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16. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 9. 12. 2020 V 16.00 HODIN
Vzhledem k epidemiologické situaci doporučujeme občanům sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
on-line na www.brno-stred.cz, a pokud to není nevyhnutelně nutné, omezit osobní účast na zasedání. Účast veřejnosti je povolena pouze
za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách Společenského sálu radnice městské části Brno-střed na Dominikánské
ulici č. 2. Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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Informace z radnice

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
máme za sebou velmi neobvyklý, složitý a těžký rok. Ukázal nám, že většinu toho, co jsme
pokládali za zcela samozřejmé, najednou
dělat nemůžeme. Třeba se setkávat se svými
přáteli, posedět v kavárně či restauraci, zajít
do kina nebo do divadla. Děti by už šly rády
do školy za svými kamarády a rodiče by si
konečně odpočinuli od náročné distanční
výuky a mohli jít v klidu do práce. Věřím, že
toto pro nás všechny obtížné období brzy
skončí a budeme žít opět normálně.
Čekají nás adventní dny, pojďme si je užít,
jak to nejlépe jde. Dovolte, abych vás pozval
na procházku do centra města, kde jsme připravili vánoční výzdobu a věříme, že i příjemnou vánoční atmosféru. Na Zelném trhu i na
náměstí Svobody vás čekají krásné vzrostlé
vánoční stromy. Dominikánskému náměstí
i letos dominuje ručně vyřezávaný dřevěný
betlém ze soch v životní velikosti, jejichž auto-

rem je Jiří Halouzka, a také Moravské náměstí
a přilehlý park jsou vánočně vyzdobeny
a nechybí vyhlídkové kolo.
Letos se nebudeme hromadně scházet u svařeného vína a punče, nebudeme poslouchat
muzikanty a zpěváky na pódiích. Vánoce
budou jiné, ale to neznamená, že nemohou
být krásné. Nechte se inspirovat v jejich prožívání třeba články uvnitř čísla zpravodaje.
Najdete zde kromě moudrých slov biskupa
brněnského, pana Vojtěcha Cikrleho, také
staré české a moravské zvyky i obyčeje
z různých koutů světa.
Věřím, že vánoční dobu už prožijeme společně
se všemi našimi blízkými. Vzpomeňme o Vánocích i na ty, kteří si zaslouží náš velký obdiv
a poděkování. Mám na mysli zdravotníky,
sociální pracovníky, hasiče, policisty a všechny
další z první linie. A také řadu neznámých dobrovolníků, kteří pomáhají ve svém okolí.

KONTAKTY NA
RADNICI BRNO-STŘED

PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO
STROMU NA ZELNÉM TRHU

Potřebujete poradit? Nejste si jistí, jaké
jsou aktuálně platné úřední hodiny? Rádi
byste vaši záležitost vyřídili spíš elektronicky nebo poštou než osobně?
Úřední hodiny naší radnice se v poslední
době podle nařízení vlády mění. Mění se i nařízení týkající se svatebních obřadů a aktuálně
neprobíhají osobní prohlídky volných nájemních bytů. Nevíme a nemůžeme garantovat,
jak bude úřad fungovat během prosince.
Proto velmi doporučujeme, abyste si nejprve ověřili, zda je nutné na úřad přijít nebo
jestli by nešla vaše záležitost vyřídit na dálku.
A pokud musíte přijít, zda není potřeba se
on-line objednat, protože například na matriku je to aktuálně potřeba, a kdy jsou úřední
hodiny, otevřená pokladna a podobně.
Všechny potřebné informace najdete na
webu městské části www.brno-stred.cz v sekci
Aktuality. Pokud nejste internetově zdatní, rády
vám pomohou a vaše dotazy zodpoví pracovnice Miniúřadu:
G Bc. Markéta Nekulová
e-mail: marketa.nekulova@brno-stred.cz
telefon: 542 526 378
G Bc. Iveta Fišerová
e-mail: iveta.ﬁserova@brno-stred.cz
telefon: 542 526 379
Pracovnice Miniúřadu vám poskytnou
základní poradenství, nasměrují vás ke kompetentním úředníkům, vysvětlí, jaké formuláře
nebo doklady byste měli mít připraveny.
(kad)

■

Již mnoho let je pěknou tradicí, že vánoční
strom, který celý advent vídáte na Zelném
trhu, věnují občané. A nejinak je tomu
i letos. Krásný urostlý a košatý smrk letos
přijede z Veverských Knínic.
Konkrétně se jedná o smrk ztepilý (Picea
abies) vysoký 13 metrů, průměr kmenu ve výšce
1,3 metru je 51 centimetrů. Smrk stál ve výrobním areálu společnosti RosenPharma u budovy
skladu a v bezprostřední blízkosti komunikace,

Přeji vám všem klidné a spokojené Vánoce,
a především pevné zdraví a dobrou náladu
do nového roku.
váš starosta
Vojtěch Mencl

■

po které do areálu přijíždějí nákladní automobily. Během let smrk dorostl do takové velikosti,
že začal významně zasahovat do komunikace
a byl ničen projíždějícími auty. Po odborném
posouzení bylo majitelům doporučeno strom
pokácet nebo ho významně ořezat, což ale
mohlo stromu uškodit.
Proto se majitel společnosti, PharmDr. Dag
Ružička s manželkou rozhodli, že strom pokácejí a nabídnou ho městské části Brno-střed
jako vánoční strom pro Zelný trh. Na jeho místě
pak vysadí strom nový.
„I když máme výrobní areál mimo Brno, bydlíme v městské části Brno-střed, úplně v jejím
srdci. Nejdřív to bylo na Pekařské, teď na ulici
Pellicově, a celkem už téměř 40 let. Zelňák
miluju, proto jsem moc rád, že ho náš strom
ozdobí. A nejen Zelňák a centrum města, ale
i celé Staré Brno má své obrovské kouzlo, třeba hospůdky se štamgasty, ty mám také moc
rád,“ doplnil dárce stromu Dag Ružička.
Městská část Brno-střed nechala zpracovat
znalecký dendrologický posudek, jehož cílem
bylo zhodnocení stavu kmene stromu. Pomocí
zvukového tomografu byl zjišťován stav pletiv
kmene a přítomnost skrytých defektů. Posudek
potvrdil, že strom je v pořádku a můžeme jej
využít jako vánoční.
Vánoční strom bude Zelný trh zdobit od
27. listopadu až do Tří králů, tedy do 6. ledna
(kad) ■
2021.
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ODKLAD SPLATNOSTI
NÁJEMNÉHO
Rada městské části Brno-střed opět schválila odklad termínu splatnosti nájemného
u nebytových prostor, například provozoven restaurací, obchodů a služeb v domech,
které má ve správě.
Rozhodnutím plošného odkladu plateb
nájemného za provozovny rada reaguje na
aktuální vládní opatření spojená s epidemiologickou situací týkající se koronaviru SARS
CoV-2. Odklad se týká nájemného, které je
splatné v měsících říjen až prosinec 2020,
jeho zaplacení je možné odsunout až do
30. dubna 2021. „Už na jaře jsme se snažili
našim nájemcům pomoci, odložili jsme jim
platbu nájemného splatného od března do
srpna až na 31. prosince a odpouštíme jim
velkou část nájemného. Nyní opatření
s odkladem opakujeme, protože situace je
opět vážná a my jim chceme pomoci,“ doplnil
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed. O odložení nájmu nebude
třeba žádat, k posunutí splatnosti dojde plošně a automaticky. Změna splatnosti se
nevztahuje na garážová a parkovací stání
a zálohy na služby, ty musejí být uhrazeny
(kad) ■
v řádném termínu.

