vysokých škol,
že jsem mohl být společně s paní primátorkou
součástí letošních oslav Majálesu. Tato tradice je skvělá a moc jsem si společně s nimi
užil jak průvod městem, tak i večerní hudební
představení spojené s vyhlášením Královny
a Krále Brněnského Majálesu.

„Je potřeba radnici otevřít i lidem, kteří
jsou omezeni v pohybu nebo třeba maminkám s kočárky. Bezbariérovost radnice, i když
sídlíme v historické budově, kde je jí problém
dosáhnout, je naší velkou prioritou. Věřím,
že naši klienti změnu k dobrému ocení,“
doplnil Ing. Ivo Komárek (ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce spadají investice.
Právě kvůli tomu, že je budova radnice historická, bylo obtížné vyřešit bezbariérovost
tak, aby vyhovovala jak klientům radnice, tak
i pracovníkům odboru památkové péče.
Rekonstrukce bude ukončena na konci
prázdnin a v přízemní budově, která bude
mít nově i nájezd pro kočárky a klienty s hendikepem radnice, bude opět plnohodnotná
podatelna. Zázemí zde nalezne i Miniúřad,
poradenské pracoviště našeho úřadu, kde
získáte všechny potřebné informace i pomoc
například s vyplněním formulářů. Především
zde bude bezbariérový point, kam za vámi
přijdou úředníci z kanceláří, do kterých se
nelze komfortně s pohybovým omezením
dostat. Součástí prostor bude i bezbariérová
(kad) ■
toaleta.

Městská část Brno-střed nabízí k prodeji
byt o velikosti 1+kk v druhém nadzemním
podlaží v bytovém pavlačovém domě Gallašova 8. Byt má výměru 25,59 m2.
Součástí prodeje je spoluvlastnický podíl na
společných částech domu a pozemku. V uplynulých dvou letech byla opravena střecha, částečně vyměněna okna adům má novou fasádu.
Prodej se opět koná formou elektronické
aukce na: https://aukce.brno-stred.cz 16. června
ve 14.00 hodin. Vyvolávací cena je podle znaleckého posudku stanovena na 2,9 milionu
korun. Byt je ve špatném, celkově dlouhodobě
zanedbaném stavu a vyžaduje kompletní
rekonstrukci.
„Už sedmkrát se nám podařilo díky elektronické aukci prodat zbytné byty nebo nebytové prostory za výrazně vyšší cenu, než jakou
stanovil znalec. Věřím, že se aukce vydaří
i tentokrát a my získané peníze využijeme na
další investice do bytových domů v naší správě,“ doplnil Miroslav Vaníček (ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce majetek patří.
Na prohlídky bytu 31. května a 7. června ve
13.00 hodin je potřeba se předem přihlásit.
Všechny další informace se dozvíte na portá(kad) ■
lu: https://aukce.brno-stred.cz.
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POJĎTE NA DIVADLO DO AMFITEÁTRU

S teplými večery od 11. června do 14. srpna
znovu ožije amﬁteátr na Kraví hoře divadlem. Městská část Brno-střed společně
s Divadlem Bolka Polívky připravila pro
Brňany další ročník Letní scény Divadla
Bolka Polívky. A je se opravdu na co těšit.
Pod večerní oblohou zazáří na jevišti ty největší hvězdy současného tuzemského
divadla.
Amﬁteátr pod širým nebem najdete v zadní
části areálu koupaliště na Kraví hoře. Po loň-

ské rozsáhlé rekonstrukci nyní nabízí 450
komfortních míst k sezení, zázemí s občerstvením a toaletami. Oproti loňskému roku
městská část zajistila nové osvětlení příchozí
komunikace a horní terasa je upravena jako
kamenná louka, protože pískový zásyp se
v loňském roce neosvědčil.
V nabídce nebude chybět ani bezesporu
legendární inscenace Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho 11. a 14. června. Plné
pekáče, skříně nebo kufry buchet paní Outěchové se totiž nikdy nepřejí. Především proto,
že v obsazení Bolek Polívka, Pavel Liška,
Radim Fiala nebo Petr Halberstadt není
o nové gagy na jevišti nikdy nouze, takže
donkichotský zápas starého mládence Burkeho vyvolává další a další gejzíry smíchu.
V úterý 21. června pak do Brna zavítá Špinarka. Přijíždí, jak taky jinak, z Ostravy, kde
se pokusili v Divadle Petra Bezruče převést
osud malé velké zpěvačky Věry Špinarové
na jeviště. Doku-ﬁkční drama mapuje kariéru
ženy, která se svým nezapomenutelným hlasem zapsala do dějin naší hudby i srdcí svých
posluchačů. Ne nadarmo celá inscenace sklízí úspěch a ceny u odborníků stejně jako
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představitelka Věry, mladá herečka Markéta
Matulová.
Vloni měla na Kraví hoře premiéru a nyní
se sem opět vrací S láskou Mary. Do příběhu
o tom, jak se z poklidného dámského dýchánku může stát nejdivočejší mejdan, jaký si hráčky bridže z amerického Jihu neuměly ani
představit, vás zavede Veronika Žilková a její
spoluhráčky. Hořká komedie vznikla pro
Divadlo Bolka Polívky v koprodukci se společností StageArtCz a na Kraví hoře ji uvidíte
20. června a pak 31. července.
O ženách, které se zkoušejí naučit, jak žít
a hlavně být šťastné, je také inscenace Švandova divadla Cry baby cry 23. června. Pětici
účastnic kurzu pod vedením kouče v podání
Michala Dlouhého nebo Tomáše Petříka
ztvárnily herečky Klára Cibulková, Kristýna
Frejová, Marie Štípková/Petra Hřebíčková,
Réka Derzsi/Eva Vrbková a Blanka Popková.
Začátky představení jsou vždy ve 20.30
hodin. Vstupenky je možné zakoupit on-line:
https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz.
Pokud si k atraktivnímu titulu doplníte krásný
výhled na město, lepší kulisy pro romantický
večer budete v Brně hledat jen stěží. (kad) ■
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SLAVILI JSME S VÁMI

Po dvouleté odmlce jsme na konci dubna
konečně opět uspořádali oslavu jubilejních
narozenin seniorek a seniorů městské části
Brno-střed.
Obyvatelé městské části Brno-střed, slavící
svá významná životní jubilea, přijali pozvání
na malou oslavu, kterou pro ně připravila radnice Brno-střed. Celkem se sešlo na 30 oslavenců, nejstaršímu oslavenci bylo krásných
97 let.

Příjemné dopolední posezení s občerstvením doprovázené kulturním programem,
o který se postaraly herečky z divadla Polárka, uvedl a pevné zdraví a vše nejlepší osobně oslavencům popřál starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).
Pokud máte zájem zúčastnit se, je třeba
vyplnit tiskopis s názvem: Projevení zájmu
o akci jubilejní narozeniny seniorů. Ten je
k dispozici na www.brno-stred.cz a je také

k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 2. patro, dveře
222b, a dále v prostorách Miniúřadu radnice
Brno-střed, Dominikánská 2. Projevit zájem
můžete také na telefonu: 542 526 211 u paní
Bronislavy Horákové nebo e-mailem na:
podatelna.stred@brno.cz, případně na podatelně úřadu osobně.
Těšíme se na setkání s vámi.
(kad)

■

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NENÍ PROBLÉM

Opoziční zastupitelé rádi prezentují na
stránkách zpravodaje otřepané klišé, že je
přidělování bytů netransparentní a jak je
vlastně všechno špatně.
Já věřím raději řeči čísel než neprůkazným
fabulacím. Proto jsem se podíval na statistiku
přidělování bytů v období od prosince 2018
do března 2022 a rád bych s ní seznámil
i vás, čtenáře zpravodaje a obyvatele městské části Brno-střed.
Protože v několika případech došlo k personálním změnám v bytové komisi, uvádím
její členy pouze označením politické strany
nebo hnutí. Započítány nejsou samozřejmě

případy, kdy zástupce konkrétní strany na
jednání komise chyběl, nebo nehlasoval.
Zástupce SPD hlasoval pro uzavření
smlouvy s konkrétním nájemcem 317krát,
3krát byl proti a 50krát se zdržel. Zástupce
hnutí Žít Brno hlasoval pro ve 226 případech,
proti v 8 a zdržel se 74krát. Zástupce Zelených podpořil uzavření smlouvy u 253 bytů,
6krát se zdržel a 51krát byl proti. A nakonec
Piráti, ti byli 291krát pro, 8krát proti a 84krát
se zdrželi hlasování.
Z uvedeného je zřejmé, že zástupci opozičních stran většinově hlasují pro uzavření
nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem
o byt. Nerozumím tedy opakovanému
lamentování nad tím, jak se má proces zlepšit nebo být transparentnější. Samozřejmě
chápu, že bytová politika je snadným cílem
kritiky.
Pokud se na jeden byt přihlásí třeba sto
žadatelů, je možné vybrat vždy jen jednoho
a případně náhradníka. V takovém případě
pak existuje 99 nespokojených, u kterých
se může opoziční kritik snažit vzbudit dojem,
že on by to snad dělal jinak a lépe. Realitou
je, že v tomto volebním období se přidělilo
a opravilo více bytů než v tom předchozím.

A znovu jsme také spustili přidělení bytů
na vlastní opravu nájemcem. Bohužel nemůžeme uspokojit všechny, ale děláme pro to
maximum. Závěrem mohu říct jen to, že kritika
by měla být objektivní a ne účelová. A když
hlasuje opozice s koalicí, a pak píše ve zpravodaji, jak je všechno špatně, nemohu se
ubránit dojmu, že se jedná jen o laciný a průhledný hon za popularitou.
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS)
radní Brno-střed pro oblast
dopravy a bydlení ■
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JAK ZMĚNÍ BRNO NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN?
vení růstu jejich cen. Budoucí Brno se podle
nového územního plánu stane městem krátkých vzdáleností, kde není nutné za službami,
prací nebo zdravotnictvím cestovat z jednoho konce města na druhý,“ vysvětluje radní
Chvátal.

Čas na změnu

Odvést dítě do školky, stavit se na nákup,
vyzvednout recept u lékaře. To vše
v docházkové vzdálenosti od svého bytu.
Rozvoj Brna tímto směrem chce zajistit
nový územní plán. Ten bude ve městě zanedlouho schválen po dlouhých dvaceti
letech příprav.
Územní plán určuje, kde, co a jak se může
stavět. Říká, kde mohou vyrůst nové domy,
ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, obchod a služby nebo stavby veřejné
vybavenosti (například školky) i to, jak mohou
být budovy vysoké. Vymezuje místa, kde by
měly vzniknout nové parky, zelená nábřeží,
rezidenční čtvrti nebo ulice propojující jednotlivé části města. To je při zvažování nejrůznějších plánů do budoucna důležité. Každý si tak může udělat představu o tom, jestli
pole před jeho okny může být jednou parkem
a bývalá továrna třeba sportovištěm. Podobně je územní plán návodem pro majitele nebo
investory, kteří díky němu poznají, jaká pravidla je nutné v místě jejich pozemků respektovat a jaké záměry ve zvolených oblastech
město plánuje.
„Územní plán například stanoví, jak bude
vypadat lokalita kolem budoucího nového
hlavního nádraží: s centrem města ho spojí
široký bulvár vedoucí k ulici Nové sady, zastíněný stromy a plný restaurací se zahrádkami

a obchodů. Budovy nové čtvrti Trnitá mají
v novém plánu jasně stanovenou výšku včetně podmínek zastoupení zeleně a díky hotové územní studii je dáno třeba i to, zda budou
mít zelené střechy či vnitrobloky. Lokalita
bude plynule spojena s novým zeleným
nábřežím řeky Svratky. Architektonické řešení budov už bude v kompetenci stavebníka
ve spolupráci s městem a městskou částí
Brno-střed,“ přibližuje radní pro územní plánování a rozvoj města Brna RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Podoba územního plánu ovlivňuje život
každého obyvatele města. Zpravidla se to
pozná ve chvíli, kdy něco přestane fungovat,
jako například při současném nedostatku
nových bytů v širším centru města.
„Možnosti výstavby podle starého územního plánu jsou už téměř vyčerpané. Nové
zástavbě brání další komplikace, například
neexistující protipovodňová opatření nebo
napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu,“ říká radní Chvátal. Opuštěné tovární areály v centru města, stejně jako bývalá
zemědělská družstva v okrajovějších městských částech, se ze stejného důvodu doposud nemohly rozvíjet, čímž se dále zvyšuje
tlak na novou výstavbu za městem. Dojíždění
za prací zpět do centra města zase zahušťuje
dopravu a má negativní vliv na životní prostředí. Zkrátka důvodů, proč město nutně
potřebuje nový územní plán, je mnoho.

Všude kousek
Územní plán je společná dohoda o tom,
jak to může v Brně v budoucnu vypadat.
„Jde o dokument, který potřebuje pro svůj
rozvoj každá obec a města obzvlášť. Náš
územní plán je sice kvalitní, ale vzhledem
k tomu, že byl pořízen před takřka třiceti lety,
je také zastaralý a nereﬂektuje mnoho dnes
potřebných principů. Ne náhodou proto stát
nařídil obcím, aby nejpozději letos tyto zastaralé územní plány nahradily novými. A i když
se tento termín s novým stavebním zákonem
posunul, stále platí, že Brno nový územní
plán potřebuje. Zvláště v našem případě to
není jen formalita. Díky němu se zde otevřou
možnosti k novému využití brownﬁeldů či
budování nových bytů, a tedy snad i k zasta-

Různé zájmy, jedna vize
Čím je město větší, tím je ale těžší najít společný pohled na jeho budoucí podobu. Jeden
chce budovat odvážné vize, druhý chce
zachovat své oblíbené zákoutí, někdo chce
prodloužit tramvajovou trať, jiný by místo ní
uvítal parkovací místa. Územní plán v sobě
proto musí spojovat mnoho protichůdných
zájmů a požadavků – obyvatel a jejich zastupitelů, stavebníků a investorů, soukromého
i neziskového sektoru. A Brnu se to po dlouhých měsících projednávání povedlo. Přestože podle legislativy je územní plán závazný
dokument, Brno se vydalo cestou variability
namísto přemíry regulací. Funkční plochy jsou
ﬂexibilní, aby v jednom místě nevznikaly jen
kanceláře, ale i byty, školky nebo obchody.

Tváří v tvář
Pokud rádi listujete v mapách, můžete
nahlédnout do územního plánu na Magistrátu
města Brna na Odboru územního plánování
a rozvoje na adrese Kounicova 67, kde vám
rádi zodpoví případné dotazy. Dostupný je
také v elektronické podobě na webu:
www.upmb.brno.cz.
Magistrát města Brna ■
Foto: M. Musálková, KAM
6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2022

Informujeme

STROMY PRO ŽIVOT

Další projekty z participativního rozpočtu
Dáme na vás jsou průběžně dokončovány
a podle přání obyvatel dělají z Brna ještě
lepší místo. Jedním z takových je i projekt
Stromy pro život, který byl v úterý 26. dubna slavnostně ukončen.
V celoměstském listopadovém hlasování
v roce 2019 Brňané podpořili projekt Jana
Matuszka, který přišel s nápadem přispět
pomocí výsadby stromů ke snížení dopadů
na změnu klimatu. Tento projekt se umístil
hned na druhém místě s celkovým počtem
4369 hlasů.

Na území města Brna proto bylo vysazeno
600 stromů různé druhové skladby. Ke zlepšení kvality života ve městě tak přispějí nově
vysazené lípy, duby, olše, vrby, jasany a topoly. Původní projekt počítal s výsadbou 500
stromů, ale s ohledem na velký zájem městských částí bylo provedeno navýšení počtu
vysazených stromů na 600. Místa výsadeb
jsou zveřejňována na webových stránkách:
gis.brno.cz v sekci Městská zeleň.
Čerstvou novinkou Dáme na vás je, že kromě podávání projektů do participativního
rozpočtu lze od konce dubna využít i další
formu aktivní spoluúčasti obyvatel na fungování města, a to občanskými návrhy Dáme
na vás.
Občanské návrhy nabízejí Brňanům na
webu: navrhy.damenavas.cz celoroční možnost podávat návrhy na zlepšení života
ve městě, a to bez ohledu na konkrétní částku, regulativní charakter návrhu nebo obecnější typ realizace. Již podané návrhy sbírající
podporu najdete v galerii na webu a každý
z nich mohou občané Brna pomocí full účtu
na Brno iD podpořit či odmítnout. Občanské
návrhy, které podpoří 10 000 občanů Brna,

budou předloženy Radě města Brna k projednání.
Zapojte se do rozvoje města a podílejte
se na jeho zlepšení.
Veronika Singrová

■

MENDELOVA STEZKA

Vydejte se po stopách Gregora Johanna
Mendela a projděte si naučnou stezku, kterou tvoří 16 informačních panelů. Instalovány jsou v místech spojených se životem
světoznámého vědce.
První zastavení stezky se nachází na Biskupském dvoře, kde měla sídlo Hospodářská
společnost, jejímž byl Mendel členem a funkcionářem. V roce 1865 zde poprvé zveřejnil
výsledky svých pokusů s hybridy rostlin.