PRODEJ PROSTOR
NA NOVÝCH SADECH
Městská část Brno-střed nabízí k prodeji
prostřednictvím e-aukce nebytové prostory
na Nových sadech. Prostory dříve sloužily
tiskárně, nyní jsou už delší dobu prázdné.
E-aukce se koná 10. prosince.
Nebytový prostor k prodeji se nachází na
adrese Nové sady 22, jedná se o vymezenou
jednotku číslo 586/14. Minimální kupní cena,
stanovená na základě znaleckého posudku,
je stanovena na 3 690 000 korun.
Veškeré informace o nabízené nemovité
věci najdete na webové stránce radnice
https://aukce.brno-stred.cz. Samotná elektronická aukce se uskuteční 10. prosince ve
14.00 hodin.
Městská část Brno-střed pomocí e-aukce
průběžně nabízí k prodeji jednotlivé byty
a nebytové prostory, které jsou dlouhodobě
určeny k prodeji. Důvodem využití elektronických aukcí je především naprostá transparentnost, veřejná kontrola a dosažení vyšší
výsledné kupní ceny zacílením na širší okruh
zájemců.
(kad)

■

BRNO-STŘED NOVĚ K PRODEJI
VYUŽÍVÁ ELEKTRONICKÉ AUKCE
Jednotlivé byty a nebytové prostory, které
má ve správě městská část Brno-střed, jsou
prázdné a jsou určeny k prodeji, budou
nově nabízeny prostřednictvím elektronické aukce. Jedná se o doprodej jednotlivých
bytů, nikoliv domů.
Prodej přes elektronickou aukci zahájila
městská část během léta. Důvodem je především naprostá transparentnost, veřejná kontrola a dosažení vyšší výsledné kupní ceny
zacílením na širší okruh zájemců.
„Městská část Brno-střed touto formou
hodlá prodávat volné obecní vymezené jednotky, tedy byty i nebytové prostory, schválené k prodeji. Jedná se o doprodej jednotlivých bytů nebo prostor v případech, kdy
městská část nevlastní celý dům, ale pouze
nějakou jeho část, například jen byt,“ upřesnil
Miroslav Vaníček, radní Brno-střed, do jehož
gesce správa majetku spadá.
Aukce probíhají na webovém odkazu:
https://aukce.brno-stred.cz, na kterém jsou
transparentně a s dostatečným předstihem
prezentovány prostory určené k prodeji. Pro
zájemce je tato forma snadná a pohodlná,

stačí mít přístup k počítači a internetu. Elektronické aukce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která se řádně zaregistruje do systému, složí požadovanou jistotu
k dané nemovité věci a přihlásí se k aukci.
„Jako první jsme touto formou nabídli k prodeji čtyři byty na Gallašově a Křenové ulici.
Minimální výše kupních cen byla stanovena
na základě znaleckých posudků jako cena
v čase a místě obvyklá. Všechny byty se v aukci prodaly a reálná kupní cena významně převýšila znalecké posudky, což považujeme za
výborný výsledek, a proto budeme v aukcích
pokračovat,“ doplnil Miroslav Vaníček.
Úplně první aukce se týkala bytu 2+1 o velikosti 51,2 m2, nacházejícího se v bytovém
domě Gallašova 4. Minimální cena byla podle
posudku stanovena ve výši 2 975 000 korun,
aukce se zúčastnili tři zájemci a výsledná prodejní cena dosáhla 3 625 000 korun. Ve stejném domě se aukce týkala také bytu 1+1 o velikosti 25,4 m2. Minimální cena byla stanovena
na 1 488 000 korun, aukce se zúčastnilo sedm
zájemců a výsledná prodejní cena dosáhla
1 813 000 korun.

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2020

U aukce bytu 1+1 o velikosti 27,0 m2 na Gallašově 8 byla minimální cena posudkem stanovena na 1 605 000 korun. Zúčastnilo se jí
šest zájemců a nejvyšší dosažená cena
dosáhla 1 850 002 koruny.
Z pohledu radnice byla nejúspěšnější aukce bytu 3+1 o velikosti 86,1 m2 na Křenové 23.
Tento byt se městská část Brno-střed
pokoušela prodat již od roku 2017, avšak
neúspěšně. Minimální cena bytu byla stanovena na 3 800 000 korun. Aukce se zúčastnilo šest zájemců a nejvyšší dosažená cena
dosáhla 5 172 888 korun.
Všechny zmiňované byty jsou při prodeji
ve stavu před rekonstrukcí a budoucí vlastníci
je budou muset na vlastní náklady opravit.
Posledním krokem, který zbývá před prodejem učinit, je schválení prodeje Zastupitelstvem městské části Brno-střed. Nejbližší
jednání by se mělo konat 9. prosince. Poté
budou vítězové aukcí vyzváni k uhrazení kupní ceny, bude podepsána kupní smlouva
a byty budou předány novým majitelům.
(kad)

■
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ADOPTUJTE SI ZELEŇ

Městská část Brno-střed se o veřejnou
zeleň stará prostřednictvím odboru životního prostředí. Finanční prostředky jsou
ale omezené, proto nabízí lidem možnost
zapojit se do adopce zeleně.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou způsobů,
jak se do programu zapojit. Buď se rozhodnou vlastnoručně se postarat o konkrétní
místo, nebo mohou přispět ﬁnančně na transparentní bankovní účet.
V prvním případě je potřeba doručit žádost
odboru životního prostředí, která je ke stažení
na webových stránkách radnice na odkazu:
www.brno-stred.cz/program-adopce-zelene.
Poslat ji je třeba na adresu: Úřad městské
části Brno-střed, odbor životního prostředí,
Dominikánská 2, 601 69 Brno. Pracovníci
odboru zkontrolují, jestli je vyhlédnutá zeleň
k adopci ve vlastnictví statutárního města
Brna a svěřena do péče městské části, a zda
splňuje charakter veřejné zeleně. Dále prověří splnění podmínek adopce z hlediska
majetkoprávního postavení pozemku a jestli
pod pozemkem nevedou podzemní inženýrské sítě. Odbor dále prověří, zda na pozemku
nejsou plánovány rekonstrukce či jiné úpravy,
které by výsadbu v budoucnu negativně
ovlivnily.
V druhém případě je pak možné vložit
ﬁnanční příspěvek do veřejné sbírky. Peníze
budou čerpány výhradně na výsadby stromů,
keřů a květin v plochách zeleně. Číslo bankovního účtu je 115-6687120267/0100, dárce
se věnováním příspěvku stává adoptivním
rodičem a pokud o to má zájem, obdrží po
realizaci výsadby také Certiﬁkát adoptivního
rodiče. V místě výsadby také může být umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu
ﬁnancovali.
Pokud jsou vytipovány konkrétní lokality,
na kterých je možné ﬁnančně podpořit výsadbu stromů, jsou zveřejněny na výše uvedeném odkazu, kde jsou uvedeny i podrobné
informace. O ty lze požádat také na telefon(mav) ■
ním čísle 542 526 151.