Další zastavení stezky často představují
známá místa v nových souvislostech. Mnohé
návštěvníky udiví, že dnešní divadelní budova
Reduty sloužila v 19. století jako prostor pro
výstavy květin, ovoce a zeleniny, kterých se
Mendel účastnil jako hodnotitel. Překvapující
může být i skutečnost, že studiem zemědělství, ovocnářství a vinařství se mladý Mendel
zabýval na Filozoﬁckém studijním ústavu
u Minoritů. S výukou přírodovědy pak po

úspěšném absolvování studia vypomáhal
v budově Technického studijního ústavu,
dnešní Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí 2.
V postavení ředitele Hypoteční banky Markrabství moravského docházel do budovy
dnešní České národní banky a také pravidelně
navštěvoval zasedání v Zemském dvoře, dnešním Ústavním soudu. Opomenout nelze ani
Mendelovo kněžské působení. Svoji první mši
sloužil v kostele svatého Michala a duchovní
péči vykonával také v nemocnici u svaté Anny.
Život Mendela je nerozlučně spjat s augustiniánským klášterem, kde působil od svého
příchodu do Brna a v jehož zahradách prováděl pokusy a pozorování.
U posledního, sedmnáctého zastavení
stezky se nenachází žádný informační panel.
Jedná se o místo posledního odpočinutí
G. J. Mendela, augustiniánskou hrobku na
brněnském centrálním hřbitově. Mendel zemřel 6. ledna 1884.
Stezka představuje rozsah Mendelova
působení a aktivit v Brně a zároveň osobitým
způsobem přibližuje podobu života města
(mav) ■
v 19. století.
Foto: Jan Cága, Moravské zemské muzeum

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2022 | 7

Informujeme

BRNĚNSKÉ
SVATOSTÁNKY

PALÁC ŠLECHTIČEN

Po necelých pěti letech se veřejnosti znovu
otevřel Palác šlechtičen Moravského zemského muzea. Rekonstrukce za téměř
117 milionů korun spočívala zejména ve
vybudování nových stálých expozic Loutkářské umění a Tradiční kultura na Moravě
v zrcadle času. Vůbec poprvé byla zrestaurována i barokní kaple Očišťování Panny
Marie.
Dotace na rekonstrukci byla přiznána
v roce 2017, s vlastní stavbou se začalo v čer-

vnu 2020. Stavba bylo dokončena po necelých dvou letech k 28. únoru 2022. Z celkové
částky téměř 117 milionů korun tvořila evropská dotace 85 milionů korun zbývající část
pak ﬁnancoval zřizovatel muzea, tedy Ministerstvo kultury. Součástí investice byly vedle
stálých expozic rovněž mobilní aplikace, digitalizace, restaurování, výroba replik a infopoint. Byla řešena elektroinstalace, sanace
zdiva, vzduchotechnika či zabezpečení.
Velmi úspěšné byly restaurátorské práce
barokní kaple Očišťování Panny Marie. Jedná
se o freskovou výmalbu z roku 1756 od Josefa Sterna, restaurován byl také oltář včetně
oltářní sochy Černé madony. Tato zhruba
110 centimetrů vysoká dřevěná socha Madony s Ježíškem pochází z druhé poloviny
17. století.
„Výzkum, který spočíval i ve vyšetření počítačovým tomografem ve Fakultní nemocnici
u svaté Anny, odhalil, že v jejím jádru se
nachází korpus mnohem starší, pozdně středověké sochy, pravděpodobně z konce
15. století,“ upřesnil generální ředitel muzea
Jiří Mitáček.
RNDr. Barbora Onderková

■

TIC Brno připravil komentované prohlídky
a přednášky týkající se brněnských chrámů
i významných osobností spojených s církví.
Sedm brněnských kostelů je možné navštívit zcela zdarma.
Od 15. června do 15. září se od úterka do
soboty můžete podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a kostela svatého Tomáše,
a to vždy od 13.30 do 17.30 hodin. Dále do červeného kostela a kostela svatého Michala,
u obou od 14.00 do 18.00 hodin. Takřka celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel svatých Janů s Loretou. Své brány otevřou i dvě
speciální místa, nejmladší brněnský kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné vždy
v sobotu od 14.00 do 17.00 hodin, a naopak
nejstarší funkční kostel v Brně svatého Jiljí
v Komárově. Ten je možné navštívit vždy
v sobotu a neděli.’Projekt zahájí koncert Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky v rajské
zahradě Augustiniánského opatství na Starém
Brně ve čtvrtek 16. června od 19.30 hodin.
Tematické prohlídky je z kapacitních důvodů
třeba rezervovat předem, a to v infocentrech TIC Brno nebo on-line. Více na webu:
www.brnoajehochramy.cz.
Hana Novosadová

■

KAM ZA BOHOSLUŽBOU

Kvůli opravám je od dubna kostel svatého
Jakuba uzavřen pro bohoslužby a další
obřady. Pravidelné mše farnosti se proto
konají v sousedních kostelích.
Od pondělí do pátku mohou věřící usednout k modlitbě vždy od 19.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 hodin v kostele svatého Tomáše, výjimkou je vždy první pátek v měsíci,
kdy se mše koná v 19.00 hodin v jezuitském
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tento prostor slouží i pro nedělní bohoslužby, a to
v 7.30 hodin pro společnou mši jakubských

a jezuitských ranních ptáčat, v 9.00 hodin je
na pořadu hlavní nedělní mše a ve slovenštině je celebrována večerní bohoslužba od
19.00 hodin.
Na tichou adoraci jsou věřící zváni každou
středu od 18.15 do 18.50 hodin do kostela
svatého Tomáše.
Kromě období letních prázdnin je také
možné v jezuitském kostele prožít Nikodémovu noc, tedy ve tmě, tichu a klidu rozjímat,
a to vždy první pátek v měsíci po mši svaté
od 19.45 do 21.00 hodin.
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Kostel svatého Jakuba je otevřen pro
návštěvu a tichou modlitbu od pondělí do
pátku od 14.00 do 18.00 hodin a o víkendech
od 13.00 do 18.00 hodin.
Širokou veřejnost zveme 10. června na Noc
kostelů do kostela svatého Jakuba od 18.00
do 22.00 hodin. Pro vlídné slovo a představení oprav kostela je možné přijít vždy v 18.00,
19.00, 20.00 a 21.00 hodin, následovat bude
hudební program a závěrečná modlitba pak
zazní ve 21.30 hodin.
Helena Múčková

■
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DEJTE SI POZOR NA PODVODNÍKY
Policisté znovu upozorňují na sílící vlnu
podvodů, která se odehrává ve virtuálním
světě. Denně jsou to desítky nových případů, kdy způsob podvodů bývá velmi
podobný.
Nejčastější způsoby podvodů na internetu
zacílené na kryptoměnu jsou následující:
Výhodná nabídka, investice do kryptoměn
– pachatel vyláká od poškozeného platební
údaje či získá neoprávněný přístup k počítači,
a poté následuje neoprávněná transakce ze
strany pachatele.
Falešný bankéř – podvodník telefonicky
zkontaktuje svoji oběť s tím, že si ověřuje její
žádost o úvěr. Zde se většinou oběť ohradí,
že žádný úvěr nemá a ani nemá účet u uvedené banky. Podvodník se omluví a sdělí, že
informaci předá do její banky. Poté následuje
další telefonát, kdy se podvodník vydává za
bankéře banky oběti. Podvodník sdělí, že
došlo k napadení účtu a je nezbytně nutné
vybrat veškerou hotovost. Následuje nabídka
převodu peněz na bezpečný účet a zaslání
QR kódu na telefon. Tento kód má poté oběť
načíst u bitcoinového bankomatu při vkládání
peněz.

Na všechny způsoby podvodů však platí
stejné rady a doporučení, jak se nestát obětí
kyberpodvodníků:
1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví ani
čísla ze své platební karty. Banky se na
ně neptají, ani zprávami či e-mailem
neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány.
2. Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá
doména přihlašovací stránky. Toto platí
vždy, když někam zadáváte své osobní
nebo přihlašovací údaje.
3. Sledujte a pečlivě čtěte informace od
vaší banky v internetovém bankovnictví.
4. Nereagujte na telefonní hovory, e-maily
ani zprávy, kde se vás někdo pokouší
vmanipulovat do situace, že jsou vaše
finanční prostředky v ohrožení a vy
musíte udělat další krok pro jejich
záchranu.
5. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte
platby, které vám bude diktovat někdo
po telefonu, ani nikomu nesdělujte či
nepřeposílejte potvrzovací kódy ve SMS.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený
přístup do vašeho počítače.
Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i jakoukoliv
e-mailovou adresu.
Podvodnou platbu co nejdříve ohlaste
na Policii ČR a co nejdříve reklamujte
u svého bankovního subjektu.
Jakoukoli komunikaci ze strany podvodníka nemažte do doby, než bude zajištěna policejním orgánem.
Buďte obezřetní při využívání inzertních
portálů. Pečlivě volte způsob platby a ani
v těchto případech neklikejte na zaslané
odkazy.
Mějte aktualizovaný software a antivirus.
A to i na mobilním telefonu.
V případě pochybností vždy kontaktujte
svou banku či volejte 158.

Odhalíte včas, že na vás útočí on-line podvodníci? Vyzkoušejte si test a poměřte své
výsledky s ostatními na: www.kybertest.cz.
por. Mgr. Zdeňka Procházková

■

STANOVIŠTĚ
PRO KONTEJNERY
V Brně je nyní 33 stanovišť podzemních
kontejnerů a velký počet nadzemních.
Jejich množství se díky ﬁnanční podpoře
města brzy rozšíří.
Radní města v květnu doporučili zastupitelům poslat do čtrnácti městských částí sedm
milionů korun, díky kterým by mohly vybudovat 18 nadzemních kontejnerových hnízd
a deset podzemních, které by se v městské
části Brno-střed měly nacházet na ulici Hvězdová a Kopečná, a také polopodzemních.
O všechna stanoviště bude pečovat společnost SAKO Brno, která ve městě zajišťuje
pravidelný svoz veškerého odpadu. Na jejích
webových stránkách www.sako.cz jsou
k dispozici kompletní informace, které usnadní třídění, praktickou pomůckou je také vyhledávač jednotlivých kontejnerů na sklo, papír,
plast, textil či bioodpad. Jedním klikem zde
také zjistíte, kde jsou umístěna sběrná střediska, do kterých můžete zavézt větší množství odpadu, který by se do barevného kontejneru nevešel. Sběrná střediska navíc
zdarma odebírají řadu dalších odpadů včetně
elektrospotřebičů, v některých z nich můžete
zdarma uložit i pneumatiky, za poplatek pak
(mav) ■
stavební suť.
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ŽÁCI VYPRÁVĚLI PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ
Hned třikrát se v dubnu sály v centru města
rozezněly příběhy pamětníků, které zaznamenali žáci brněnských základních škol.
V úterý 19. dubna ve společenském sále
radnice městské části Brno-střed, a ve středu
20. a úterý 26. dubna v Křišťálovém sále Staré
radnice se totiž po vynucené dvouleté pandemické pauze konečně opět naživo konaly
slavnostní závěrečné prezentace projektu
Příběhy našich sousedů.
Přibližně stovka žáků z 22 základních škol
během slavnostních podvečerů představila
výsledky své půlroční práce, ve které zdokumentovala životní příběhy pamětníků nejen
z Brna a jeho okolí. Žákovské dvou až pětičlenné týmy měly za úkol vyprávění pamětníkova celoživotního příběhu dokumentaristicky
zpracovat do krátké reportáže. Volily mezi rozhlasovou, video nebo animovanou reportáží.
Tu poté týmy doplnily i podrobnějším životopisem a také dobovými fotograﬁemi pamětníků.
Letošní ročník nebyl jednoduchý. Děti se
střídaly v karanténách, přesouvat se musely
termíny natáčení i workshopů. Přesto žáci
pod vedením svých pedagogů a za pomoci
koordinátorek projektu zvládli práci dotáhnout do úspěšného konce.

Zapojené týmy představily zpracované
příběhy početnému publiku složenému
z pamětníků, učitelů, rodičů a poslední prezentaci navštívila také primátorka města Brna
JUDr. Markéta Vaňková. Některé týmy svoji
prezentaci oživily písněmi, recitací nebo krátkými scénkami ze života pamětníků.
Mezi pamětníky, jejichž vyprávění děti zpracovávaly, je pozoruhodný mix osudů i příběhů.
Pamětníci vzpomínají na válku, léta komunistického útlaku, sovětskou okupaci, ale také

HLEDAJÍ SE POHÁDKOVÉ
BABIČKY A DĚDEČCI

Pro lidi v seniorském věku se nabízí mnoho
krásných aktivit a jednou z nich je i možnost
pomáhat jako dobrovolník. Takovou aktivitou je i program neziskové organizace
Mezi námi, která propojuje seniory s mateřskými školami, kam senioři dochází číst
dětem pohádky.

V Brně má Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků asi dvacítku dobrovolníků
a rádi bychom potkali další nadšence. Pohádkové čtecí babičky a dědečkové pomáhají
dětem posilovat cit k jazyku, vytvářet úctu ke
stáří a na oplátku dostávají od dětí pocit, že
dělají něco dobrého. Jak dodává jeden
z našich čtecích dědečků, pan Antonín: „Děti
mohou vstřebávat od seniorů klid, rozvahu
a přiblížit se starší generaci. Senioři na oplátku
čerpají energii z radosti, upřímnosti a vitality
těch nejmenších.“ Zároveň se senioři stávají
členy Klubu pohádkových čtecích babiček
a dědečků, pro které jsou v Brně organizována společná setkání, přednášky a semináře,
výlety a čekají je i další výhody jako poděkování za jejich dobrovolnickou činnost.
Pokud byste se i vy chtěli stát pohádkovou
čtecí babičkou či dědečkem a chodit číst
dětem do mateřské školky blízko vašeho
bydliště, ozvěte se nám na e-mailovou adresu: klub-brno@mezi-nami.cz nebo na telefon:
733 398 051. Smysluplných aktivit není nikdy
Tereza Tichá ■
dost.
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vypráví o práci DJ nebo kreslíře vtipů. Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout
na: www.pribehynasichsousedu.cz/mista/ pod
hlavičkou Brno IX, Brno X a Brno XI.
Projekt pravidelně organizuje společnost
Post Bellum, a to především díky podpoře
statutárního města Brna a Jihomoravského
kraje. Mnohé školy se zapojují opakovaně.
Přidat se je možné i v příštím školním roce,
projekt bude opět startovat od září a od ledMichaela Chalupská ■
na.

Názory občanů

PŘECHOD NA ÚDOLNÍ
STÁLE NENÍ
Městská část Brno-střed je dlouhodobě
kritikem chybějící koncepce nového územního plánu, a to i v oblasti rozvoje zelených
veřejných prostranství a parků.
Vážení sousedé a spoluobčané, můj dnešní příspěvek bude velice krátký.
Možná si vzpomínáte, že jsem již třikrát do
našeho Zpravodaje MČ psal o chybějícím přechodu na ulici Údolní v naší městské části. Od
mého posledního příspěvku zase uplynul již
více než rok a zmíněný přechod pro chodce
stále nebyl obnoven. Přechod byl zrušen
v roce 2014, a i když mnozí komunální politici
a političky opakovaně slibovali jeho návrat,
stále zůstalo jen a pouze u planých slibů.
Proto stručně avšak důrazně připomínám –
vážení radní, vraťte nám zebru na Údolní!! Čekáme již dlouhých osm let. A to je hodně i na Brno,
kde se přesun vlakového nádraží řeší přes sto
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. ■
let.
Tato rubrika obsahuje názory občanů, které
nejsou redakčně upravovány a vydavatel
nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Názory zastupitelů

BUDOUCNOST JE TŘEBA ŘEŠIT TEĎ
Blíží se nám opět léto
a s ním i mnoho horkých
dnů. Člověk před výhní rozpáleného města může
nalézt útočiště v některém
z městských parků.
Každý strom v tomto ohledu pomůže, je proto škoda, že ne všechny pokácené stromy
jsou nahrazeny, jak dokládá například mnoho
smutných pařezů na ulici Příční. Další možností
a zároveň trendem, který jako Piráti podporujeme, jsou pak zelené střechy a fasády. Zatím
tyto projekty nejsou zcela běžné, do budoucna
je to ale velmi zásadní cesta, která pomůže
bojovat proti horkému a suchému mikrokli-

matu ve městě a prašnému prostředí. Díky
zadržování vody toto řešení pomáhá ochlazovat městské betonové džungle a tím činí
život snesitelnější. A není třeba zdůrazňovat
ani pozitivní efekt k přírodě jako takové.
Pro někoho možná překvapivou možností,
jak snížit teplotu střech, je instalace fotovoltaických panelů. Krom jasných výhod ve snížení nákladů na elektrickou energii, až po
energetickou soběstačnost, je snížení teploty
střechy samotné. Studie vědců z univerzity
v San Diegu tvrdí, že solární panely nejen
vyrobí elektrickou energii, ale zároveň dochází i k mírnému ochlazení střechy, na které jsou
nainstalované. Podle jejich měření se jedná

o cca 3 °C, což není zanedbatelné snížení.
Jedním z omezení instalace fotovoltaických
panelů je pak památková péče. Chápu, že
není možné využít kteroukoliv střechu na Brně-střed, ale bylo by prospěšné využít maximum
k tomu vhodných střech a neomezovat tato
řešení tam, kde to nedává smysl. V budoucnosti pak tento problém můžou vyřešit fotovoltaické panely přímo ve střešní krytině.
Jsme pro ekologická a moderní řešení,
která zlepší život všem občanům a zároveň
dávají ekonomický smysl.
Jiří Pertl
zastupitel MČ Brno-střed
za Českou pirátskou stranu ■

TŘI ROKY FAMILY FRIENDLY
NA BRNO-STŘED
Od roku 2019 do roku 2021
jsme měli propůjčen certiﬁkát Family friendly. Jednalo
se o projekt JMK, jehož
cílem bylo zlepšit podmínky
pro život rodin a spoluobčanů se zdravotním postižením v městské části
Brno-střed.
V roce 2019 se naše aktivity zaměřily především na podporu mezigenerační spolupráce.
Byl podpořen projekt Trojlístek (podpora služby náhradních babiček na hlídání dětí) a prodloužili jsme provozní dobu ve většině družin
základních škol do 17 hodin. Dále jsme zahájili
přípravy vedoucí ke zlepšení přístupnosti úřadu MČ Brno-střed pro osoby se zdravotním
postižením a rodiče s kočárky.
V roce 2020 jsme podnikali řadu aktivit
pro skupiny obyvatel ohrožené pandemií
covid-19 – např. jsme zřídili poradenskou linku
k očkování, zapojili skauty do roznášení roušek a poskytli jsme občanům kontakty na
podpůrné linky pomoci, jak materiální, tak
psychologické.

V únoru 2020 byl dokončen audit bezbariérovosti hlavní budovy MČ na Dominikánské 2. Následně byl zpracován investiční
záměr přebudování podatelny na bezbariérové kontaktní místo pro občany. Připravuje
se jednací místnost a Miniúřad, kam se dostanou jak spoluobčané se zdravotním postižením, tak rodiče s kočárkem. Dosavadní „bezbariérové“ WC bude nahrazeno skutečně
bezbariérovou toaletou. Otevření prostor
proběhne v srpnu roku 2022.
V roce 2021 došlo k výraznému posunu
ve zpřístupnění dalších částí úřadu městské
části. Pokračovali jsme v rekonstrukci budovy
Nádražní 4, kde po dokončení vznikne bezbariérový Odbor matriky, Family point, bezbariérové toalety a dostupné přebalovací
pulty.
Daří se nám vycházet vstříc občanům ve
věci umisťování laviček. Kvaliﬁkovaní zástupci
v komisi dopravy sledují a připomínkují
dopravní stavby a opatření z hlediska bezbariérovosti. Díky fungování Miniúřadu je
zajištěn přístup občanů k informacím na jed-

nom místě a toto místo slouží i jako prostor
pro sdílení podnětů a návrhů ke zlepšení
veřejného prostoru. Zároveň nabízí radnice
i „mobilní“ kancelář – v oblasti matriky, přestupků a sociálních věcí.
Kávéeska, příspěvková organizace MČ připravila projekt SeniorCentra v nově vybudovaném domě s pečovatelskou službou na
Vojtově, které bylo vybaveno díky projektu
MPSV ČR.
Family friendly audit sice skončil s rokem
2021, ale aktivity, které z něho vychází, pokračují i nadále. V roce 2022 plánujeme otevřít
bezbariérové kontaktní místo na radnici Brno-střed, pokračujeme s odstraňováním bariér
pro spoluobčany s horší pohyblivostí i umisťováním nových laviček ve veřejném prostoru – nejnověji ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží.
Připravujeme též pokračování mezigeneračního festivalu Babí léto a dědský den, který
se uskuteční 21. 8. 2022 v parku Lužánky.
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.

Informace zژdƽní vژmƽstské Ʈásti Brno-stȺed najdete také na webových stránkách
www.brno-stred.czژnebo facebookovém profilu. Aktuální Ʈíslo i archiv zpravodajɫ mɫžete Ʈíst
elektronicky na webuژhttps://zpravodaj.brno-stred.cz/, kde si ho mɫžete stáhnout díky
jednoduché aplikaci také do mobilu nebo tabletu.

Pište nám, vaše názory i pozvánky na akce nás zajímají, rádi je zveȺejníme v rubrice Názory obƮanɫ
nebo tȺeba ve Volném Ʈase. Zasílat je mɫžete na e-mail: redakce@brno-stred.cz.
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Názory zastupitelů

VÍCE JE OPRAVDU VÍCE
Ještě není konec volebního
období 2018–2022 a už
nyní můžeme říci, že jsme
opravili takřka dvojnásobek
toho, co se podařilo předešlému vedení radnice. Opravili jsme 578 bytů a toto číslo není konečné,
do září zvládneme opravit ještě dalších cca
25 bytů.
Finance na rekonstrukce bytů čerpáme
z účtu takzvané vedlejší hospodářské činnosti,
kam plynou peníze z nájemného v bytech.
V minulém roce byla do rekonstrukcí bytů
investována částka 206 milionů korun, čímž
byl stanovený plán oprav splněn na 95 %.
A letošní rok nebude jiný.
Při opravách musíme rozlišovat, zda se jedná o rekonstrukci nebo investici. Pro investice
využíváme nerozdělený zisk vedlejší hospodářské činnosti z minulých let. Tedy peníze,
které si musí městská část v průběhu let
nastřádat tak, aby mohla realizovat celkové
opravy bytových domů. Až poté, kdy máme
dostatek ﬁnancí na účtu, můžeme s takovými

investičními opravami začít. Právě proto se
někomu občas může zdát, že nám na tomto
účtu leží peníze ladem, ale tak tomu opravdu
není. Jde jen o znalost procesu.
Jako jedna z mála městských částí myslíme
při rekonstrukcích i na seniory a byty přizpůsobujeme jejich potřebám a v tomto trendu
chceme i do budoucna pokračovat.
Obecně platí, že rekonstrukce jednoho bytu
může být buď jednodušší, a pak ji má na starosti Správa nemovitostí městské části
Brno-střed, nebo se jedná o rozsáhlou rekonstrukci, kterou pak realizuje odbor investiční.
Cena se samozřejmě vždy odvíjí od rozsahu
prací a také rozlohy bytu.
Kromě otevřených výběrových řízení se
správným krokem ukázalo také zavedení
dynamického nákupního systému. Jeho principem je zjednodušení a zrychlení zadávání
veřejných zakázek. Díky jednoduché administrativě se do tohoto systému mohou zapojit
i živnostníci a drobní podnikatelé. Kombinací
těchto nástrojů se nám daří získávat ceny
zakázek průměrně o 15 % nižší, než jsou kon-

trolní rozpočty. To znamená, že jsme například
za toto volební období ušetřili zhruba 60 milionů korun, které jsme obratem opět zapojili
do oprav.
Tento rok určitě vyčerpáme všechny peníze, které máme na opravy bytů připravené.
Navíc ještě využijeme ﬁnanční rezervu investičního rozpočtu, díky níž připravíme projektové dokumentace na opravu několika celých
bytových domů ve špatném stavu pro příští
rok.
Kromě rekonstrukce bytů a oprav celých
bytových domů se také věnujeme průběžnému zkvalitňování bydlení v našich bytových
domech. Věnujeme se dlouhodobě opomíjeným opravám například parterů domů,
budujeme nové výtahy, malujeme společné
prostory domů, budujeme popelárny, zajišťujeme servis oken v bytech a upravujeme
dvory a dvorky, aby je místní mohli využívat.
Věřím, že naši snahu mnozí nájemníci ocení.
Ing. Ivo Komárek
zastupitel MČ Brno-střed
za ODS ■

289 023 899,70 KČ
Tato sympatická suma byla
k 31. 12. 2021 na účtu naší
městské části, který „patří“
nájemníkům bytů v její
správě.
Sem plynou nájemné nebo
výnosy z prodeje domů a tato částka může být
okamžitě investována do oprav bytů a domů
či k nové výstavbě. I vy si na webu MČ můžete
v podkladech pro zastupitelstva najít žádosti
nájemníků o odprodej „jejich“ domů od města,
kdy popis stavu těch budov někdy prozrazuje
tolik hrůzy, která (slovy klasika) nebyla ani ve
smolných knihách středověku. Je vidět, že každý halíř by si našel mnohokrát uplatnění. Současná koalice v tomto ohledu v programovém
prohlášení raději už nic zásadnějšího neslibovala (byť z opozice před minulými komunálními
volbami k tomu zaznívaly všelijaké výčitky
a silácké řeči, jak oni by to dělali lépe). A dobře
udělala. Nebo se nájemníkům za ty čtyři roky
v péči ODS bydlí nějak razantně lépe?
V „naší“ předchozí koalici si ANO 2011 vydupalo, že všechny opravy bude provádět sama
městská část, mj. proto, aby se zamezilo pod-

vodům s dokladováním nákladů nebo rizikům
s realizacemi, které nebyly v souladu se schválenou projektovou dokumentací. V nové koalici ANO (dokonce víceméně titíž lidé) úplně
otočilo a takové opravy jí najednou nevadily.
Sladkokyselou třešničkou na „bytovém“ dortu
je, že onen balík peněz si nakonec nejvíc užijí
nenájemníci i neBrňáci: 30,6 milionů určených
na opravy nakonec koalice utratí na rekonstrukci Moravského náměstí, se kterou tak
dlouho otálela (soutěž skončila už v roce 2016),
až se vše razantně prodražilo.
Pro mne osobně to celé má trpkou příchuť
i proto, že vždy, když jsem chtěl najít na něco
v rozpočtu finance (kupř. rozšíření dětského
hřiště na Helgolandu a doplnění dalšími prvky,
včetně workoutu), nebylo údajně odkud brát
nebo nebyla vůle ze strany koalice. Naopak,
když si přála radnice, rošádami v rozpočtu či
jinak se finance zjevily. Další marné úsilí jsem
poněkud vzdal a nešel do předem prohraných
bitev (byť největším poraženým jsou zde obyvatelé naší městské části) – opozici za této
koalice není prostě (a to doslova) dáno…
Závěrem i něco pro všechny prospěšného

– minimálně pro vaše šedé buňky mozkové
a coby prevence Alzheimera. Dokážete zpaměti vyjmenovat aspoň polovinu osazenstva
rady městské části, když už vás tato skupinka
ročně přijde na více jak 15 miliónů Kč, a pak
třeba tyto peníze neslouží pro MČ a její obyvatele, ale klidně i pro jejich stranické aparáty.
I já sám marně pátrám po tom, co tam tolik lidí
celý čas dělá. Když si po práci chodím pro
podklady na radnici, nacházím spíše už jen
temná okna a spící budovu – pracovní „ajfr“
nevidno. Ale nakonec mi smutně vychází, že
je skoro lepší, když tato „skvadra“ dělá co
nejméně, než naopak. Ostatně pamatuji si na
začátek volebního období, když jsem po několika radních chtěl přehled toho, co vlastně celý
den dělají, a všichni mi to sdělit odmítli.
A jelikož se pomalu blíží konec volebního
období, chtěl bych upřímně poděkovat za důvěru, kterou jste mi dali, a že jsem vás i městskou
část, kde jsem se narodil, vyrůstal a žiji již
42. rok, měl (a třeba ještě i po září budu mít) tu
JUDr. Michal Závodský
čest zastupovat.
zastupitel MČ Brno-střed
nezávislý za stranu Zelených ■

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

MISTR HANUŠ A BRNĚNSKÉ OHŇOSTROJE

Přestože mají v dnešní době ohňostroje řadu
odpůrců, kteří poukazují na neblahý dopad
velkých ohňostrojných podívaných na zvířata a přírodu, stále se najde velmi početné
publikum, které se každoročně vydává na
přehradu nebo vzhlíží na noční nebe nad
Špilberkem, aby obdivovalo efektní světelné
obrazy na letní obloze. Tato hlučná, ale krásná zábava má svůj počátek hluboko v historii,
pojďme do ní nahlédnout.
Stará radnice v Brně zažila onoho jarního
dne 10. dubna 1402 opět jeden ze svých slavnostních dnů. Městská rada totiž tehdy na svém
zasedání přijímala do služeb města Brna mladého mistra Hanuše zvaného Beyvala, puškaře, či jak se tehdy říkalo pixenmajstra.
O celém aktu se dochoval i zápis, v němž se,
volně přeloženo z němčiny, praví, že onen mistr
Hanuš „pokud bude žít a bude ve službách
města Brna, bude dostávat ročně osm hřiven
grošů pražských čísla moravského, jak si
zaslouží, což by před městskou radou prokázal, a to ve dvou ročních splátkách: o svatém
Jiří čtyři hřivny a o svatém Michalu další čtyři
hřivny z vybraných městských berní. Navíc se
jeho dům od nejbližšího svatého Michala do
budoucna osvobozuje od jakýchkoliv berní
a poplatků. Zato je však povinen sloužit městské radě a městu Brnu věrně a pilně jakožto
nejvyšší puškař (pixenmeister), připravovat
a dohlížet na veškeré brněnské zbraně střelné,
tedy pušky (pixen), připravovat je a seřizovat
je s pohotovostí tak, aby byly kdykoliv schopny
provozu, kdy to bude třeba, ať ve dne či v noci
a vždy, když tak konšelé rozhodnou, což vše
patří do jeho povinnosti jakožto puškaře.
A pokud nastane případ, že bude muset ony

zbraně nějak opravovat nebo dokonce nově
zhotovovat, případně i Brňany doprovázet
s nimi na nějakém válečném tažení, bude navíc
odměněn podle zásluhy. Naopak ovšem sám
nesmí z města odejít, aniž by o tom městskou
radu uvědomil a získal od ní svolení.“
Tak. To jen, abychom věděli, s kým máme
tu čest. Musím však ještě něco dodat. Mistr
Hanuš i jaksi navíc dostal za úkol starat se o radniční hodiny na radniční věži a o správný chod
jejich stroje.
O mistru Hanušovi se v záznamu městské
knihy z25. května 1417 dozvídáme, že se podílel
i na stavbě prvního brněnského vodovodu
z Petrova na Zelný trh odpalováním překážek
skalnatého podloží a poté i o tom, že v roce
1429 obsluhoval dokonce ve Vídni těžká děla
a byl nazýván Meister Hanns von Brünn,
Püchsenmeister. Jenže to potřebuje ještě pár
slov vysvětlení. Ony pušky nebyly tehdy puškami v tom dnešním slova smyslu, ale byly to
odlévané železné či bronzové houfnice, jež
připomínaly menší děla. Ta se vozila s vojsky
sebou nebo naopak stávala v čas nebezpečí
na hradbách města.
Houfnice měly tvar jednoduché pěti až sedmiboké hlavně, uložené a železnými prstenci dobře upevněné v dřevěném korýtku s ostruhou,
jež se zapřelo o případnou podložku, jež bránila
zpětnému nárazu. U širšího konce byl vyvrtán
v silné hlavni otvor, do něhož se sypal střelný
prach. Poté se hned zapálil doutnák a na delší
tenké tyči přiblížil. Z onoho otvoru pak při zážehu
prachu vyšel z hlavně oslňující záblesk, který
stál u zrodu později profesního názvu těchto
odborníků zvaných ohněstrůjci. A od toho byl
už jen krůček k ohňostrojům jako takovým.