VÝZVA PROGRAMU
COVID - NÁJEMNÉ II
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
zveřejnilo druhou výzvu k programu
COVID – Nájemné. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým
mimořádným opatřením dočasně uzavřít
provozovny pro maloobchodní činnost
a poskytování služeb zákazníkům v těchto
provozovnách.
V případě, že vaše provozovna sídlí v domě
ve správě městské části Brno-střed, vyřídíte si
potřebná potvrzení pro podání žádosti u Úřadu
městské části Brno-střed na Dominikánské 2.
O potvrzení čestných prohlášení pronajímatele,
která jsou pro dotaci nezbytná, můžete žádat
do 31. prosince, v odůvodněných případech
nejpozději až do 21. ledna 2021.
Čestná prohlášení budou vydávána v případě, že nájemci splní podmínku uhrazení
50 % rozhodného nájemného, kterým je
nájemné za měsíce červenec, srpen a září
2020, a k 1. červenci měli účinnou nájemní
smlouvu.
Žadatel nejprve kontaktuje Správu nemovitostí městské části Brno-střed, kde mu vystaví

potvrzení o úhradě nájemného. Poté si vygeneruje Čestné prohlášení pronajímatele z informačního systému AIS Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR. Na závěr vyplní formulář
s názvem: Žádost o potvrzení Čestného prohlášení pronajímatele nebytového prostoru
v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed,
který je ke stažení na www.brno-stred.cz v sekci
Pronájem bytů a nebytových prostor.
Poté originál vyplněné žádosti včetně příloh,
tedy vygenerovaného Čestného prohlášení
pronajímatele a potvrzení o úhradě nájemného, žadatel doručí na adresu: Úřad městské
části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
a to poštou, osobně prostřednictvím podatelny, pomocí datové schránky nebo e-mailem
se zaručeným elektronickým podpisem.
Čestné prohlášení a žádost budou po kontrole uvedených údajů potvrzeny a vráceny
zpět žadateli, který ji zašle na ministerstvo.
V případě jakýchkoli nejasností a dotazů
můžete kontaktovat paní Hanu Ranglovou,
e-mail: hana.ranglova@brno-stred.cz, tele(kad) ■
fon: 725 828 676.
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V PARCÍCH UŽ JSOU
KRMÍTKA PRO PTÁKY

Městská část Brno-střed umístila i v letošním roce do parků krmítka pro ptáky.
O jejich instalaci a údržbu se stará odbor
životního prostředí.

PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO

Začalo období, kdy někteří z volně žijících
ptáků neodletěli do teplých krajin, ale zůstávají
u nás po celou zimu. Většina z nich se stahuje
do zahrad nebo parků, kde v době nepříznivých zimních podmínek vyhledává potravu.
Jde zejména o období od listopadu do března,
kdy kvůli nedostatku potravy ptáci strádají
a mohou i uhynout, naše krmítka pro ptactvo
najdete na Moravském náměstí, Komenského
náměstí, při ulici Rooseveltově, v parku na
Kolišti u Janáčkova divadla, v Björnsonově
sadu, na Kraví hoře a ve Vrchlického sadu.
Většinou jsou krmítka instalována nízko nad
zemí, takže kromě pracovníků našeho úřadu
může přisypat zob i kdokoliv z veřejnosti. Do
krmítek však nepatří zbytky jídel, chléb a slané
pečivo nebo těstoviny. Po pozření plesnivých
či jinak zkažených potravin mohou ptáci uhynout. Naopak vhodná jsou semínka slunečnice, drcené vlašské ořechy, jeřabiny a bobuloviny nebo hovězí lůj. Krmítka jsou také
skvělou příležitostí pro milovníky přírody, protože na krmítku jsou ptáci doslova na dosah.
Kateřina Kubíková

■

Dobrý den,
bydlím v městské části Brno-střed a jsem
odkázaná na pohyb pomocí elektrického vozíku. Jezdím každý den do práce,
pracuji na částečný úvazek v call centru,
a dost špatně hledám parkování. Existují
sice tu a tam na ulicích obecná místa
pro vozíčkáře, ale jsou dost daleko od
domu. Lze získat vyhrazené stání pro
svoje auto před vchodem?
Petra Janíčková
Vážená paní Janíčková,
městská část může přidělit vyhrazené
parkovací stání osobě ZTP nebo ZTP/P
u místa jejího bydliště. Na vyhrazené
parkovací stání není zákonný nárok, to
znamená, že ne každý, kdo má průkaz
ZTP, má zároveň nárok na vyhrazené
parkovací stání. O žádosti, kterou si
můžete stáhnout na webu městské části,
rozhoduje Komise sociální, zdravotní
a občanských záležitostí. Posuzuje se
přitom míra užitku pro žadatele a možnost alternativních řešení, tedy zda má
žadatel vlastní garáž nebo je dostatek
parkovacích míst v oblasti, bere se
v potaz také celková situace žadatele.
Občan ZTP je osvobozen od placení
správních i místních poplatků souvisejících s vyhrazeným parkovacím stáním,
přispívá si pouze na realizaci dopravního
značení, a to zhruba do 2 000 korun. To
realizuje společnost Brněnské komunikace, více informací najdete rovněž na
jejich webu www.bkom.cz v sekci: Potřebuji si vyřídit. Pro váš plynulý pohyb městem bude užitečná mapa obecných
vyhrazených stání pro invalidy v centru
města Brna. Najdete je na www.parkovanivbrne.cz, a to i s přehledným zobrazením míst v jednotlivých ulicích.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích umožňuje krátkodobé zastavení a vjezd osobám s průkazem ZTP
i do pěší zóny a zastavit na zákazu zastavení a stání. Bližší informace o celém
procesu přidělení a nutných náležitostech vám ráda poskytne Ing. Petra Štěpánková, telefonní číslo: 542 526 176,
e-mail: petra.stepankova@brno-stred.cz.
Mgr. Marie Jílková

■

členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast sociální a zdravotní
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PEČOVATELSKOU SLUŽBU ČEKAJÍ ZMĚNY
Hned dvě novinky čekají od ledna 2021
pečovatelskou službu Brno-střed. Na základě schválení Zastupitelstva města Brna
budou všechny pečovatelské služby a denní centra, tedy i to naše, sloučeny a poskytovány Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací města Brna. Navíc se
z Lipové ulice přestěhuje na Vojtovu.
Stejně jako doposud vedení městské části
Brno-střed si i nový poskytovatel, Centrum
sociálních služeb, vytyčil jako jeden z hlavních
úkolů poskytovat sociální služby na vysoké
úrovni a minimalizovat dopad změny poskytovatele na současné uživatele. Klíčovým pří-

nosem sloučení jednotlivých středisek pečovatelské služby v různých brněnských městských částech je sjednocení podmínek při
poskytování sociálních služeb potřebným
občanům města Brna.
Důležité je, že pro stávající uživatele pečovatelské služby Brno-střed sjednocení nepřinese žádné zásadní změny. Spádovost podle
místa bydliště uživatelů se nemění a při
poskytování terénní péče jim bude i nadále
k dispozici stejný tým pracovníků jako dosud.
Od 1. ledna 2021 dojde i ke změně adresy
pečovatelské služby Brno-střed, která se stěhuje do nové budovy na ulici Vojtova 7,

639 00 Brno-Štýřice. Pečovatelská služba
má v novém sídle připraveno útulné zázemí
pro aktivizační činnosti i odpočinek, které
využijí uživatelé denního stacionáře. Nové
a bezbariérové středisko osobní hygieny
poskytne dostatek prostoru jak pro stávající
klienty, tak i pro nové zájemce o tuto službu.
Pro bližší informace se můžete obracet na
vedoucí pečovatelské služby Brno-střed,
Ing. Bc. Kateřinu Houzarovou, telefon:
723 100 783, nebo vedoucí koordinátorku
pečovatelské služby Centra sociálních služeb
Mgr. Milenu Sehnalovou, telefon: 541 421 914.
(kad)

■

JAK FUNGUJÍ SLUŽBY PRO SENIORY
Máte v plánu podat žádost do pobytové
služby pro seniory, ale ztrácíte se v tom, kam
přesně vaši žádost nasměrovat? V Brně
máme tři druhy bydlení pro seniory.
Jednou z možností je dům s pečovatelskou
službou. Žádost o byt má možnost podat každý občan, kterému už bylo 60 let a pobírá
starobní nebo invalidní důchod. Další podmínkou je, že nevlastní v České republice
bytový či rodinný dům nebo byt, ani není
v jeho prospěch zřízeno věcné právo k užívání nemovitosti, pokud neprokáže, že jej ze
závažných důvodů nemůže užívat. A důležité
také je, že nemá dluh vůči městu Brnu.
Předpokladem pro umístění v domově
s pečovatelskou službou je to, že žadatel
nepotřebuje komplexní péči ze strany druhé
osoby a je schopen vést poměrně samostatný život. Žádost se podává na předepsaném
tiskopise v místně příslušné městské části
podle trvalého bydliště žadatele. K žádosti
je třeba doložit důchodový výměr, potvrzení
od lékaře a potvrzení od pronajímatele, že
žadatel nedluží na nájmu. Žádost o umístění
se podává do konkrétního domova s pečovatelskou službou. „Jakmile budete mít připraveny všechny podklady, kontaktujte Úřad

městské části Brno-střed, odbor sociální
a zdravotní, Malinovského náměstí 4, kde si
s vámi sociální pracovnice domluví termín
sociálního šetření ve vašem domě, protože
tento zápis tvoří podstatnou přílohu žádosti.
Následně je vaše žádost předána Magistrátu
města Brna, který v této věci rozhodne,“
doplnila Mgr. Marie Jílková, radní městské
části Brno-střed, do jejíž gesce sociální oblast
spadá. Další možností jsou pobytové služby
v domovech pro seniory. Tato zařízení jsou
určena pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc při každodenních činnostech, jako je například hygiena,
oblékání, vaření a úklid. S tím souvisí také to,
že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
kdy jim nikdo z jejich blízkých není schopen
poskytnout péči, případně pečovatelská služba už není dostačující. Domovy poskytují služby nejčastěji seniorům, kteří se pohybují
pomocí dvou berlí, chodítka, jsou na vozíku
či plně ležící. Žádosti takzvaně do budoucna
nebo také pro jistotu tato zařízení nepřijímají.
Počet žádostí do domovů pro seniory není
omezen. Pokud chcete podat více žádostí,
je potřeba se vždy spojit s konkrétním zařízením. Podmínkou podání žádosti je vyplnění

tiskopisu příslušného domova, vyjádření lékaře a věk 65 let a výše. Přiznaný Příspěvek na
péči, který vyřizuje Úřad práce na Křenové
ulici, je ukazatelem toho, jak moc potřebujete
dopomoc ze strany druhé osoby. Maximální
výše úhrady ve státních zařízeních činí
210 korun za bydlení a den a 170 korun za
stravu a den. Když nemáte dostatečný příjem
na zaplacení plné úhrady, Zákon o sociálních
službách 108/2006 Sb. na tuto skutečnost
naštěstí pamatuje. Po zaplacení bydlení
a stravy vám musí zůstat alespoň 15 % z vašeho pravidelného příjmu, tedy důchodu.
Poslední variantou jsou domovy se zvláštním režimem. Služba je určena pro seniory
trpící demencí, Alzheimerovou nemocí či
duševním onemocněním. Postup při podání
žádosti je totožný jako u domova pro seniory,
je tedy nutné vždy kontaktovat konkrétní zařízení a zjistit jejich požadavky na přijetí.
Pokud si nejste jistí, jaká služba by se pro
vás nebo vaše blízké hodila a potřebujete
poradit, kontaktujte paní Evu Šobkovou, referentku oddělení péče o dospělé Úřadu městské části Brno-střed, telefon: 542 526 210,
e-mail: eva.sobkova@brno-stred.cz.
(kad)

■
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PRŮZKUM PODZEMÍ
NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Od 9. října probíhá na Moravském náměstí
geotechnický a archeologický průzkum.
Průzkum je nutné provést před zahájením
kompletní rekonstrukce parku tak, abychom ověřili geologické podmínky a mohli
vyloučit existenci podzemních prostor.
Odborná ﬁrma na místě připravila ručně
kopané šachty, ve kterých probíhá geotechnický a záchranný archeologický výzkum.
Ten na základě doporučení Archeologického
ústavu Akademie věd ČR provádí společnost
Archaia, která bude dokumentovat nálezy
během jednotlivých sond. Průzkum probíhá
také pod dohledem Ing. Aleše Svobody,
odborníka na brněnská podzemí, který pro
městskou část zpracoval plán průzkumných
prací.
Dělníci se 16. října prokopali do zachovalých sklepení bývalého Německého domu.
Nyní se dá obtížně procházet několika místnostmi, zhruba ze dvou třetin jsou zasypané
sutí. Při bourání Německého domu v roce
1945 byly klenby některých sklepů úmyslně
proraženy a byla do nich sypána suť z domu,
aby se vyplnily.
„V současné době známe výsledky prvních
čtyř sond z plánovaných devíti. Až budeme
mít výsledky kompletní, rozhodneme spolu
s odborníky o dalším postupu. Pro bezpečnou realizaci parku bude klíčový posudek
statika,“ shrnul průběžné výsledky průzkumu
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Průzkum bude pokračovat i v následujících
měsících, termín ukončení prací je plánován
na polovinu března 2021. Poté by měla být
zahájena kompletní rekonstrukce parku na
Moravském náměstí podle vítězného návrhu
architektonické kanceláře Consequence forma. Projekt rekonstrukce parku má aktuálně
vydáno územní rozhodnutí a připravuje se
stavební povolení.
„Můžeme předpokládat, že podzemí vydá
velkou část suterénu Německého domu. Suť,
kterou byly sklepy zasypávány, kuželovitě

zaplnila prostor sklepa, nerozšířila se však
do boků. Podle prvních posouzení se zdá,
že klenby jsou v dobrém stavu,“ upřesnil
Ing. Aleš Svoboda.

Německý dům
Stavba Německého domu, Němci nazývaného Deutsches Haus, probíhala v letech
1888 až 1891 a na dnešním Moravském
náměstí stál do roku 1945. Byl postaven v historizujícím stylu podle návrhu berlínských
architektů Hermanna Endeho a Wilhelma
Böckmanna. Budova sloužila jako spolkový
dům podobně jako český Besední dům. Byla
střediskem brněnských Němců, konaly se
zde výstavy, koncerty, plesy, oslavy, byla zde
mimo jiné knihovna a kavárna. Dominantou
Německého domu byl velký slavnostní sál
pro téměř 2000 hostů.
V době druhé světové války sloužila budova výhradně činnosti nacistických organizací,
NSDAP, Hitlerjugend a dalším, zejména důstojnickým klubům, což způsobilo, že se dům
stal v očích českých Brňanů symbolem nacistické okupace. V bojích o Brno v dubnu 1945
byl silně poškozen dělostřelbou a zničen
požárem. Před troskami Německého domu
byli v dubnu a květnu 1945 pohřbíváni rudoarmějci, kteří padli v bojích v ulicích Brna.
Jejich hroby byly v zimě roku 1946 exhumovány a ostatky mrtvých převezeny na tehdy
nové Čestné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně.
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■