Nikdo ovšem z tehdejších přítomných, jež
byli na jaře onoho roku 1402 očitými svědky
tohoto slavnostního aktu přijímání Hanuše zvaného Beyvala za brněnského nejvyššího střelmistra se všemi právy a povinnostmi, nemohl
tušit, že se přibližně za 600 let samotné město
Brno stane evropským, ba takřka i světovým
centrem oné ohněstrůjné nádhery.
Možná však není tak známo, že ony ohňostroje bývaly v Brně provozovány už i mnohem
dříve a získávaly stále větší oblibu, zejména
po skončení třicetileté války. Tehdy v letech
1697–1698 však došlo v souvislosti s ohňostroji
dokonce i k soudnímu jednání: bylo tehdy
obžalováno pět studentů jezuitského gymnázia
v Brně, že svévolným odpalováním ohňostroje
a neopatrným zacházením s jeho zařízením
způsobili značný požár v Obřanech. Ale ani
takováto varování před možným nebezpečím
nemohla veřejnost odradit od oné úchvatné
podívané, která byla stále krásnější a zajímavější. A není proto s podivem, že třeba v květnu
roku 1736 jeden takový slavnostní ohňostroj
doprovázel dokonce i několikadenní ceremoniál korunovace obrazu Matky Boží u svatého
Tomáše před hradbami města Brna.
O to častěji se pak Brňané a návštěvníci Brna
setkávali s ohňostrojem při dalších veřejných
slavnostech, jež se pořádaly například u příležitosti narozenin, jmenin či sňatků členů vládnoucí dynastie či na počest obzvláště vznešených návštěv města Brna, nebo při výročí
významných událostí, otevírání nových parků
a veřejných prostranství, zahajování a pořádání
výstav, při oslavách vítězství, různých dobročinných akcích a podobně.
Garanty bezpečnosti se tehdy stávali vojáci
nebo členové měšťanského ostrostřeleckého
spolku v Brně, případně cizí příchozí odborníci,
třeba Italové. Město však i samo, dobře si vědomo možného nebezpečí vzniku ničivého požáru, dbalo o bezpečnost měrou vrchovatou,
o čemž svědčí i vydávání patřičných nařízení.
Navíc dokonce také ne každému zájemci produkci Brno dovolilo.
Během 18. a 19. století získaly ohňostroje
v Brně všeobecnou oblibu jako podívaná, při
níž se doslova tajil dech. S přibývající a rozvíjející se technickou a výtvarnou dokonalostí
se totiž ony původní několikaminutové produkce měnily a mění v delší, dokonce i hudbou
podložená představení, jež se stala pro město
Brno neodmyslitelným pojmem. Až jim budete
zase někdy přihlížet, vzpomeňte si, prosím,
i na našeho pixenmajstra mistra Hanuše zvaMilena Flodrová ■
ného Beyval.
Foto: Ignis Brunensis
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Rozhovor

TOMÁŠ HÁJEK: DŮLEŽITÉ JE VYTRVAT
hou stranu, když je to správné světlo, mám
rád i fotky z naprosto běžných a okoukaných
míst. Park pod Špilberkem, náměstí Svobody,
Kobližná a okolí nebo park a ulice kolem
Petrova, tam se brzy ráno nebo v podvečer
dají udělat naprosto úchvatné záběry. Ale
pozor, Brno-střed to nejsou jen místa, ale
také lidé. A ti mě baví snad nejvíc. Vidět prodavače na Zelném trhu nebo třeba zmrzlináře, lidi v kavárnách nebo brašnáře na
Mendlově náměstí. Tam jsou skryté krásné
příběhy.

Co vás přivedlo k fotografování
a jak se přihodilo, že se stalo
vaší profesí?
Tomáš Hájek se narodil v roce 1978.
Vystudoval gymnázium v Bučovicích
a žurnalistiku na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Pracoval v deníku Rovnost,
Lidových novinách, spolupracoval se
zahraničními fotograﬁckými agenturami
AFP, AP, EPA. Píše články o cestování
pro řadu tuzemských novin a časopisů.
Pracoval jako fotograf pro Jihomoravský
kraj, s radnicí městské části Brno-střed
spolupracuje více než deset let. Ve svých
kurzech učí, že kdokoliv může udělat
dobrou fotku i s mobilem, jen musí vědět,
jak na to. A také připravuje workshop
pro malé obce na téma Jak úspěšně vést
facebookový proﬁl. V posledních dvou
letech spolupracuje s neziskovou organizací Prototýpci, která učí žáky v základních školách kreativitě a podnikavosti.
Je ženatý a má dvě děti.

Tomáš Hájek je profesionální fotograf, který
přijal účast v porotě naší fotosoutěže Moje
oblíbené místo v Brně-střed, do které
mohou až do 10. srpna lidé zasílat svoje
fotografie.

Kdybyste vy sám měl vyfotit
v městské části Brno-střed
svoje oblíbené místo, které by
to bylo?
To je na začátek pěkně záludná otázka,
je jich totiž velká spousta. Obecně mám rád
místa, která nejsou moc frekventovaná. Mám
rád zapomenuté zahrádkářské kolonie pod
Kraví horou, pod nemocnicí na Žlutém kopci
nebo okolí Kamenné kolonie. Čím jde člověk
dál od centra, tím zajímavější se mu ta místa
zdají. Současně miluji pohledy z brněnských
kopců na dominanty v centru města. Na dru-

No, když jsem v roce 1998 odjel s automatickým foťákem rodičů do delty Dunaje
v Rumunsku, vrátil jsem se s fotkou pelikána. Problém byl, že na fotce byl vidět jen
jako bílá tečka a všichni kamarádi se mi
smáli. A tak jsem se zařekl, že udělám jednou takovou fotku, že si ji budou chtít kamarádi pověsit na zeď. A to se skutečně stalo.
Moji fotku pelikánů z Mexika si na plátně
o deset let později koupil můj kamarád.
Mezitím se ale samozřejmě udála spousta
věcí, začal jsem fotit pro radost. Později
v redakci deníku Rovnost jsem dělal fotky
ke svým článkům a reportážím. A když se
v roce 2006 otevírala regionální redakce
Lidových novin v Brně, nastoupil jsem tam
už jako fotograf.

Co fotíte rád a je něco, co je i pro
vás tvrdý oříšek?
Strašně rád fotím lidi při práci. Kdekoliv na
světě. Fotil jsem třeba sběrače kávy v Guatemale nebo Ugandě, peruánské kakaové
plantáže, opraváře bot v Indii, švýcarské statkáře při výrobě sýrů, ale také hodně dělníků
v českých továrnách Ostroj Opava nebo
v První brněnské strojírně. Pro Lidové noviny
jsem dělal sérii rozhovorů s lidmi, co se živí
nějaký tradičním řemeslem – kováře, muže
co šije kroje, tesaře, paní, co dělá panáčky
z kukuřičného šustí. V každé práci je něco
a dá se to zachytit na fotku.
Naproti tomu zpravodajství, které mne
formovalo, moc nedává prostor pro trpělivost. Všechno se musí stát hned. Takže třeba krajinářská fotografie nebo wildlife fotografie, kde se fotí ze stativu i zvířata
v divočině, je pro mě často utrpení. A co
vyloženě neumím, a proto to i nefotím rád,
jsou svatby, studiová focení a produktové
fotografie.

14 | Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2022

Máte vysněnou nějakou
lokalitu nebo osobnost, kterou
byste rád fotil?
O tom jsem v poslední době vůbec nepřemýšlel. Je pravda, že jsem fotil už takovou
spoustu míst, že vlastně nevím. Je hezké
mít v archivu známá místa, teď se třeba chystám do Jordánska a asi si přivezu notoricky
známé snímky skalního města Petra. Měl
jsem to štěstí, že jsem mohl fotit třeba prezidenta Havla, když se po vypršení mandátu
vrátil k divadlu a spolupracoval s Vladimírem
Morávkem v Divadle Husa na provázku. Fotil
jsem třeba architekta Jana Kaplického, ale
taky Rolling Stones nebo amerického prezidenta Bushe. Ale vlastně mě mnohem víc
baví objevovat drobné poklady na místech,
kam nikdo moc nechodí. Třeba kolem Brna.
A jako největší výzva mi v posledních letech
přijde sledovat, jak se mění věci kolem nás
a dokumentovat to.
Obdivuji filmařku Helenu Třeštíkovou.
Její práce nese úžasné stopy trpělivosti
a píle, která ale začíná být vidět až po desítkách let. Takže se teď třeba snažím fotografovat rodinu, pravidelně jednou za
rok, nebo místa v Rajhradicích, kde žiju. Je
hrozně zvláštní sledovat, jak se lidé i místa
mění a právě fotka dokáže ten běžící čas
zastavit.

Co byste poradil fotografům
začátečníkům, kteří by se chtěli
fotografování víc věnovat
a zlepšovat se?
V dnešní době digitálních fotoaparátů je
velmi snadné se stát fotografem. Důležité,
jako u všech oblastí lidského konání, je
vytrvat. Vždycky uvádím takový hezký příklad. Hrozně jsem chtěl mít v archivu fotky
východu slunce nad zasněženými horami.
Dokonce jsem se přihlásil k mému kamarádovi fotografovi na workshop. Odjeli jsme
na Malou Fatru na Slovensko. Dvakrát jsme
museli vstávat ve tři hodiny ráno, abychom
z údolí vystoupali na Velký Rozsutec, odkud
bylo krásně vidět na Stoh a další kopce.
První den ale bylo pod mrakem a tak se
nefotilo nic. Večer si část kolegů dala několik boroviček a druhý den už ve tři ráno
nevstali. Já ano a zase jsem se vyškrábal
na kopec. Slunce vyšlo a já udělal krásné
záběry. Nicméně udělat tu fotku na Velkém
Rozsutci bylo asi to nejsnadnější. Nejtěžší
tedy bylo vstát, vyškrábat se nahoru, nezmrznout, vydržet… Takže co z toho plyne?
Důležité je vytrvat!

Rozhovor
Je důležitější dobré oko nebo
kvalitní fotograﬁcké vybavení?
Jde udělat dobrou fotku
i mobilem?
Pokud jde o mě, na přístroji nesejde. Můžete
mít oblíbenou značku a chtít ten nejlepší stroj.
Ale upřímně, na 90 procent záběrů skutečně
stačí i mobilní telefon. Co je ale důležité, je
správně vidět. Nebýt líný a udělat krok zpět,
počkat si na světlo, mluvit s člověkem, kterého
fotím. Sám mám takový kurz, kde učím lidi správně se dívat, umět zařídit ty věci kolem focení.

Rád cestujete, co na cestách
hledáte?
Je pravda, že cestování je můj život. A snažil jsem se jeho kouzlo přiblížit i vlastním
dětem. Mimo jiné proto, že si myslím, že cestováním člověk ztrácí strach z neznámého.
Strach z neznámého v důsledku nevědomosti vede k nenávisti, xenofobii, zkratkovitým soudům… A toho bych děti rád ušetřil.
Prostě se jim na cestách snažíme se ženou
vštípit, že co je jiné a neznámé, není nutně
špatné. Máme blog o cestování s dětmi
www.objevimesvet.cz, kde se naše zkušenosti z cest snažíme sdílet s dalšími rodiči.

Co ještě rád děláte?
Mám rád svou rodinu. Hrozně rádi hrajeme
deskové hry s dětmi nebo jen ve dvou s mojí
báječnou ženou Janou. Kromě toho jsem si
jako řešení krize středního věku našel nový
koníček. Na rozdíl od chlapů, co si koupí

motorku nebo si nedej Bože najdou novou
partnerku, já sbírám a sám si opravuji staré
mechanické hodinky značky Prim. Mám jich
už několik stovek a při jejich opravě opravdu
odpočívám.
Marta Vojáčková

■
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Inzerce

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.
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Štefánikova 50, Brno-Ponava

po–pá: 6–17 hodin, Telefon: 603 911 494
E-mail: domacikuchynejanca@gmail.com
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Inzerce

Otevřeli jsme pro Vás
novou lékárnu Dr.Max

Kobližná 49/21, Brno
pondělí–pátek
sobota, neděle

8.00–18.00
zavřeno

zdroj: seznam.cz

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva
byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož
i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JAROSLAVA KVAPILA BRNO,
příspěvková organizace

Přijímáme žáky na školní rok 2022/2023
www.zusjk.cz/zapis-zaku/
Máme ještě volná místa:
Výtvarný obor
Taneční obor
DOSTUPNÉ NA
ZITPIVO.CZ

Kontakt:
třída Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 545 211 818, www.zusjk.cz

Česká kytarová společnost, z.s.

KOMORNÍ KYTARA
VE VILE LÖW-BEER
22. 6. 2022 19:00
BARBARA WILLI CEMBALO
VLADISLAV BLÁHA KYTARA

VÍCE INFORMACÍ NA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
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průvodní slovo: prof. Miloš Štědroň
program: Vivaldi, Kohout, Boccherini, Štědroň

28. 6. 2022 19:00

MAURO & LUCIANO TORTORELLI

HOUSLE & KYTARA • ITÁLIE

program: N. Paganini, F. Molino, M. D. Pujol,
M. Giuliani, Piazolla
Vstupné 220 Kč. Vstupenky před koncertem u pokladny vily Löw-Beer,
Drobného 22, Brno. Rezervace na tel. č.: 544 544 208
www.guitarcz.com • www.vilalowbeer.cz
vilalowbeer
KONÁ SE ZA FINANČNÍ PODPORY: MĚSTA BRNA,
ITALSKÝ KULTURNÍ INSTITUT, MUZEUM BRNĚNSKA

PoímÇstské tábory s plaváním
4-12let
Plavání,
celotáborové hry,
a zábavné cvijení jógy
Vrdy od 7.45 do 16.00 hod.
Orlovna Oboany
Arboretum

111.-15.7.
15.-19.8.
22.8.-26.8.

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

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈODN
350.èP2

www.podlahyslezak.cz

MALBY
21 Kč/m2,

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

Rakousko-Ceská republika
Evropský fond pro regionální rozvoj
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Živnostníci pro Brno-střed a okolí
www.maliribrno-hezky.cz

Naše školy

PŘÍBĚH KAPKY

RADOST Z POZNÁVÁNÍ

Současná škola hledá cesty, jak zefektivnit
výuku. Klademe si otázky, jak pracovat
s dětmi, abychom jim poskytli co nejkvalitnější vzdělání.
Existuje celá řada pedagogických směrů
a postupů, které se snaží vést děti tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem.
V základní škole na Hroznové jsme se roz-

hodli rozvíjet klíčové kompetence a potenciál
žáků prostřednictvím blokové výuky. Každé
dítě si vytváří novou zkušenost, vědomost či
dovednost plněním důmyslně sestavených
úkolů, které mají provokovat dětskou zvídavost a touhu objevovat, ověřovat, experimentovat, zkoušet a poznávat nové.
Při volbě témat vycházíme z každodenních
zkušeností z již známého prostředí. Důraz
klademe na rozvoj samostatnosti a spolupráce a kritického myšlení. Důležitý je také rozvoj
emoční stránky a sociálních a kognitivních
schopností.
V dopoledních blocích pracují žáci samostatně, ve dvojici, ale i skupině. Pedagog plní
roli průvodce, pozorovatele, koordinátora,
v průběhu bloku do práce dětí nezasahuje.
Téma je vždy nosné, rozvíjí mezipředmětové
vztahy, třeba Plánování a čas, Slovo, Já a ti
druzí. Jednotlivé úkoly či činnosti jsou voleny
tak, aby si děti vyzkoušely různé formy práce.
Pohybují se volně, vše si řídí samy. Nedílnou
součástí práce je společné zahájení a reﬂexe
každého bloku. Naším hlavním cílem je pak
Mgr. Jana Mitášová
radost z poznávání.
a Mgr. Pavlína Smejkalová

■

Žáci druhého stupně základní školy na Hroznové absolvovali několik akcí spojených
s přírodními vědami. Je přínosné podívat
se za hranice školy a objevovat zajímavosti
mimo běžnou výuku.
Na přelomu března a dubna se žáci osmých
a devátých tříd spojili on-line s Výzkumným
ústavem fyzikální chemie v Praze. Důvodem
byla přednáška Příběh kapky. Děti se dověděly
spoustu informací o Jaroslavu Heyrovském,
prvním českém nobelistovi, a jeho objevu
polarograﬁe. Zjistily, čemu se dnes čeští vědci
věnují ve svém výzkumu, tedy 100 let od objevu polarograﬁe. Před Velikonocemi se žáci
devátého ročníku zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a Vodní elektrárny
Dalešice. Do areálu jaderné elektrárny není
možné z bezpečnostních důvodů vstoupit,
exkurze tedy proběhla v moderním informačním centru. Pomocí prezentace a modelových
ukázek byla žákům představena funkce elektrárny. Na závěr programu bylo zmíněno téma
blackoutu. Ve vodní elektrárně se žáci seznámili s její historií a významem. Exkurze byla
zakončena procházkou po jedinečné národní
přírodní rezervaci Mohelenské hadcové
Mgr. Petra Franková ■
stepi.

STŘÍPKY Z ANTONÍNSKÉ
Děti ze základní školy na Antonínské
popsaly svoje zážitky. Alan Kostelecký ze
4. B je autorem prvního příspěvku, ten druhý napsal Andrew Hendy z 3. B.
Už přiletěly
Do školy už dorazily první čarodějnice.
Výtvarnou výchovu na ZŠ Antonínská s paní
učitelkou ze 3. B mám rád. Hodiny jsou zábavné. Hodně v nich pracujeme a paní učitelka
je velmi milá. V hodinách vytváříme věci podle
svátků a paní učitelka pro nás také hledá zajímavé věci na internetu. Nejvíc mě bavilo dělat
postavičky a obrázky z uchošťourů.
Tento týden jsme ve výtvarné výchově
vyráběli čarodějnice a velmi se nám povedly
a byly krásné. Dělali jsme je na velkém papíře
A2. Paní učitelka nám na tabuli promítla, jak
by mohly vypadat a my jsme je pak kreslili.
Nejdřív hlavní části, potom ruce, nohy, klobouk a vlasy. Já jsem ještě jako detail nakreslil hvězdy na nebi a stromy na zemi, protože
ta čarodějnice, kterou jsem nakreslil, byla
moc malá a musel jsem nějak zaplnit prostor.
Potom jsme čarodějnice vybarvili vodovými
barvami, někdo temperami, a každý ji měl
krásně barevnou. Když jsme je potom dali

všechny k sobě, byly strašidelné a nádherné.
Spolužák Matěj jednu z nich pojmenoval.
Dal jí jméno Corona. Ta určitě odletí jako
první.
Tyršův sad a jak ho vidím já
Mám rád přírodu a taky parky. Blízko školy,
kam chodím, je Tyršův sad. Přes něj chodím
téměř denně. Chodíváme tam i se školou,
hlavně s družinou a hrávám si tam s kamarády.
Mám ho rád, protože je tam spousta místa
na schovky a hoňky. A to my s klukama po

škole využíváme. Odpoledne tam bývá
spousta dětí, taky lidí, co venčí pejsky a taky
maminek s kočárky. Co se mně nelíbí je, že
tam někteří psi běhají bez náhubku, ale horší
je, že někteří páníčci po svých pejscích nesbírají hovínka. Proto si musíme dávat pozor,
kam šlapeme, protože psí hovínko na botě
není nic příjemného. Napsal jsem to proto,
že třeba si to i někteří páníčci přečtou a budou
myslet na to, že park má být uklizený, bezpečný a voňavý.
Alan a Andrew ze ZŠ Antonínská

■
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Naše školy / Volný čas

ŠKOLNÍ ROK V MATEŘINCE NA ÚVOZE

Školní rok se chýlí ke konci a dříve než se
rozjedeme na prázdniny, chtěli bychom se
ohlédnout a zhodnotit ho.
Vydařený lampiónový průvod na Kraví
horu byl první společnou akcí rodičů a dětí.
Děti s nadšením plnily cestou úkoly a popoháněly rodiče při cestě k cíli, kde na ně čekala
sladká odměna. Samozřejmě se u nás v prosinci zastavil Mikuláš, čert a anděl se svou
nadílkou.
Na samém začátku roku 2022 jsme si připomněli lidovou tradici Tří králů, kdy převlečené děti z naší školky chodily po třídách,
vyprávěly vánoční příběh svým kamarádům,

zazpívaly My tři králové a nechaly své podpisy
na dveřích u každé třídy.
Masopustní karneval probíhal zvlášť v každé třídě. Děti si užily jaksepatří pravou karnevalovou atmosféru, včetně tomboly.
Sněhu bylo letos málo, ale když byl, do
sytosti jsme ho využili ke stavění sněhuláků
a ke koulování.
Letošní zimní olympiádu jsme prožívali velmi silně. Fandili jsme našim sportovcům,
výtvarně ztvárňovali všechny jejich úspěchy
i zimní sporty. Olympiádu jsme si udělali i my
a každý den na školní zahradě závodili v jedné disciplíně. To, že se děti během olympiády
nenásilně naučily zpívat naši státní hymnu,
nás velmi potěšilo.
Jaro jsme vyhlíželi netrpělivě. Podle starých
lidových zvyků jsme s písničkami a říkadly
vynesli Morenu a zrovna tak ve stejné atmosféře přivítali jaro.
Velikonoce prožívala každá třída po svém.
Někde hledali velikonoční poklad, jinde vyráběli velikonoční kraslice, v další třídě sbírali
poztrácená vajíčka z velikonoční říkanky
o zajíčkovi, plnili úkoly a na závěr od zajíčka
samozřejmě dostali odměnu.

POZNEJTE STARÝ ŘÍM

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena Štýřice
a Volnočasové centrum Vojtova zvou
25. června od 14.00 do 18.00 hodin děti
i seniory na akci Za časů Římského impéria.
Formou společensko-kulturního odpoledne bychom veřejnost rádi seznámili s bohatou
historií místa, na němž se v současnosti
nachází bytový komplex Vojtova 7 a 9, ve kterém sídlí organizátoři akce, a obecně tak
představili historické období Římského impéria, které místní oblast ovlivnilo. Důkazem
toho jsou pozůstatky římského tábora odkrytého při archeologickém výzkumu.
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé
přednášky s projekcí společnosti Archaia

a Samuni s tématikou římských táborů, lučištnictví a cestopis o římských památkách na
území Evropy. Ty se budou konat od 15.00,
16.00 a 17.00 hodin v prostorách Kávéesky
na Vojtově 7, v přilehlém parku současně
bude pro děti připraven pestrý odpolední
program, při kterém se pokusí stát se římskými občany. Vyzkouší si legionářský výcvik za
asistence římské legie, psaní na voskové
tabulky, antické deskové hry a navíc si navečer na připraveném ohništi opečou donesené buřtíky. V případě velmi nepříznivého
počasí bude program v omezeném rozsahu
přesunut do prostor Kávéesky a knihovny.
Šárka Jelínková ■
Vstup zdarma.
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Na konci dubna se slétly všechny malé
ježibaby a malí ježidědci na školní zahradu,
kde v doprovodu rodičů, často také v převleku, proběhl Čarodějnický rej. Tancovalo
se, soutěžilo, zpívalo a na konec i čarovalo.
Vytažených sladkých myšek a pavouků
z čarodějnického kotle se nikdo nebál
a s chutí si na nich všichni pochutnali. Svítící
náramek a čarodějnická medaile na cestu
byla tečkou za vydařenou akcí.
V květnu nás čekal výlet do Lysic, na který
se děti moc těšily a také si ho krásně užily.
To je jen část toho, co jsme v letošním školním
roce prožili. K tomu ještě divadla a výchovně
vzdělávací programy v mateřské škole i mimo
ni a samozřejmě každodenní práce a život
v jednotlivých třídách.
V červnu nás ještě čeká Den dětí, který
pro nás jako každý rok připravují studentky
Střední pedagogické školy, dále slavnostní
rozloučení s předškoláky a jejich slavnostní
pasování.
Děkujeme všem dětem a rodičům za uplynulý rok, za zájem, podporu, za pěkné slovo,
za úsměv a přejeme pěkné prázdniny.
Jaroslava Svojanovská

SEZNAMTE SE
S PONOŽKOŽROUTY

Volnočasové centrum na Vojtově 7 zve
na další setkání s deskovými hrami.
Deskohraní připravilo volnočasové
centrum ve spolupráci se štýřickou
pobočkou Knihovny Jiřího Mahena
na pondělí 27. června od 16.00 do 18.00
hodin. Vyzkoušet si svoje herní dovednosti pod vedením zkušeného lektora
mohou zájemci všech věkových kategorií. K dispozici budou kvarteta, karty,
pexesa, doplňovačky, scrable a další zajímavé deskovky, jako je Klub detektivů,
Příšerky a Ponožkožrouti. Hrát mohou
skupiny i jednotlivci, děti s rodiči i senioři.
Vstup na akci je zdarma, více informací
na: www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková

■

■

Volný čas

VYDEJTE SE
ZA POZNÁNÍM

PO ŠKOLE A PO PRÁCI
V LUŽÁNKÁCH LEGRACI

Je libo sportování, tvoření, vaření nebo třeba programování? Hlavně, aby byl kroužek
co nejblíže k vašemu bydlení? Hledáte pro

Mgr. Kristýna Kolibová

■

Olga Chladilová

■

LÉTO PRO NÁCTILETÉ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Letos poprvé zveme děti na příměstské tábory do volnočasového centra na Vojtově 7.
Hlásit se mohou děti od šesti do 11 let, připraveny jsou pro ně tábory v termínech od
18. do 22. července a od 25. do 29. července,
vždy od 8.00 do 16.00 hodin. Oba týdny
budou zaměřené na hvězdy, planety a vesmír.
Budeme si hrát, cvičit, soutěžit a z různých
materiálů tvořit vesmírná tělesa. Děti čeká
také celodenní výlet, návštěva planetária
a spousta kamarádů a zážitků. Cena za příměstský tábor je 2300 korun, ve kterých je
zahrnut také oběd a balená svačinka. Více
informací a přihlášky můžete směrovat na
telefonní číslo: 775 857 959 nebo e-mail:
recepce@kaveeska.cz.
Olga Chladilová

děti, dospělé nebo seniory smysluplné rozptýlení? Už nemusíte, veškeré volnočasové
aktivity najdete ve Středisku volného času
Lužánky. Do kroužků na nový školní rok
2022/2023 se můžete přihlásit od 1. června
na webu: luzanky.cz.
Ještě před prázdninami můžete dětem
i sobě zařídit místo v kroužku. Na výběr je
více než šest set kurzů nejrůznějšího zaměření pro všechny věkové kategorie od
nejmenších dětí, přes školou povinné, dospívající až po dospělé a seniory. Ať už se zajímáte o techniku, sport, kosmetiku, keramiku,
šití, hudbu, divadlo, ﬁlm, zvířata, květiny nebo
chcete vyzkoušet něco úplně nového,
v Lužánkách budete s výběrem spokojení.
Středisko volného času Lužánky najdete
na deseti pracovištích v Brně a okolí. Zájemci tak mohou zvolit kroužek nejen podle
zaměření, ale také podle dostupnosti od
svého bydliště. Zalovte v pestré nabídce
na webu: luzanky.cz a užijte si další školní
rok naplno.

Centrum volného času Botanka zve na procházku do Řečkovic a na prohlídku Českého rozhlasu Brno.
Podvečerní architektonická procházka do
Řečkovic se uskuteční 10. června v 16.30 hodin.
Účastníky provede Marie Heglasová, mladá
historička umění zabývající se převážně architekturou 20. století v Československu. Působí
již několik let jako spolukurátorka v projektu
Sochy v zahradě v Kroměříži, která se specializuje na sochařskou tvorbu současných mladých umělců. Zajímá se též o urbanismus,
suburbanizaci a památkovou péči. Nyní své
studium věnuje převážně tématu výstavby
a ochrany panelových sídlišť, ale i celkové
ochraně hodnotných architektonických budov
nejen v centrech měst. Další akcí, určenou
nejen pro seniory, je sobotní prohlídka Českého
rozhlasu, která je naplánovaná na 25. června
od 9.00 a od 11.00 hodin. Ing. Antonín Moravec
a Miloš Šenkýř seznámí účastníky s opravenými
prostorami a zavedou je i do živého natáčení.
Na obě akce je třeba se předem přihlásit
na telefonním čísle: 725 871 752. Více informací najdete také na webu: www.botanka.cz.

■

Rádi byste na chvíli odtrhli vašeho puberťáka od smartphonu a sociálních sítí? Nadchněte ho pro divoké léto, na které jen tak
nezapomene.
Lipka připravila hned několik letních dobrodružství, která by mohla zaujmout i odrůstající děti.
Expedice Jizera je puťák pro dobrodruhy
od 13 do 23 let. Prolezeme jeskyně i skalní
soutěsky, vystoupáme na rozhledny a vyhlídky. Užijeme si večery u ohňů, spaní pod širákem, putování s báglem na zádech a dva dny
na lodích na řece Jizeře od 19. do 24. srpna.
Za tajemstvím Rapa Nui je zážitkový tábor
pro všechny od 10 do 17 let. Na skautském
tábořišti Chytálky u Tišnova prožijeme napínavý příběh jedné malé civilizace z Velikonočního ostrova, postavíme obří sochy moai,
vyluštíme tajemné písmo rongorongo a utkáme se v závodu Ptačího muže. To vše od
6. do 13. srpna.
Chceš si ze zvuků složit písničku a vyrobit
autorské oblečení? Naučíme se zvuk stříhat,
nahrajeme podcast a navštívíme brněnské
zvukové mágy. Příměšťák pro děti od 10 do
15 let nazvaný Zvuk a barvy: Upcycle sound
se bude konat od 22. do 26. srpna.

Na nadšené biology-středoškoláky čeká
přírodovědný Kemp Vlašim, do česko-polského pohraničí zavede zájemce od 15 do
22 let pracovně-putovní Workcamp Expedice
EKO.
Kdo propadl focení, může zkusit fototábor
Spoušť, zvídaví a aktivní si mohou vyzkoušet
vlastní start-up nanečisto na příměšťáku
V kůži dospěláka. Podrobnosti a přihlášky
najdete na www.lipka.cz/tabory.
Zuzana Slámová

■
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Volný čas

OVÍNĚNÍ NA ZELŇÁKU
Na Zelném trhu si 10. a 11. června budou
moci návštěvníci vychutnat stovky nejlepších vín z České republiky a Slovenska. Ovínění na Zelňáku je totiž součástí mezinárodní soutěže vín Zlatý pohár Česko
Slovenska, kterou již počtvrté organizují
brněnští Vínovníci.
Ovínění na Zelňáku představí vína z velkých i méně známých vinařství a návštěvníci
budou moci ochutnat také opravdové speciality, jako jsou archivní a limitované lahve,
slámová či ledová vína i perfektní bublinky.
Návštěvníci dostanou při vstupu seznam
všech vín a sami si mohou uspořádat soukromou degustaci. Akce v pátek startuje ve
14.00 hodin a po celou dobu se milovníci vína
mohou těšit také na doprovodný program.
Organizátoři chystají odpočinkovou zónu,
vinný fotokoutek, vernisáž vítězných vinařství
a další aktivity. Nebude chybět ani cimbálová
muzika, která zahraje oba dny v podvečer.
Odpoledne budou za účasti vinařů slavnostně vyhlášeny nejlepší vína a vinařství letošního ročníku soutěže Zlatý pohár Česko Slovenska. Více informací je připraveno na
webu: www.zlatypohar.eu/ovineni.
Jakub Pernica

TIPY NA VÝLETY

BARVY ŽENY

Na čtvrtek 16. června od 16.00 hodin připravilo volnočasové centrum Vojtova 7 cestovatelské povídání nejen pro seniory.
Tipy na prázdninové výlety návštěvníkům
předá Ing. Antonín Moravec. O svoje zkušenosti a nápady na to, kam se vydat za poznáním a odpočinkem, se již několik let dělí
s posluchači Českého rozhlasu Brno. Nyní
se s ním setkáme naživo, abychom se dozvěděli, kde je zapomenutý, avšak za turistický
výlet stojící zámeček, ukrytá studánka, kaplička, nebo středověké popraviště. Nečekejte
výklad k jednotlivým místům, ale doporučení,
kudy se vydat a jak náročnou trasu můžete
čekat.