POZOR NA DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
V ulicích Křížkovského a Zedníkova probíhá
rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která
omezuje osobní i hromadnou dopravu.
Konec prací je naplánován na 30. června
2021.
Od listopadu došlo k částečné uzavírce
místní komunikace ulice Křížkovského v úseku od křižovatky s ulicí Veletržní po křižovatku
s ulicí Poříčí. V rámci etapy I se jedná o pravý
jízdní pruh ve směru na Hlinky. Úplná uzavírka
se týká místní komunikace v ulici Zedníkova
v úseku křižovatky s ulicí Křížkovského. Ulicemi Křížkovského – Bauerova – Poříčí – Křížová – Mendlovo náměstí – Hlinky – Křížkovského je vedena objízdná trasa ve směru
na Hlinky. V tomto směru platí stejná objízdná
trasa i pro spoje městské hromadné dopravy.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu je rozdělena do více etap.
Více informací o aktuálních uzavírkách
najdete na www.kopemezabrno.cz. Informace o dopravě a parkování se dozvíte na webu
společnosti Brněnské komunikace na adrese
www.bkom.cz. Aktuality k provozu městské
hromadné dopravy najdete na www.dpmb.cz.
Kateřina Kubíková

■

JEDLIČKY V KVĚTINÁČI
Projekt živých vánočních stromků má
v Brně už více jak dvacetiletou tradici. Vede
jej organizace Rezekvítek a jedličky pochází od Lesů města Brna.
Kromě dobročinných obchodů Nadace
Veronica koupíte stromky i na řadě dalších
míst v Brně. „Se všemi partnery jsme domluveni, že budou v případě prodloužení vládních opatření fungovat jako výdejní okénka.
Na Rezekvítku si budete moci jedličku zarezervovat v e-shopu,“ uvedla ředitelka Rezekvítku Tereza Žižková. Aktuální informace
naleznete na www.rezekvitek.cz. Jedličky
jsou vysoké kolem 40 centimetrů, pocházejí
z místního přírodě blízkého hospodaření.
Majitelé jedliček dostanou ke každé návod,
jak o ni během zimy a Vánoc pečovat. V dubnu 2021 bude možnost zasadit zakoupený
stromek na společné výsadbě v lesní školce
pod Babím lomem. Prodejní místa:
G Rezekvítek: Štolcova 14, Brno-Černovice,
G Veronica: Palackého třída 25, Pekařská 38,
G Lesy města Brna: Komínská 32, Křížkovského 247/9, Lesní školky pod Babím lomem,
G Lipka: Lipová 20, Rozmarýnová 6, Soběšice 97,
G Informační centrum YMCA Brno: Kounicova 3,
G EkoCentrum Brno: Písečník 94, Brno-Lesná.
Mgr. Petra Pakostová

■

Informujeme / Volný čas

STARTUJE SOUTĚŽ NA NÁMĚSTÍ MÍRU

Vytvořit z náměstí Míru příjemné místo pro
Brňanky a Brňany, které dotvoří charakter
vilové čtvrti. A zároveň proměnit chátrající
objekty v areálu Lerchova na nový polyfunkční dům s komunitním centrem, službami a městskými byty.
To jsou úkoly pro účastníky urbanisticko-architektonické soutěže. Kancelář architekta
města Brna (KAM) představila návrh zadání
soutěže formou on-line videa. A on-line
poprvé zasedla v listopadu také odborná
porota, která projednala soutěžní podmínky.
Soutěž odstartuje v prosinci.
Úprava náměstí a zejména využití bývalých
vojenských objektů v ulici Lerchova je pro
řadu místních občanů citlivé téma. V KAM si
to uvědomujeme, a proto od začátku, kdy
nás vedení města pověřilo organizací soutěže, zapojujeme do přípravy klíčové aktéry

i širokou veřejnost. Zadání soutěže se stalo
jedním z nejvíc projednávaných v historii města Brna.
V letošním roce jsme uspořádali kulatý stůl
s místními organizacemi, veřejné setkání
k soutěži v sále Cyrilometodějské církevní
základní školy a on-line anketu, do které se
zapojilo přes 360 občanů. Mimoto jsme se
třikrát sešli také se zástupci místních spolků
OS Masarykova čtvrť a Nadační fond Lerchova – otevřeno všem. Jednali jsme se zástupci
městské části Brno-střed, odbory magistrátu
i Dopravním podnikem města Brna.
Na podzim jsme chtěli představit veřejnosti
návrh zadání osobně, ale z důvodu vládních
opatření jsme ho zveřejnili formou videa na
našem webu. Lidé mohli posílat své podněty
do on-line dotazníku, přišlo nám jich přes sto
padesát.
Všechny připomínky a podněty jsme
vyhodnotili, a pokud to bylo možné, zapracovali jsme je do zadání soutěže. Některé
požadavky se vzájemně vylučovaly, proto
jsme vždy zohlednili takový výsledek, který
bude přínosný pro město. Náměstí Míru není
pouze lokální náměstí jedné čtvrti, jeho
význam je vzhledem k jeho poloze u parku
Kraví hora, blízkosti hvězdárny a sportovních
aktivit celoměstský.
Co bude úkolem soutěžících
V zadání je polyfunkční dům s městskými
byty, komunitním centrem, prostory pro služby a obchody včetně přesunuté Brněnky.
Dále náměstí s možností konání veřejných
společenských akcí a dostatkem zeleně. Doj-

de také k úpravě tramvajové smyčky a části
přilehlého parku.
Komunitní centrum bylo nejčastějším požadavkem občanů. Navrhujeme ho větší, než
jak bylo požadováno v projektech participativního rozpočtu. Zahrnuje velký sál pro
300 sedících osob, klubovnu a zahradu.
Jedním z nejvíce diskutovaných témat byly
byty. Ty jsou požadavkem města Brna, které
je investorem projektu. Funkce bydlení má
v Masarykově čtvrti svoje místo, proto byty
v lokalitě podporujeme. V objektu bude 35
až 45 městských bytů, půjde o menší byty
pro mladé rodiny, seniory nebo samoživitele.
Dalších 15 bytů připadne Brněnce z důvodů
majetkového vyrovnání – Brněnce totiž patří
nejen budova, ale i pozemek na náměstí Míru.
Nový polyfunkční dům bude měřítkem
srovnatelný se stávajícími budovami škol
a kolejí. Žádný Wilson 2 tady nevyroste.
V zadání je zajištěno, aby tu nevznikla nadměrně objemná nebo vysoká budova, která
by poškodila charakter vilové čtvrti.
Zadání je zatím prvním krokem – dalším
je vlastní urbanisticko-architektonická soutěž. Soutěž je pro město jednoznačně nejlepší a nejspolehlivější metodou, jak najít
optimální řešení. Všechny návrhy bude posuzovat odborná porota. Výsledky budeme
znát v červnu 2021 a se všemi návrhy seznámíme veřejnost na výstavě. Můžete také
zhlédnout video k zadání soutěže na
www.kambrno.cz/namestimiru.
Ing. arch. David Zajíček

■

vedoucí oddělení Veřejného prostoru KAM

ZNÁTE MĚSTSKOU ČÁST BRNO-STŘED?
Pro volné chvíle jsme pro vás připravili druhé pokračování malého znalostního testu. Správné odpovědi najdete v dolní části strany 31.
1. Poznáte, které místo je na fotograﬁi?
a) vodojem na Žlutém kopci
b) sklepení v Káznici na Cejlu
c) kryt 10-Z na Husově ulici

2. Co drží socha sládka Františka Ondřeje
Poupěte v ruce?
a) mečík
b) teploměr
c) záložku do knihy

3. Na počest kterého architekta je na Kounicově 12 umístěna pamětní deska?
a) Dušana Samo Jurkoviče
b) Ernsta Wiesnera
c) Zikmunda Kerekesiho