■

Šárka Jelínková

miky nabízí jako každý rok i letos Středisko
volného času Lužánky ve spolupráci
s brněnskou Chajovnou. Šestnáctý ročník
akce s názvem Dny čaje a keramiky se uskuteční v sobotu a v neděli 11. a 12. června na
Lidické 50.
Návštěvníci se mohou těšit na ochutnávku
černých, zelených i polofermentovaných
čajů z Japonska, Číny, Indie a jiných tradičních oblastí, a také se pokochat ukázkou
čajového obřadu. Dále jsou připravené interaktivní dílny jako kaligraﬁe, kokedamy, glazování a vypálení misky technikou raku,
dekorace koňskými žíněmi, točení na hrnčířském kruhu nebo japonské umění aranžování květin ikebana.
Součástí programu budou dvě představení Malého divadla Kjógen a prodejní výstava čajového nádobí z keramiky a porcelánu.
Přijďte ochutnat, přivonět a zažít Dny čaje
a keramiky i vy, a to v sobotu 11. června od
11.00 do 20.00 hodin, v neděli 12. června od
11.00 do 18.00 hodin, více najdete na webových stránkách: dnycajeakeramiky.luzanky.cz.
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(mav)

■

SVĚT ČAJE A KERAMIKY

Čaj není pouze nápojem k zahnání žízně,
ale podle čínské a japonské tradice je to
především součást životní ﬁlozoﬁe a klíč
k dobré fyzické i psychické pohodě.
Pohled do tradičního čajového umění,
východní kultury a kvalitní nejen čajové kera-

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici
slaví letos sto let od svého založení. U příležitosti tohoto výročí potěší své příznivce
pravidelnými setkáními na vlnách Českého
rozhlasu Brno.
V pořadu Apetýt s Jaroslavou Vykoupilovou se každý všední červnový den posluchači dozvědí zajímavosti z historie i každodenního života botanické zahrady. Povypráví
o nich zahradní a krajinářská architektka
a odborná pracovnice botanické zahrady
Ing. Hana Ondrušková. Do skleníků i do volně
přístupné venkovní zahrady se zájemci
mohou vydat každý všední den od 9.00 do
17.00 hodin. Až do konce června kromě
pestrobarevné květeny uvidí také výstavu
ilustrací a obrázků Barbory Brůnové nazvanou Barvy ženy. Od 1. června do konce září
bude v zahradě navíc k vidění také pátý ročník přehlídky sochařských prací studentů ateliéru sochařství Fakulty výtvarných umění
Vysokého učení technického v Brně.
Více informací naleznete na webové stránce: https://www.sci.muni.cz/bot_zahr/.

Mgr. Kristýna Kolibová ■
Foto: Kateřina Rusňáková

■

OTEVŘENÉ ZAHRADY
Branky do oáz klidu v centru města se otevřou 11. a 12. června. V přírodních zahradách načerpáte nejen inspiraci o šetrném
zahradničení, čeká vás i zelený swap rostlin
a semínek, pálení biouhlu a klima-adaptační novinky.
V sobotu 11. června můžete zavítat do
zahrad Rozmarýnku v Jundrově, Lipové
v Pisárkách a soběšického Jezírka. Na Lipové
se uskuteční první zelený swap, tak nezapomeňte přinést pokojovky i zahradní rostliny.
Kromě komentovaných prohlídek a her pro
děti se návštěvníci můžou těšit i na zbrusu nové
zahradní prvky. „Novinkou na Jezírku je dešťový
záhon, který využívá vodu ze střechy stodoly
a přilehlé klubovny. Záhon je osázený trvalkami, které snesou několikadenní podmáčení,
ale zároveň zvládnou i déletrvající sucho,“
popsala lektorka Eva Kazdová. V neděli
12. června se slavnosti přesunou do zahrady
U Řeky poblíž pracoviště Kamenná. Od 14.00
do 18.00 hodin se budou konat prohlídky terapeutické a klimatické zahrady a swap pokojových i venkovních rostlin a semínek. Chybět by
nemělo ani pálení biouhlu. Více o víkendu otevřených zahrad na www.lipka.cz/kalendar-akci.
Zuzana Slámová

■

Volný čas

VÝSTAVA LÉČIVÝCH ROSTLIN
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně zve od
16. června do 10. července na jubilejní
60. ročník výstavy léčivých rostlin.
Výstava na Údolní 74 na Kraví hoře bude
otevřena denně včetně víkendů, a to od 9.00
do 18.00 hodin, vstupné na ni je dobrovolné.
Tento rok na ní bude možné zhlédnout také
unikátní panelovou výstavu Zahrada vůní –
rostliny v parfémech. Návštěvníky provede
celou historií používání parfémů od dávné
minulosti až po dobu současnou, a seznámí
je s mnoha používanými složkami. Dozví se
o jejich původu, zpracování a dokonce si
budou moci sami vyzkoušet jejich vůni, součástí výstavy bude i čichová část. U většiny
popisovaných složek bude možné si přivonět nejen k esencím z nich získaným, ale
i k vůním, ve kterých se používají. Ukázky

parfémů se budou každý týden obměňovat.
Celkový sortiment botanické zahrady zahrnuje bezmála 900 rostlinných druhů a odrůd
léčivých, aromatických, kořeninových, tonizujících i toxických rostlin, domácích i cizokrajných. Jedná se o největší živou sbírku
léčivých rostlin v České republice. Celosvětově unikátní je rozsáhlá sbírka rostlin z čeledi
mákovitých.
Botanická zahrada udržuje genofond léčivých rostlin, pěstuje rostlinný materiál pro
výuku mediků i výzkumné práce vědců. Je
atraktivním prostředím pro praktické vyučování studentů všech stupňů škol i poučení
veřejnosti. Mimo výstavu je zahrada pro veřejnost otevřena každý pracovní den od 8.00
do 15.00 hodin, od května do září pak ve středu do 18.00 hodin.
Ing. Lea Jedonková

■

KŘÍŽOVKA

Na výstavě bylin v Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity se mimo jiné návštěvníci
dozvědí více o výrobě parfémů. Jejich vonná kompozice se vždy skládá ze tří úrovní: hlavy, srdce
a báze. Tu tvoří husté esenciální oleje, třeba vanilka, zázvor, vetiver nebo ………... Více prozradí tajenka, správné znění si můžete ověřit v tiráži
zpravodaje.
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NOC KOSTELŮ

Brány kostelů, kaplí a modliteben
křesťanských církví se letos otevřou
10. června.
Po dvou předchozích ročnících, které
byly ovlivněné pandemií koronaviru, se
budeme moci osobně potkat a prožít
spolu krásný večer, který dokáže zahřát
a potěšit naši duši. Zkusme tedy vyjít ze
svých domovů a navštívit některá z míst,
jež jsou přihlášena a nabízí zajímavé programy.
Za prohlídku by jistě stála kaple Kristus
na hoře Olivetské v areálu bývalého kláštera řádu svaté Voršily na rohu ulic Orlí
a Josefská, která bude po roce opět přístupná pouze tento jeden večer. Koho by
zajímala stavba nových varhan, může
zajít do kostela Nejsvětější Trojice v Králově Poli, kde se dozví zajímavosti o konstrukci a výrobě tohoto královského
nástroje. Nelze opomenout dvousté
výročí narození Gregora Johanna Mendela, vynikajícího vědce a zakladatele
genetiky, který je v zahraničí považován
za stejného génia jako Albert Einstein.
Dozvědět se o něm více můžeme
z výstavy v křížové kapli starobrněnského kláštera augustiniánů.
A to je jen malá pozvánka letošního
ročníku Noci kostelů. Každý den přibývají
nová místa, která se zapojí, proto si nenechte ujít tento výjimečný večer.
Přihlášená místa spolu s programem
bude možné najít v tištěných novinách
Noci kostelů, dále také na webových
stránkách www.nockostelu.cz nebo
v mobilní aplikaci, jež je letos dostupná
také pro systém iOS.
Eva Šebrlová

■

ZANOTUJTE SI
S CIMBÁLKOU

PRIMAVERA
ZVE NA KONCERT

Zaposlouchat se do lidových písní v doprovodu cimbálu bude možné před prázdninami a také v jejich závěru.
Předprázdninové Posezení u cimbálu se
sólisty Brněnského rozhlasového orchestru
lidových nástrojů BROLN se uskuteční
v pátek 17. června od 18.30 do 21.30 hodin
ve společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2. Vstupenky
budou v prodeji v pondělí 13. června od 14.00
hodin na recepci Centra volného času Botanka na Botanické 13, zbylé vstupenky pak
budou k dispozici na místě.
Poslední prázdninový pátek 26. srpna se
pak cimbál BROLNu na stejném místě rozezní na každoroční akci Otevřená radnice.
Pokud bude hezky, zanotujeme si na nádvoří radnice, v případě deště pak ve společenském sále radnice. Hrát a zpívat se
bude od 15.00 do 16.00 a od 17.15 do 18.15
hodin. Na akci je vstup zdarma a kromě cimbálové hudby čekají na návštěvníky prohlídky budovy a podzemí radnice, divadelní
představení pro děti, výstava fotografií
a mnohé další.

Dětský sbor Primavera hledá nové zpěváky
a současně zve 6. června na koncert.
Koncert dětského sboru a jeho přípravných
oddělení začne v 18.00 hodin v barokním
sále Místodržitelského paláce na Moravském
náměstí. Dětské hlasy prostor rozezní písněmi různých období i žánrů, to vše pod taktovkou Jiřího Langa a za klavírního doprovodu Judity Kučerové.
Sbor přijímá nové zpěváky ve věku od pěti
do 17 let. Zájemci se mohou přihlásit na adresu sbormistra: lang@zusjk.cz.

(mav)

■

(mav)

■

IGNIS BRUNENSIS

SVATBA JAKO ŘEMEN

Už popětadvacáté se bude konta mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů
Regiojet Ignis Brunensis. Letos oblohu rozzáří od 11. června do 23. července.
Hlavní část ohňostrojného festivalu se vrací
na hladinu Brněnské přehrady. „Pyromuzikálů
na přehradě se od 25. června do 6. července
zúčastní, kromě domácího Česka, z evropských jižních zemí Slovinsko a Chorvatsko a ze
severu Evropy Švédsko,“ uvedl umělecký ředitel akce Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX.
Přehradní ohňostrojná představení doplní
projekty na jihu a v centru Brna. Prelude věnované všem dětem bude odpáleno při Jihobrněnském dětském dnu v areálu Hněvkovského v sobotu 11. června. Ohňostrojné ﬁnále
se odehraje v městské části Brno-střed nad
hradem Špilberk 23. července a bude věnované Gregoru Johannu Mendelovi v rámci celoměstských oslav dvoustého výročí narození
tohoto světoznámého zakladatele genetiky.
Kromě ohňostrojů se připravují desítky akcí
festivalu zábavy od června až do září. Oblíbená Zábava pod hradbami s Dopravní nostalgií a dalšími programy se uskuteční v centru
Brna od 17. do 19. června. Kompletní programy
na www.ignisbrunensis.cz.

Až do 6. července je možné od čtvrtka do
neděle navštívit v Letohrádku Mitrovských
výstavu Svatba jako řemen.
K vidění je zde šest desítek svatebních
a družičkovských šatů, obleků ženichů, slavnostní šaty svědkyň a maminek, svatební
doplňky, jako jsou závoje, přízdoby, kloboučky, rukavičky, kravaty a obuv, to vše
ze soukromé sbírky Zdeňky Mudrákové.
Součástí expozice jsou také svatební kytice,
množství dobových fotografií, oznámení
a rovněž zajímavosti spojené se svatební
tematikou: svatby slavných osobností, Guinnessova kniha rekordů, střípky z historie
a tradic a podobně.

Ondřej Morávek
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■

Petr Lukas

■

Kultura

LÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE

Městské divadlo Brno opět promění Biskupský dvůr v divadelní scénu, takže se
diváci mohou i toto léto těšit na příjemné
divadelní večery plné komických i dojemných, historických i pohádkových příběhů
oděných do zpěvoherního hávu.
Ve světové premiéře bude jako novinka
uvedena autorská inscenace Eliška/Rejčka,
která poodhalí osudy dvou českých královen

HRADIŠŤAN S JAVORY
Jiří Pavlica, Hradišťan a sourozenci Ulrychovi s Javory Beat se 27. června od 19.00
hodin sejdou na jednom pódiu.
Není třeba zdůrazňovat, že obě tato
tělesa patří mezi stálice české hudební
scény. Svými písněmi přinášejí radost
posluchačům už více než padesát let a za
tu dobu s nimi spolupracovala řada
hudebníků a zpěváků.
Jiří Pavlica, který dnes stojí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu členem skupiny Javory. Ale existují další svorníky, především je to charakter a obsah
písní, dále jejich melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě je to také lidský
aspekt, vlídný a upřímný přístup k posluchačům. Možná právě proto se obě kapely
rozhodly zrealizovat několik společných
koncertů se speciálním programem, ve
kterém se představí nejen samostatně,
ale také ve společné části, kde zazní nové
písně i nová hudební aranžmá.
Akce se koná na velkém nádvoří hradu
Špilberk za každého počasí. Více informací naleznete na www.topkoncerty.cz.
Martin Tichopádek

■

– Elišky Přemyslovny a Elišky Rejčky, jež závěr
života strávila v Brně a výrazně zasáhla do
jeho dějin. Obě sice chtěly to samé, nové
původní drama ale ukáže, že když dvě ženy
dělají totéž, není to totéž. Jejich poutavý příběh se rozehraje od 28. května do 3. června
a od 24. do 27. června.
Dvojici panovnic vystřídá trojice fasádníků,
kteří se od 5. do 9. června v komedii Světáci
promění ve lvy salónů, což povede k řadě
vtipných situací.
Napětí, převleky a láska – to je, oč tu běží.
Will Shakespeare a jeho herecká společnost
vám od 11. do 14. června zahrají romantickou
komedii Zamilovaný Shakespeare o vzniku
nejslavnější tragédie všech dob.
Od 16. do 18. června diváky všech věkových
kategorií potěší muzikálová pohádka O statečném kováři, v níž se za zvuků hudby Petra
Ulrycha kovář Mikeš vydá do světa za záchranou ztracených princezen.
V originální inscenaci Napoleon aneb
Alchymie štěstí se od 20. do 22. června dozvíte, co spojuje Churchilla, Napoleona, Janáčka
a brněnskou galérku.
Nedílnou součástí programu je i výjimečný

Lakomec s Boleslavem Polívkou. Tato mimořádná komedie vám od 29. června do 1. července nesmí uniknout.
Také nesmrtelný Cyrano z Bergeracu se
opakovaně stává ozdobou repertoáru Městského divadla Brno, a to i v podmanivých prostorách Biskupského dvora, jež mu velmi
svědčí. Od 3. do 5. července se přesvědčte
sami.
I brněnská Noc na Karlštejně pod Petrovem
je už synonymem pro open air nabídku divadla. Přijďte se od 7. do 9. července pobavit
a zanotovat si známé písně.
A nakonec se v rámci oslav výročí narození
opata a zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela vrátí ve třech exkluzivních reprízách od 20. do 22. července rozpustilá komedie se zpěvy Mendel aneb Vzpoura hrášků,
jež s nadsázkou a humorem líčí život tohoto
génia.
Představení na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea začínají vždy ve
20.30 hodin a hraje se za každého počasí.
Vstupenky jsou již v prodeji na Lidické 16 či
on-line na www.mdb.cz.
Kateřina Vižďová

■

GHETTOFEST OŽIVÍ BRONX

Oblast Cejlu má mnoho obyvatel Brna spojenou s řadou stereotypů a negativních
pohledů. Nejen proto se už pojedenácté
právě v této lokalitě koná Ghettofest – pouliční festival pro všechny.
Nabitý kulturní program festival návštěvníkům nabídne 4. června. Připraveny jsou
koncerty, besedy, komentované prohlídky
a workshopy, to vše v lokalitě známé jako
brněnský Bronx. Program se bude konat

například v parku Eugena Horvátha, který
se dříve jmenoval Hvězdička, v bývalé brněnské Káznici nebo na plácku Pod platany
v blízkosti Muzea romské kultury. V samotném muzeu se budou již tradičně konat
komentované prohlídky expozice Příběh
Romů.
„Komentované prohlídky expozice během Ghettofestu mohu jen doporučit. Jsou
skvělým způsobem, jak nasát atmosféru
místa, pobavit se okolní hudbou i tancem,
ale zároveň nahlédnout do pohnuté historie
Romů, která stále není ani v náznacích součástí výuky dějin na českých školách,“
pozvala na komentované prohlídky vedoucí
oddělení vztahů s veřejností Muzea romské
kultury Karolina Spielmannová, a dodala:
„Jsme rádi, že se festivalu pořádaného spolkem Tripitaka můžeme každoročně účastnit.
Pro samotnou lokalitu a lidi v ní žijící je to
krásná akce, zároveň se tím místo otevírá
návštěvníkům zvenčí a pomáhá tak bořit
řadu mýtů.“
Bližší informace k programu lze nalézt na
stránce pořadatele: ghettofest.cz a konkrétní
muzejní program na webu: rommuz.cz.
Petra Lazárková