Pokračování na straně 10
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4. Na které ulici sídlí základní škola, která
pravidelně organizuje festival Amari Kereka:
a) na Křenové
b) na Kotlářské
c) na náměstí 28. října

5. Největší zelenou plochou na Starém Brně
je vnitroblok Křídlovická-Zahradnická. V kterém roce ho městská část revitalizovala?
a) 2016
b) 2017
c) 2018

6. Jaký pokrm si v současnosti můžete
zakoupit v kdysi slavném zájezdním hostinci
U Tří kohoutů na Masarykově ulici?
a) hamburgery
b) moravské speciality
c) kebab

8. Kdo byl Eugen Horváth, po kterém je
pojmenovaný park ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Stará a Bratislavská?
a) spisovatel
b) muzikant a primáš
c) etnolog

7. Který ohrožený živočich žije v biotopovém jezírku na Kraví hoře?
a) čolek dravý
b) kuňka obecná
c) ropucha zelená

9. V kterém roce byly do kaple pod kostelem Nalezení svatého Kříže nově uloženy
ostatky Františka barona Trencka?
a) 1830
b) 1872
(mav) ■
c) 1891

Názory občanů

VIZE ŽLUTÉHO KOPCE NA MAPÁCH
Reakce na článek Ing. arch. Petra Bořeckého, Zpravodaj MČ Brno-střed (číslo 10/říjen
2020). Autor článku připomíná hned v úvodu
svého příspěvku, že jedním z argumentů, které
zaznívají proti rozvoji plochy Žlutého kopce
k její zástavbě, je ztráta významných zelených
ploch, které ochlazují a čistí ovzduší přilehlé
městské aglomerace (okolí Mendlova náměstí).
Jeho argumenty, kdy použije tří naprosto
spolu nesouvisejících fotograﬁí (letecké snímky
tří lokalit – zahrádkářská kolonie Žlutý kopec,
Masarykova čtvrť a Špilberk) a na nich se snaží
dokázat, že zrušením zahrádkářských kolonií
se nic tak zásadního nestane a dokonce, to
úplně v závěru svého příspěvku, tvrdí, že zele-

ně tam nakonec bude dvakrát tolik, jsou přinejmenším nekorektní. Tvrzení, že zahrádkářské kolonie nejsou oázou zeleně, ale naopak
místem skládek a lidí bez domova necháváme
raději zcela bez komentáře. Věřím, že má pro
svoje tvrzení důkazy a, že ve svém životě
navštívil alespoň jednou nějakou zahrádkářskou kolonii. Nabízíme mu a stejně tak váženým čtenářům odpovědi, které lze nalézt
v dokumentu ČT 2 „Nedej se plus-Brno
zahrádkami žije“, který byl odvysílán 25. října
2020 a který je možné najít v archivu ČT 2.
Uvítali bychom návštěvu pana Ing. arch. Petra
Bořeckého, člena rady MČ Brno-střed pro
oblast výstavby a územní plánování v zahrád-

kářské kolonii na Žlutém kopci, aby se seznámil s realitou přímo na místě. Budování zeleně
pro jejich využívání širokou veřejností jsou jistě
chvályhodné činy. Myslíme si jen, že je třeba
zvážit, zda tomu tak v reálném čase bude. Příkladem, který není příliš lichotivý, může být
nedávno vybudovaný park (2018) mezi ulicemi
Veletržní a Výstavní v blízkosti Mendlova
náměstí. Komu převážně slouží, na to je možné
se zeptat místních občanů. Stále si myslím, že
nejefektivnějším způsobem, jak docílit shody
a vyřešení nějakého problému, je dialog a ten
se nám, zdá se, ze života nějak vytrácí.
Ilona Jonasová

ZO ČZS J. Ř. Mendla

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

DOPLNĚNÉ OSVĚTLENÍ
V záplavě zpráv o epidemiologické situaci,
které nejsou vždy zrovna potěšující, bych chtěl
informovat o jedné nepochybně pozitivní změně ve veřejném prostoru. Technické sítě města
Brna evidovaly podněty jednotlivých městských
částí na doplnění osvětlení na potřebná místa
po městě. Za Brno-střed bylo ještě v minulém
volebním období na seznam doplněno také
několik míst, na které se postupně při přirozeném rozvoji sítě zapomnělo nebo nebyly považovány za dostatečně prioritní. Skutečná priorita
pro občany je však vždy dána i tím, jak se o případnou změnu občané sami hlásí nebo se

k nim hlásí jejich volení zástupci. Na základě
podnětů od občanů se na seznamu vytipovaných lokalit ocitla i spojnice ulic Leitnerova
a Křídlovická. V původním harmonogramu se
s doplněním osvětlení na tomto místě počítalo
až na rok 2022. Od léta jsou zde však instalovány hned dvě pouliční lampy. Jsem moc rád,
že se tato změna povedla realizovat o dost
rychleji, než bylo původně plánováno a chci za
to Technickým sítím i jako bývalý zastupitel,
který se o tuto změnu zasazoval, poděkovat.
V současnosti tak již není pohyb v této lokalitě tak nekomfortní jako v minulosti, kdy v přítmí

nebyly vidět nerovnosti povrchu chodníku
a hrozilo zakopnutí, případně jiné nepříjemnosti
spojené s pohybem na nedostatečně osvětleném místě. Chci poděkovat i zájmu České
televize, která si i toto místo vybrala pro reportáž, která měla dokumentovat tehdejší neuspokojivý stav a na které jsem se s nimi mohl podílet. Věřím, že až se zase život v této zemi bude
moci vrátit do normálního režimu, tak se opět
občané i jejich volení zástupci budou moci více
těšit z vývoje k lepšímu stavu věcí veřejných
kolem nás jako je tato!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

■

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

Názory zastupitelů

DO NOVÉHO ROKU VYKROČME S NADĚJÍ
Rok 2020 za chvíli skončí.
Byl to divný rok. Rozházel
naše seskládané životy jak
domečky z karet.
Kdyby mně někdo před
rokem řekl, že budeme
omezovat dopravu, práci, že
se zdravotnictví dostane na hranu svojí kapacity, že se zavřou tisíce provozoven a děti
nebudou chodit do školy, nevěřila bych mu.
Podobné je to ve světle dat o měnícím se klimatu, ve skutečnosti si její dopady málokdo
dokážeme představit. O to důležitější je vzít
si ze současných dní poučení do budoucnosti. Klimatická krize nám dává obrovskou
příležitost využít zelené investice a přebudovat naše hospodářství i dopravu tak, aby
byly moderní a klimaticky neutrální. Že je to

možné potvrdil i Mezinárodní měnový fond.
Zelené investice pomůžou vytvořit spoustu
nových pracovních míst a povedou i k čistému
a zdravému životnímu prostředí i u nás ve
městě. Jak důležitou hodnotou je zdraví se
bezezbytku přesvědčujeme právě v těchto
dnech.
Je mi líto všech, kteří ztratili někoho blízkého, kdo přišli o práci nebo kdo museli zavřít
dlouhé roky budovanou živnost. Tento článek píšu začátkem listopadu a není vůbec
jisté, jaký ten konec roku bude. Ale přála
bych si, aby byl plný porozumění pro nás
navzájem. Abychom chápali, že člověk se
může v životě dostat do potíží nikoliv pouze
vlastní vinou, a to nejenom v této době. Že
pomůžeme sobě, pokud pomůžeme druhým. Jsem ráda, že se radnice Brno-střed

chystá pomoci podnikatelům. I oni dělají Brno
Brnem. Pokračování svého podnikání nebude mít většina z nich vůbec lehké. Zkusme
letošní Vánoce zapomenout na velké nákupy
v obchodních centrech. Když budeme něco
kupovat, kupujme raději u lokálních prodejců. Podpořme naše restaurace a kavárny.
Podpořme lidi v okolí, o kterých víme, že strádají. A pokud strádáme, nebojme se obrátit
o pomoc. Poradit nám můžou neziskové
organizace v sociálních službách. A vraťme
se k tomu, čím Vánoce byly. Svátky zastavení,
klidu a míru. A do nového roku vykročme
s nadějí, že bude líp. To nám všem opravdu
moc přeji.
Mgr. Jasna Flamiková

■

zastupitelka MČ Brno-střed
za stranu Zelených

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY DOMŮ: BÝVALÝ PALÁC
MITROVSKÝCH NA STAROBRNĚNSKÉ ULICI

Pohled na Brno od bývalé Kohnovy cihelny na Červeném kopci

Když procházíte Starobrněnskou ulicí ve
směru od Šilingrova náměstí k Zelnému
trhu, tak těsně před tím, než se začne Starobrněnská ulice rozdvojovat do Peroutkovy, si někdy všimněte po pravé straně
ulice mohutného a bohatě zdobeného
domu z roku 1899.
Už několik let je pohled na tento krásný
dům bohužel omezen rozsáhlou restaurační
zahrádkou, která zabíhá hluboko do ulice,
a neustále zde parkujícími auty. Když si všechny tyto rušivé prvky alespoň na okamžik
odmyslíte, otevře se před vámi pohled na
dům, který je připomínkou životních osudů
jedné z kdysi nejznámějších brněnských rodin
v oblasti výroby stavebního materiálu a stavitelství, brněnské židovské rodiny Kohnovy.
Zdobnost a plasticita fasády domu se prolíná i do dřevěných vstupních vrat, kterým
dominuje latinský nápis SALVE, vítej, který
po obou stranách střeží lvice s ženskými hlavami. Když pak zaberete za kliku a vstoupíte
do domu, překvapí vás bohatá štuková
výzdoba, která přechází z exteriéru domu
také do jeho reprezentativního vchodu.
Životní osud majitelů tohoto domu je součástí mozaiky příběhů tisíců dalších židovských spoluobčanů, v jejichž vždy ojedinělých a neopakovatelných životech jde přesto
vždy vidět mnoho společných prvků.

Gottlieb Kohn
Stejně jako stovky dalších židovských obyvatel, přišel polešovický rodák Gottlieb Kohn
do Brna po roce 1848. Až do 18. století platilo
nařízení vydané králem Ladislavem Pohrobkem, které vyhnalo židovské obyvatele z královských měst. Na Moravě to bylo právě Brno,
Znojmo a Olomouc, odkud se musely početné židovské komunity odebrat pryč a hledat
svoji novou existenci v centrech ovládaných
šlechtici, kteří byli ochotni židovské obyvatele
na svém panství přijmout.
Ještě podstatnější změny ve společenském postavení se českým a moravským
židům podařilo získat až po revolučních
událostech roku 1848, kdy židé získali svobodu pohybu, usidlování a sňatků, zároveň
byla ukončena platnost numeru clausu
a židé již nadále nemuseli platit toleranční
daň. O dvacet let později pak byly tyto změny potvrzeny novou ústavou, která židům
přiznala stejná práva jako ostatním obyvatelům země. Byly to právě tyto velmi podstatné právní a společenské změny, které
židovské obyvatelstvo motivovalo stěhovat
se z menších měst do větších center, ve kterých pak obvykle byli hybnou silou v rodícím
se průmyslu, a byly to právě tyto změny, díky
kterým od konce 18. století vyrostla početná
židovská komunita v Brně.
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Gottlieb Kohn patřil mezi ty, kteří využili příležitosti zásadních změn a v roce 1850 založil
skromný cihlářský podnik, který pro stavební
materiál využíval dobývání hlíny v katastru
Bohunic. Zakladatel později věhlasného
rodinného podniku si ve svých podnikatelských začátcích dobře uvědomoval, že na
trhu soupeří s dalšími výrobci stavebního
materiálu, a tak se snažil o neustálé skupování
pozemků v katastru Bohunic, na Červeném
kopci, kde se nacházelo mohutné ložisko
kvalitní cihlářské hlíny. Když pak jeho konkurenti vyčerpali zásoby na svých pozemcích,
ﬁrma Gottlieba Kohna je pohltila.
Kromě šikovné obchodní strategie stála
za značným úspěchem ﬁrmy také rozsáhlá
stavební aktivita, která se v Brně po roce 1850
začala odehrávat. Likvidace hradebního systému a vznik nové okružní třídy s reprezentativními paláci, asanace historického jádra
a stavba nových nájemních domů, zakládání
industriálních areálů, srůstání Brna s jeho
předměstími, které vyvrcholilo v meziválečné
éře vznikem Velkého Brna, to všechno byly
skvělé příležitosti, které měly čekat nově
zaloxženou ﬁrmu, dodávající zejména cihly
a střešní tašky.
Po 30 letech skromných a těžkých začátků
zažádal Gottlieb Kohn spolu se svým synem
Adolfem v roce 1881 o zápis ﬁrmy
G. Kohn & Sohn do obchodního rejstříku.
O dva roky později pak do ﬁrmy vstoupili
ještě dva mladší synové Bernhard a Max a ve
stejném roce jejich otec a zakladatel ﬁrmy
Gottlieb Kohn umírá.

Max Kohn
Trojice bratrů a zároveň společníků v rodinné ﬁrmě zakoupila v roce 1897 starý palác
Mitrovských z konce 17. století od dědiců po
Heinrichu Zurhellovi, který se rozkládal na
Starobrněnské ulici. Právě probíhající asanace
historického jádra Brna přiměla trojici bratrů
dům odkoupit, srovnat ho se zemí a nahradit
ho novým čtyřpatrovým objektem s 18 byty
a 74 pokoji, který zde stojí dodnes. Max Kohn
využil současně své profese stavitele a stal
se projektantem tohoto domu s výzdobou
ovlivněnou začínající secesí. Po smrti Adolfa,
nejstaršího z bratrů, v roce 1900 se stal ústředním vlastníkem rodinné ﬁrmy právě Max Kohn,
který v roce 1920 do podniku přizval svého
syna Paula. Během jejich působení zažila ﬁrma
své nejlepší a nejproduktivnější období.