■
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LÉTO S OPEROU

Léto se kvapem blíží, a to znamená, že se
blíží i Léto s Operou Národního divadla
Brno na Špilberku. Přijďte se podívat na
krásná představení Janáčkova divadla pod
širým nebem.
Těšit se můžete 30. června na představení
Nápoj lásky, 2. července na operu La bohème,
27. srpna na oblíbenou Toscu a v závěru
prázdnin, 28. srpna, uzavře setkávání s operou pod hvězdným nebem Lazebník sevillský.
Nápoj lásky patřil vždy mezi nejvyhledávanější kouzelné prostředky mladých dívek
a chlapců. Ten Donizettiho máme i my v Janáč-

BRNO BRASS FEST

kově divadle. Těšte se na hořkosladký příběh
plachého Nemorina, který se zamiluje do
bohaté Adiny a snaží se získat její náklonnost
prostřednictvím nápoje lásky. Naše inscenace
vás zavede na slunný italský venkov do ﬁlmového studia čtyřicátých let. La bohème je příběh o lásce, co nemůže trvat věčně, uprostřed
vánoční Paříže konce 19. století, plný nádherné
hudby nejslavnější Pucciniho opery. Dílo je
inspirováno románem francouzského spisovatele Henriho Murgera La Vie de bohème
o životě pařížských studentů a umělců.
Vášnivá hudba dojímá a mrazí zároveň.
Pucciniho Tosca se rychle zařadila mezi nejhranější opery světa a obsahuje populární
árie, jako například E lucevan le stelle nebo
Vissi d’arte, vissi d’amore.
Kdo by neznal Figara, holiče, co vám nejen
obstará krásný účes, ale ochotně pomůže
i v případě milostných trablů. Rossiniho
Lazebník sevillský je klasickou inscenací ve
stylu commedie dell’arte, která je plná brilantních melodií a skvělého humoru.
Více informací o programu a také možnost
zakoupit vstupenky najdete na webu divadla:
www.ndbrno.cz. Karolína Kozubíková ■

ROMEO A JULIE

V létě budou mít diváci možnost od 14. do
17. července vidět již popáté balet pod
širým nebem na Biskupském dvoře.
Balet Národního divadla Brno Open Air se
v letošním roce již tradičně uskuteční jako
součást Léta na Biskupském dvoře 2022.
Tentokrát se diváci mohou těšit na čtyři reprízy
legendárního celovečerního titulu Romeo
a Julie, ve speciální upravené open air verzi.
Neoklasická verze baletu Mária Radačovského v režii Martina Glasera, scénograﬁi
Marka Hollého a kostýmech Alexandry Gruskové na nádhernou hudbu Sergeje Prokofje-

va bude zaručeně nezapomenutelným zážitkem. Záměrem tvůrců totiž bylo zpracovat
předlohu jako současné taneční drama, aktuální, rezonující s dobou i vkusem dnešního
baletního diváka. Součástí upravené verze
baletu bude i vystoupení seskupení Flag Art
Monadria s jejich skvělými praporečníky.
Baletní dílo, které je s Brnem neodmyslitelně spojeno díky světové premiéře v Mahenově divadle, tehdejším divadle Na hradbách,
v roce 1938, tak zavítá na další významné
místo našeho města.
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BcA. Zuzana Kernová

■

V Brně vznikl nový festival s programem plným žesťů, Brno Brass Fest.
Od 17. do 20. června uslyšíte to nejlepší
z žesťové hudby. Nejkrásnější místa
v Brně, jako nádvoří hradu Špilberk,
náměstí Svobody, paluba lodi na přehradě, kostel Nanebevzetí Panny Marie
nebo klub Music Lab se stanou pódiem
pro protagonisty prvního ročníku festivalu.
Moravia Brass Band pod vedením Heika Mathyase Förstera zahájí festival
v pátek 17. června v 19.00 hodin programem Film Music, s pravým dixielandem
Old Steamboat Jazz Band a jeho hostem
Mojdou Bártkem popluje 19. června od
10.00 hodin na speciální jazzové plavbě
po prýglu a v pondělí 20. června ho
zakončí ve 20.00 hodin fenomenální
těleso Mnozil Brass na nádvoří hradu
Špilberk.
Sobotní den na náměstí Svobody
bude věnovaný dechovým hudbám, prostor rozezní Místříňanka, Túfaranka, Šarovec a Skaličané, v dopoledních hodinách
dostanou prostor i studentské kapely
a další doprovodný program.
Brno Brass Fest zavítá také do klubu
Music Lab s The Witch Orchestra,
nevšedním tělesem složeným z klasického žesťového kvintetu podpořeného
rockovou kapelou v zádech. Zahrají na
míru přešité skladby amerického hudebního experimentátora Franka Zappy.
Festival si v tento den mohou užít i ti nejmladší v Žesťových dílnách Českého rozhlasu Brno, které jsou pro ně připraveny
od 11.30 hodin.
Chrámovou hudbu zastoupí 19. června
profesionální žesťové kvinteto Prague
Brasstet, který vystoupí v 17.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v centru Brna.
Více informací o programu naleznete
na www.brnobrassfest.cz.
MgA. Kristýna Ratajová

■

Kultura

MLUVÍCÍ HLAVA
NA LEITNERCE

FESTIVAL OTEVŘE
STUDIA UMĚLCŮ

LOUTKY V MUZEJNÍ
MARINGOTCE

Než začne dvouměsíční divadelní pauza,
během které se však můžete vydat na
spoustu letních scén v celém Brně, dovolíme si vás pozvat na Leitnerku, kde během
června uvedeme několik nezávislých divadelních souborů.
Hned zkraje nás čeká dramatizace románu
Helimadoe. Psychologické dílo Jaroslava
Havlíčka přiveze do Brna divadelní spolek
z Lanškrouna. Druhá mimobrněnská návštěva se uskuteční v druhé polovině měsíce.
Svébytné činoherní představení protkané
satirou Rakvičkárna u nás zahraje 22. června
Kristián Kašpar. Poměrně netradiční představení nás čeká přesně v půli měsíce. Divadelní
spolek Oukej u nás uvádí interaktivní pohybové představení pro děti s využitím znakového jazyka. Dále se představí uskupení
Reverzní dveře s inscenací Mluvící hlava, která vychází z povídek Marka Šindelky a ukazuje kritický až ironický pohled na současný
život mladých. Poslední akcí před létem bude
29. června pohybové divadlo.

Netradiční forma zprostředkování současného umění přímo v ateliérech umělkyň
a umělců je čím dál tím populárnější. Svědčí
o tom 10. ročník festivalu, který se letos
rozrostl o aukci děl zapojených umělců či
nové programy i lokace.
Festival Open Studios se v roce 2022
poprvé koná hned ve dvou městech. Jedním
z nich je již tradičně Brno, ke kterému přibyla
i Ostrava, jež se do festivalu zapojuje poprvé.
Novinky se však týkají i brněnské akce. Součástí festivalu budou například nově fungující
ateliéry Industra v továrních prostorách bývalé Zbrojovky. Na tomto místě se bude také
konat sobotní afterparty či workshop pro děti.
V letošním roce navíc budou poprvé součástí
programu také preformace, projekce či akce
spojené s gastronomií od workshopu vaření
kimchi po společné obědy a večeře s některými z umělců.
Kromě toho se můžou návštěvníci v obou
městech těšit na moderované diskuze,
komentované prohlídky a představení ateliérů samotnými umělkyněmi a umělci prostřednictvím artist talků. Bližší informace k programu jsou uveřejněny na stránkách:
openstudios.cz. Zde také naleznete postupně doplňovanou databázi, která představuje
umělkyně a umělce, kteří se festivalu účastní
v současnosti či byli jeho součástí v minulých
ročnících. Tvůrci z obou měst se navíc letos
zapojili do on-line aukce děl, kterou se organizátoři festivalu rozhodli uspořádat na podporu jejich činnosti. Aukce se uskutečňuje
na platformě LiveBid.

Na rohu Běhounské a Kobližné ulice u Paláce šlechtičen čekají 18. a 19. června na diváky varietní loutky.
Opět po roce zde Muzejní maringotka provede pouliční produkci s varietními loutkami.
Hrajeme v souběhu s XIII. mezinárodním
setkáním ﬂašinetářů, které pořádá Technické
muzeum v Brně, v sobotu několikrát odpoledne a v neděli dopoledne.
V závěru každého představení vyjdou loutkoherci mezi děti, ukáží jim mechanismus loutek, popovídají si s nimi a umožní jim s některými jednoduššími loutkami manipulovat.
K dostání bude i nová knížka Jiřiny Telcové
Pohádky z muzea, v níž jsou skřítci procházející Moravským zemským muzeem okouzleni sbírkou loutek.
Všem budou vyhrávat ﬂašinetáři a do vedlejšího Paláce šlechtičen mohou děti s rodiči
zajít na zbrusu novou expozici loutek a loutkových divadel.
Více informací najdete na webové stránce:
www.muzejnimaringotka.cz.

Tomáš Pokorný

■

Aneta Šilhánková

■

PhDr. Oskar Brůža

■
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DUŠE BRNA – ČÁST XIV.
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 nahlédneme do historie hotelu Slovan, a to prostřednictvím ukázky z textu historika
a etnologa Karla Altmana, jednoho z nejvýznamnějších znalců historie brněnských hostinců
a hotelů. Spoluautorem textu je Vladimír Filip.
V prosinci roku 1928 byl na Lidické ulici, tehdy
Nové, otevřen luxusní hotel Passage, který byl
vybaven veškerým tehdejším moderním zařízením. Tento hotel, ve své době představující
moderní velkoměstský palác, jak ho velebili
odborníci, byl vrcholným dílem známého brněnského stavitele Antonína Müllera. Hotel vybudoval na svou dobu enormním nákladem dvaceti
milionů korun. Jak rád přiznával, za vzor mu
v jeho budovatelském úsilí posloužily světoznámé švýcarské hotely. Vedením podniku pověřil
svého syna Vladimíra, který si osvojil hotelovou
praxi ve velkých hotelích právě v zemi helvetského kříže, ale také ve Francii a v Německu.
Kromě vlastní elektrárny, která zaručovala
nerušený provoz i v případě poruchy městské
sítě, prvotřídně zařízené prádelny a žehlírny, měli
v hotelu i pánský a dámský kadeřnický salón,
krejčovství, květinářství a dokonce i obchod
s dámskými klobouky. Hotel měl 140 pokojů,
mezi nimiž vynikaly „skvěle zařízené rodinné
appartementy“. V celém podniku byly pouze
světelné signály, aby klid hostů nebyl ničím rušen.
V hotelu byla i vyhlášená koncertní kavárna
s hernami. Její ozdobou bylo veliké „pohádkové“
akvárium o objemu dvaceti hektolitrů vody.
V druhé, stejně velké skleněné nádrži, byli chováni kapři, candáti, úhoři a jiné ryby pro potřebu
prvotřídní francouzské restaurace. Hotel měl
i zrcadlový sál pro bankety, svatby a podobně,
dále řadu společenských salónů pro rodinné
slavnosti, různé schůze a porady. Lidová restaurace a vinárna v přízemí byly známé svou
výbornou a přitom levnou domácí kuchyní. Passage-Dancing-Hall v suterénu hotelu zase mile
překvapila hosty nejen „raﬁnovaným pohodlím
a intimitou prostředí“, ale také znamenitou jakostí
aimírnými cenami podávaných nápojů. Návštěvníci zde mohli denně zhlédnout „atrakční program“.

Hotel Passage byl sídlem i některých spolků.
Mezi nimi v meziválečném období zvláště vynikal
Česko-slovenský autoklub pro zemi Moravskoslezskou, a proto se stal „oﬁcielní stanicí“ (jak
se tehdy říkalo) mnohých evropských autoklubů.
Jejich členům, ale také ostatním hostům, zde
byly k dispozici garáže a boxy pro třicet automobilů.
Nedílnou součástí hotelu byla i velká letní
zahrádka, situovaná v rozlehlé pasáži, tedy pod
střechou, zvaná Oáza, kde byl denně koncert
nebo taneční zábava. Každou středu, sobotu,
neděli a svátek tam byl pořádán takzvaný reunion s barovým programem. Pasáž byla ovšem
zcela mimořádně veliká a kromě zahrádky zde
provozovala celou řadu obchodů.
Jméno hotelu Passage mělo záhy dobrý zvuk
nejen v Evropě, při komfortu, který hotel cizincům
skýtal, nebyl pobyt v něm, alespoň podle slov
majitelů, vůbec nákladný. Četné hosty hotel lákal
mimo jiné i svou výhodnou polohou, neboť se
nacházel blízko vnitřního města na nejživější
obchodní tepně a také v sousedství dvou příjemných míst, sadu na Kolišti a parku Lužánek.
K většímu pohodlí hostů hotel udržoval spojení
s brněnským nádražím pomocí vlastního autobusu.
Zakladatel hotelu Antonín Müller dva roky po
otevření hotelu Passage, v roce 1930, tragicky
zahynul, současně se svým jediným synem Vladimírem a ještě dalšími deseti cestujícími při
katastrofě letadla, sraženého větrnou smrští
u Jihlavy. Po této rodinné tragédii převzala vedení celého podniku dcera zesnulého stavitele
Věra Odstrčilíková.
Poměrně málo se ví o jedné historické události, která se v hotelu Passage odehrála v roce
1931. Už roku 1930 proběhly v Brně první automobilové závody – Velká cena Československa
na nově zbudovaném Masarykově okruhu, které
pochopitelně vzbudily značnou pozornost v celé
republice. Proto na druhý ročník, pořádaný na
přelomu září a října 1931, se sjeli přední evropští
závodníci i mnoho příznivců automobilového
sportu. V hotelu Passage se mimo jiné ubytoval
soubor Osvobozeného divadla s Jiřím Voskovcem, Janem Werichem i Jaroslavem Ježkem.
Automobilový závod vyhrál suverénním způsobem francouzský závodník Louis Chiron na voze
Bugatti. Jak se později ukázalo, nebyl to zdaleka
jeho poslední úspěch na Velké ceně Československa a zapůsobil přitom na diváky tak mocně,
že mezi lidmi zdomácnělo na dlouhá léta rčení
Jede jako Širón. Podobně zapůsobilo jeho umění i jeho vůz na Jaroslava Ježka, bezprostředně
po závodě zkomponoval v hotelu svůj legen(je) ■
dární Bugatti step.
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VARHANNÍ LÉTO

Letos se už pošesté bude v katedrále
na Petrově konat festival na největších
brněnských varhanách Varhanní léto
2022.
Na osmi koncertech, které se uskuteční od poloviny června do září pravidelně jednou za dva týdny, a to vždy ve
čtvrtek v 19.00 hodin, vystoupí přední
interpreti a vynikající studenti a absolventi Konzervatoře Brno, Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických
umění, Akademie múzických umění
a Vysoké hudební školy v Mnichově.
Festival zahájí 16. června Kateřina Tylová a Petr Otáhal z Konzervatoře Brno,
dále vystoupí 30. června ředitel kůru
a pedagog Konzervatoře Brno Petr
Kolař spolu se sopranistkou Lenkou
Cafourkovou Ďuricovou, 14. července
Lukáš Dvořák z Hudební akademie
múzických umění, 28. července Přemysl Kšica, pedagog Konzervatoře Teplice, 11. srpna brněnská Hana Bartošová,
25. srpna varhaník plzeňské katedrály
Aleš Nosek, 8. září Filip Šmerda z Vysoké hudební školy Mnichov a na závěr
22. září sbory Magnificat a Beseda
brněnská, které za řízení Petra a Dagmar Kolařových provedou Requiem op.
48 Gabriela Faurého.
Vedle významných skladatelů varhanní hudby v čele s Johannem Sebastianem Bachem se mohou posluchači těšit
na široký repertoár, zejména na tvorbu
romantických autorů. Během poslechu
mohou návštěvníci vidět i nové liturgické
vybavení katedrály.
Výtěžek dobrovolného vstupného
bude věnován na připravovanou rekonstrukci varhanního hracího stolu. Přesný
program koncertů je uveden na
www.biskupstvi.cz a www.magniﬁcat.cz.
Petr Kolař

■

Kultura

LOUTKÁŘSKÉ UMĚNÍ

Po necelých pěti letech se veřejnosti v dubnu znovu otevřel Palác šlechtičen Moravského zemského muzea. K návštěvě nyní
zve nová stálá expozice Loutkářské umění.
Výstava je završením výzkumu českého
tradičního loutkářství v Oddělení dějin divadla
s důrazem na exponáty a jevy moravské provenience. Její součástí jsou jak loutky a další
exponáty z éry kočovného marionetového
divadla, tak loutky a divadla z amatérské etapy českého loutkářství první poloviny 20. století. Nejstarší a nejvzácnější loutky pocházejí
z mirotické dílny řezbáře Mikoláše Sychrovského asi z poloviny 19. století. Dochovaly se
spolu s exkluzivním divadlem v kolekci lout-

ART IS HERE

káře Františka Pﬂegra, dále v souborech
rodin Doležalů a Kopeckých. K ojedinělým
náleží také dvě generace marionet z inventáře divadel rodiny Flachsů.
K unikátním exponátům z mladšího období
patří první průmyslově vyráběné loutky zvané
alšovky, které vznikly v roce 1912 nebo pozdější kolekce větších postav komických
moravských typů, třeba stréčka Matěje Křópala z Břóchovan od Ondřeje Sekory. Ty
navrhl pro loutkové divadlo Valentina Šindlera.
Autorem expozice je Jaroslav Blecha, více
informací o výstavě je možné získat na webu:
www.mzm.cz.
RNDr. Barbora Onderková

■

Během první letošní vernisáže v Pražákově
paláci byla slavnostně otevřena nová
a zároveň i poslední část výstavního cyklu
umělecké skupiny Rafani, která nese název
S22E06: 4HLAV.
Společně s ní byla zahájena výstavní intervence Fluxus Etc., která nyní zaujímá místo
ve stálé expozici nového umění. Atrium Pražákova paláce je už od září roku 2020 věnováno Rafanům a jejich retrospektivnímu
výstavnímu seriálu, který nyní završí v pořadí
už šestá epizoda S22E06: 4HLAV. Závěrečný
díl na sebe tentokrát vzal podobu krátkého
ﬁlmu, který se prostřednictvím dvou paralelních projekcí snaží vypořádat s otázkou společné identity. Hlavních rolí se ujali sami Rafani,
kteří však v rámci přípravy ﬁlmu spojili síly také
s dalšími tvůrci. Podnětem k tomuto výstavnímu cyklu bylo dvacetileté výročí působení
Rafanů na české umělecké scéně a tedy i snaha o reﬂexi jejich dosavadní tvorby, která se
vyznačuje svérázným přístupem ke kontroverzním či tabuizovaným tématům naší společnosti. Nechybí mezi nimi například otázky
politické angažovanosti či kolektivní paměti
a zodpovědnosti. Výstava bude k vidění až
Kristýna Synková ■
do 30. října.

STAROBRNĚNSKÉ
HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Po dvouleté přestávce se třetí červnový
víkend uskuteční třetí ročník Starobrněnských hudebních slavností.
V prvních dvou ročnících vystoupili bratři
Ebenové, Spirituál kvintet, Cimbal Classic,
Štěpán Rak a domácí Svítání. Letos se
18. června v 19.00 hodin v kapitulní síni za
bazilikou představí bubenický soubor Mlima
Jua, složený ze žáků navštěvujících spřátelenou praktickou školu Svítání v Pardubicích.
Po nich zazní slavná Mozartova Malá noční
hudba v podání studentů Konzervatoře Brno.
Vstupné na tento koncert je dobrovolné.
V neděli 19. června v 19.00 hodin zazní
v bazilice hlavní koncert, na kterém vystoupí
hostitelský soubor Svítání z Brna za doprovodu orchestru studentů Konzervatoře Brno.
Roli hostů letos zastane slavná folková kapela Nezmaři z Českých Budějovic, která záhy
oslaví 45 let existence a patří ke stálicím
českého hudebního nebe. Vstupenky lze
zakoupit v síti Ticketportal. Při návštěvě tak
výjimečného prostoru a události je třeba
dodržet určitou společenskou úroveň, proto
platí dress code uvedený na webových
stránkách www.stahus.cz.
Jiří Fadrný

■
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CHYTRÁ PÉČE POMÁHÁ
V Brně vznikla nová služba Osobní asistence Chytré péče, která seniorům pomáhá
žít aktivní život, věnovat se svým koníčkům
a co nejdéle zůstat v domácím prostředí.
Na zkušenost s touto sociální službou jsme
se zeptali paní Ivy: „Jak člověk stárne, zjišťuje,
že už se nemůže věnovat tomu, co mu dříve
dělalo radost. Byla jsem měsíc hospitalizovaná
v nemocnici, a když jsem se vrátila domů, nebyla už jsem schopná sama si dojít sednout na
zahradu. Mám dvě dcery, jedna žije v Praze
a druhá je v zahraničí, vidíme se tedy pomálu
a tak jsem většinu času trávila sama. Dcera
proto na internetu vyhledala kontakt na službu,
která by za mnou mohla pravidelně docházet
a občas pomohla třeba s nákupem. Během
téhož dne jsem zavolala na číslo 724 873 626
a domluvila se s koordinátorkou osobní asistence na mých představách. Nyní za mnou třikrát v týdnu dochází osobní asistentka, se kterou chodíme na procházky, nakoupit,
zastavíme se i na popovídání se sousedkami
anebo si jen posedíme na zahradě. Ráda jsem
i za pomoc, která se týká úklidu.“
Pokud byste tuto službu také uvítali, ozvěte
se na výše uvedené telefonní číslo.
Mgr. Blanka Tylová

■

ASISTENCE OBĚTEM
Program Asistence obětem a pachatelům
trestné činnosti, dříve známý pod názvy
Romská policejní asistence, Asistence prevence kriminality, poskytuje DROM, romské středisko od roku 2006.
Posláním programu je napomoci eliminaci
kriminality a sociálně patologických jevů
v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak
kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit
stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality,
kterou sami páchají. Pracujeme s nimi na
řešení jejich problematické situace v místě,
kde žijí, s důrazem na principy spolupráce
a respektování jejich svobodné vůle.
Hlavním cílem programu je vyhledávat
a kontaktovat osoby v sociálně vyloučených
lokalitách ohrožené kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a spolupracovat s nimi
na snižování rizik spojených se současným
způsobem jejich života. Nejčastějšími klienty
programu jsou oběti trestných činů nebo osoby, které trpí neznalostí svých práv a povinností v rámci přestupkového a trestního řízení,
dále osoby vykonávající obecně prospěšné
práce či společensky prospěšnou činnost
a také osoby a jejich příbuzní ve výkonu trestu

BĚH PRO HOSPIC SV. ALŽBĚTY

Pátý ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty se
uskuteční 18. června. Rádi přivítáme účastníky všech věkových kategorií, kteří
mohou strávit příjemný sportovní den
a zároveň podpořit jediný kamenný hospic
v Brně.
Běh odstartuje v 10.00 hodin přímo z areálu
Hospice sv. Alžběty na ulici Kamenná 36. Trasa povede směrem k Anthroposu a skončí
opět v hospici. K dispozici budou tratě o délce
0,6 nebo 5,7 či 11,4 kilometru. A že nejste
zvyklí běhat? Nemějte obavy, trať můžete
i projít.
Čas není tím hlavním měřítkem. Stejně jako

v hospici, kde „nepřidáváme dny k životu,
ale život ke dnům,“ jak říkává zakladatelka
hospicové péče v České republice Marie
Svatošová.
Usilujeme o to, aby byl závěr života nevyléčitelně nemocného člověka prožit důstojně
až do konce. V rámci pobytové odlehčovací
služby pečujeme také o chronicky nemocné.
Náš tým je složen z lékařů, zdravotních
sester, pečovatelů, ošetřovatelů, sociálních
pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků. Věříme, že tato práce má smysl
a děláme ji celým srdcem. Jsme nezisková
organizace, a tak pro nás měly dary vždy
velký význam, o to více v dnešní složité situaci. Budeme proto velmi vděční za jakoukoli
podporu.
Pokud se chcete zúčastnit tohoto beneﬁčního běžeckého happeningu, zaregistrujte
se na www.behprohospic-brno.cz. Firemní
týmy prosíme o registraci na e-mailovou
adresu: fundraising@hospicbrno.cz.
Veškeré bližší informace o hospici i možnostech jeho podpory naleznete na
www.hospicbrno.cz, číslo našeho dárcovského účtu je 2200422047/2010.
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Mgr. et Mgr. Beatrix Křížová

■

a po návratu z výkonu trestu. Významná část
problémů, které s klienty řešíme, má na pozadí drogovou problematiku.
Klientům nabízíme tyto služby:
■ poradenství – informace o právech
a povinnostech, rady, jak postupovat při
řešení problémů,
■ pomoc s listinami – vysvětlení obsahu
úředních obsílek, pomoc se sepsáním
trestních oznámení, pomoc při sepisování
žádostí a podobně,
■ doprovod či jednání v zájmu klienta – pracovník se účastní jednání mezi klientem
a dalšími subjekty,
■ emocionální podporu – vyslechnutí, je-li
to potřeba tak uklidnění a navození pocitu
bezpečí a důvěry,
■ depistáž – vyhledávání potencionálních
klientů v jejich přirozeném prostředí, monitorování rizikových míst v sociálně vyloučených lokalitách,
■ výkon obecně prospěšných prací, společensky prospěšnou činnost – komplexní
spolupráce s osobami, jimž byl soudem stanoven alternativní trest obecně prospěšných
prací. Mgr. Simona Wachsbergerová ■

SPORT PRO VŠECHNY

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity zve 1. června do Bohunic všechny,
kteří hledají motivaci ke sportování.
Připraveny jsou aktivity pro děti, seniory
i sportovce s handicapem, které vyvrcholí
v 16.00 hodin vernisáží fotek Sport je pro
všechny. Mezi 16.00 a 17.00 hodinou bude
připravený zajímavý program před fakultou
a v 17.00 hodin odstartuje Cyklojízda pohybu,
svobody a přátelství, tedy cyklojízda handbikerů, kteří se rozjedou po celé republice.
Více na webu: www.fsps.muni.cz v sekci Pro
veřejnost, Pohyb pro všechny. Dále univerzita
zve 18. června na velkou akci k oslavám
20 let založení fakulty sportovních studií.
Mgr. Iva Kašíková

■

Sport

SOKOLSKÉ BRNO

SPORT VE VILE
STIASSNI

Sokolské Brno 2022 oživí brněnské parky
a sportoviště od 10. do 12. června. Sportovní aktivity doplní také několik výstav.
Členové sokolské župy Jana Máchala
a dr. Jindry Vaníčka připravili celorepublikovou akci Sokolgym Sokolské Brno 2022,
na které přislíbilo účast více než tři a půl
tisíce členů. Po tři dny si všichni užijí bohatý
program, do kterého se může zapojit také
veřejnost.
Jednou z prvních aktivit bude akce Děti,
pojďte si hrát, na kterou jsou zváni rodiče
s předškoláky, pro které jsou 10. června od
16.30 do 18.30 hodin v Tyršově parku připraveny soutěže a hry.
Nabitý program je připravený na 11. června.
Vyzkoušet si bude možné třeba olympijský
šplh na Špilberku, ve velkém sálu Stadionu
bude připravena řada workshopů a zájemci
si budou moci splnit v Tyršově sadu také
sokolský odznak zdatnosti. Setkání bude
vrcholit 12. června, kdy se ve 13.30 hodin vydá
sokolský průvod od Besedního domu přes
Kounicovu na hřiště Sokola Brno I. Zde diváci
uvidí přehlídku 16 sletových skladeb, od rodičů
a dětí přes žactvo až po dospělé a seniory.

Ve vile Stiassni bude víkend 18. a 19. června
patřit sportovním zábavám, kterým holdovala i velmi sportovně založená rodina textilního továrníka Alfreda Stiassni. Bohatý
program si jistě užijí všichni – velcí i malí,
sportovci i lenoši.
Velká zahrada obklopující vilu Stiassni je
jako stvořená pro sportovní aktivity. Však
také její bývalí majitelé byli nadšenými sportovci, proto v jejich moderně pojatém domově nesměl chybět tenisový kurt, bazén či
tělocvična. Letos poprvé v zahradě ožijí
všechny jejich oblíbené sporty a návštěvníky
čekají například ukázky jízdy na koních
s možností asistovaných projížděk stezkami
vilové zahrady, šermířský turnaj o pohár
Susanne Stiassni na lodžii vily, tenisová exhibice či škola pro děti i dospělé.
Sportování zpestří módní přehlídka dobových plavek z 20. let minulého století, ale
i nezbytné občerstvení jako zmrzlina, káva
či míchané koktejly. Aktuality k celému víkendu, včetně přesného časového harmonogramu, najdete na webové stránce:
www.vila-stiassni.cz.

PŘIJĎTE FANDIT
MLADŠÍM ŽÁKŮM
Klub Moravská Slavia-fotbal zve diváky na
několik utkání. Příznivci kopané se mohou
zapojit i jako hráči, klub hledá fotbalisty do
všech kategorií, rád přivítá i děti, mládež
a dospělé z Ukrajiny.
Klubu můžete přijít fandit na jarní domácí
zápasy krajského přeboru JmKFS mužů, které se budou konat:
■ 4. června v 17.00 hodin
SK Moravská Slavia Brno – Líšeň B
■ 11. června v 17.00 hodin
SK Moravská Slavia Brno – Mutěnice
Dále klub zve diváky na fotbalový turnaj mladších žáků, který se odehraje v areálu na Vojtově 12 ve dnech 25. a 26. června za účasti
osmi mužstev Jihomoravského kraje.
Pokud byste chtěli nejen fandit, ale také si
zahrát, můžete se stát součástí týmu. Nábor
mládeže do klubu SK Moravská Slavia-fotbal
se koná každé úterý a čtvrtek od 16.00 hodin
na Morendě na Vojtově 12. Zájemci mohou
kontaktovat Marcela Hejnu na telefonním čísle: 602 579 133.
Více informací najdete také na webových
stránkách www.skmoravskaslavia-fotbal.cz.
Ing. Tomáš Kubík

■

V areálu Sokola Brno I bude navíc možné
zhlédnout několik zajímavých výstav: Od
první náčelnice k první starostce (alias ženy
v Sokole), Sokolové s olympijskou pochodní,
Sokolovny – architektura, Sokolské Brno ve
fotograﬁích a také výstava výkresů Sokolské
Brno očima dětí.
Od 17. do 19. června se navíc odehraje
Mistrovství České republiky ve sportovní
gymnastice, obdivovat výkony cvičenců bude
možné v hale tělocvičné jednoty Sokola Brno
I na Kounicově 20.
Více informací je uvedeno na webu:
www.sokolmachal.cz/brno-2022.
(mav)

■

Kateřina Konečná

■

BASKET V CENTRU

ŠACHOVÝ KOUTEK

Na náměstí Svobody se bude 11. června
konat druhý ročník basketbalové exhibice
dětí, který pořádá basketbalový klub Skokani Brno.
V několika zápasech se mezi sebou utkají
žáci brněnských základních škol, kteří s basketbalem buď začínají, nebo již aktivně hrají.
Pro děti, které si chtějí basketbal vyzkoušet,
budou po celý den připraveny zajímavé soutěže a pokud je basket zaujme, mohou se
přidat ke Skokanům a přihlásit se do klubu.
Akce je zdarma a diváci se mohou těšit i na
setkání s basketbalovými hvězdami.

Moravská zemská knihovna otevřela
v prvním patře budovy na Kounicově 65a
šachový koutek.
Knihovna spravuje jednu z největších sbírek šachové literatury v Evropě. Budoval ji
od padesátých let knihovník a šachista
Eduard Lendl, proto nese šachový koutek
jeho jméno. Na vybavení koutku, aktuálním
doplňování šachového fondu i na dalších
šachových aktivitách knihovna spolupracuje
se Šachovým svazem České republiky.
Šachový koutek nabízí výběr literatury pro
studium v knihovně i půjčení domů. Současně
jsou zde také tři místa, kde si lze přehrávat
partie z knih a také si zahrát zápas. Šachy
i hodiny si lze v knihovně vypůjčit oproti čtenářské průkazce.
Eduard Lendl (1893–1976) vystudoval český a francouzský jazyk a dlouho působil jako
učitel. V dubnu 1948 byl přeložen do Státní
pedagogické knihovny v Brně, kde začal systematicky budovat sbírku šachové literatury.
Sám šachy aktivně hrál za brněnský klub
Duras, trénoval, věnoval se výchově mládeže
i činnosti rozhodčího. Šachu se věnoval i jeho
syn Jiří a amatérsky i vnuk Ivan Lendl, oba
však více prosluli díky své tenisové kariéře.

Magda Jochmanová

■

Martina Šmídtová

■
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