Historie

Kromě značného úspěchu a ekonomického růstu, kterým se Kohnova cihelna mohla
právem pyšnit, byla nedílnou a zároveň
odvrácenou tváří všech industriálních areálů
v Brně a v celé monarchii také obrovská
sociální nerovnost a chudoba. Na velmi nuzné podmínky práce v cihelně na přelomu
19. a 20. století vzpomínal o mnoho let později
jeden z nádeníků takto: ,,Při práci jsem tam
pozoroval lidi. Byl tam všemožný pronárod.
Chuďasi, kteří neměli nic, jen co měli na sobě,
ale lidé hodní a poctiví. Zkrachované existence všech možných stavů a tříd, ponejvíce
opilci, kteří hned propili, co vydělali a neměli
ani šatů ani košile. Nohy omotané hadrami
a spávali v prachu a špíně na komínkách, na
cihlářské peci.“
K rozmachu cihelny přispělo zřízení železniční vlečky z Horních Heršpic, po níž byly
převáženy jedním směrem hotové výrobky
a opačným naopak uhlí pro pece a vlastní
elektrárnu, kterou Kohnova cihelna měla. ,,Ze
stanice Horní Heršpice jest do továrny zavedena čtyři kilometry dlouhá vlastní vlečka,
která je zakončena rozsáhlým skladištěm,
přizpůsobeným k dennímu kladení až

60 vagonů. Uhlí, došlé do závodu, jest vykládáno strojním zařízením a doprava výrobků
k vlečce a uhlí z vlečky do cihelny se děje
řetězovou drahou. Doprava výrobků na stavby vlastními i najatými auty a povozy,“ jak se
ﬁrma prezentovala v roce 1938.
Firma G. Kohn & syn zaměstnávala 500 až
600 zaměstnanců a patřila k největším
v republice. Stejná paralela, která doprovází
příběhy a osudy židovských obyvatel, se
samozřejmě vztahuje k vývoji událostí na
sklonku třicátých let. Když se v roce 1938 prezentovala ﬁrma uvedeným citátem jako jedna
z nejlepších s tím, že „její produkty se těší
velkému zájmu a spokojených zákazníků ve
všech částech naší republiky,“ netušil Max
Kohn ani jeho syn Paul, že za necelý rok bude
všechno jinak.

Nacistická okupace
Po nacistické okupaci Československa
byla ﬁrma jako židovský majetek zabavena
ve prospěch Německé říše a 24. června 1941
prodána Arminu svobodnému pánu Freibergovi. Jeho tichým společníkem byl drážďan-

ský obchodník Franz Schneider. Firma PAK
byla zapsána do obchodního rejstříku pod
názvem Brünn-Bohonitzer Ziegelwerke und
Tonwarenfabriken.
Max Kohn byl poté v roce 1942 deportován,
stejně jako velká část jeho rodiny, a ještě
téhož roku zahynul v koncentračním táboře
Treblinka. Také jejich dům na Starobrněnské
ulici, kde se nacházel židovský Altersheim
neboli starobinec, byl poslední adresou několika brněnských židovských obyvatel před
jejich deportací do nenávratna.

Nová totalita
Jedinému, komu se podařilo zachránit
a přežít nenávist holokaustu, byl Maxův syn
Paul, který zemřel v padesátých letech ve
Velké Británii. To už v jeho rodném Brně
a Československu byla nastolena nová totalita, která někdejší Kohnovu cihelnu začlenila
do národního podniku Bohunické cihelny.
Když tedy někdy půjdete po Starobrněnské
ulici, všimněte si onoho domu. I on je tichým
svědkem příběhu ﬁrmy Gottlieb Kohn & syn.
Mgr. Michal Doležel

■
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VOJTĚCH CIKRLE:

ADVENT PRO MNE ZNAMENÁ DOBU
RADOSTNÉHO OČEKÁVÁNÍ
Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval
dnes již svatý papež Jan Pavel II. 14. února
1990 v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal
v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně
31. března 1990. Letos slaví biskup Vojtěch
Cikrle 30. výročí své biskupské služby a je
nejdéle působícím brněnským biskupem
v historii diecéze od jejího založení v roce
1777. Kromě toho je také milý, obyčejný
a vstřícný člověk s lidským přístupem. Jak
se chystá na advent a Vánoce a co by nám
rád doporučil, se dočtete níže.

Proč jste se rozhodl stát
knězem?
Rozhodování se pro kněžství byl delší
osobní proces a nepřímo do něho vstoupil
široký okruh přátel i nepřátel a samozřejmě
také mí nejbližší. Od tří do čtrnácti let jsem
vyrůstal bez přímého kontaktu s otcem, který byl v té době za své politické postoje ve
vězení. Ve vězení byl ze stejného důvodu
i maminčin bratr, můj strýc. Přesto mi maminka, starší bratři, širší příbuzenstvo i společenství farnosti dokázali vytvořit prostředí
láskyplných rodinných vztahů, ve kterých
měl své místo i vězněný otec. S odstupem
času vnímám, že nás spojovala modlitba.
Tehdy nás, tři kluky, dokázala maminka
s vypětím všech sil a ve velkém hmotném
nedostatku nenásilně vést k důvěře v Boha
a dobrodinci ve farnosti, aniž to věděli, kladli nevyslovenou otázku: „Chceš mít také
podíl na něčem dobrém, konaném bez
reklamy, ve skrytu a nenápadně?“ Od té
doby jsem toužil nějakým podobným způsobem sloužit ostatním. Dlouho jsem hledal
vhodné povolání a postupně jsem všechna
ostatní vyřazoval, protože jsem si uvědomoval, že v nich bych tolik nesloužil ostatním, ale snažil se, aby všechno sloužilo
mně. A pak jsem poznal společenství
budoucích kněží, spolužáků bratra, a cítil
jsem, že jsou mi jejich postoje i smýšlení
ohledně služby druhým velmi blízké. To
také vyřešilo dilema mezi dvěma touhami,
jestli jít životem v manželství nebo tou druhou. Ještě bych dodal, že v každém takovém rozhodování, například pro manželství,
je přítomné něco, co se vymyká čistě racionální úvaze nebo zdůvodnění a zůstává
pro druhé tajemstvím.

Které farnosti byly vaše první
a jaké byly začátky práce
s lidmi?
K prvním farnostem mého kněžského působení patřily Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava,
Znojmo, Slavkov u Brna, Velké Němčice a Starovice. Za prvních pět let jsem se celkem
sedmkrát stěhoval, a jsem za to tehdejšímu
ordináři vděčný, protože každá farnost rozšířila můj obzor. Protože jsem se knězem stal
až v pozdějším věku, bylo mi už třicet let, nebyl
jsem v kontaktu s lidmi zcela bez zkušeností.
Duchovní služba je ovšem velmi speciﬁcká
a nabízí velmi široké a těžko vyjmenovatelné
spektrum nejrůznějších možností, jak být
nablízku lidem v jejich obtížných i radostných
životních chvílích. Na všechna působiště vzpomínám velmi rád, a třeba z Velkých Němčic
na jižní Moravě jsem si odnesl pochopení
něčeho, co jsem doposud znal pouze slovně.
Když mi pan kostelník ukazoval vinohrad na
farní zahradě, k mému překvapení odlamoval
z keřů výhonky, které byly podle mého názoru
nejzelenější a nejbujnější. Napřed jsem si
myslel, že se spletl, nebo že možná špatně
vidí. Když to k mé nelibosti pokračovalo, zeptal
jsem se ho, proč to dělá. Odpověděl, že na
těchto výhoncích není žádný hrozen a jen
ubírají živiny tam, kde jsou potřeba. Přiznám
se, že teprve tam jsem názorně pochopil známé biblické podobenství, ve kterém Bůh na
sebe bere podobu vinaře, který ošetřuje každý vinný kmen, a čistí jej od všeho, co mu
ubírá živiny a síly k tomu, aby nesl co nejvíc
ovoce.

Jak vlastně vypadá pracovní
den biskupa?
Biskup je osoba, která nese odpovědnost
za diecézi a řídí její chod. Biskup se modlí za
lidi, uděluje svátosti, zastupuje diecézi navenek a je určitým hromosvodem. Za obvyklých
podmínek, tedy každou sobotu a neděli, zpravidla předsedám liturgickým akcím v diecézi,
biřmuji, žehnám novostavby kostelů a kaplí,
nové zvony, varhany, sociální a zdravotní zařízení charity. Také se zúčastňuji výročních
oslav založení kostelů, měst a obcí, slavím
bohoslužby na poutních místech brněnské
diecéze. Na všech místech se setkávám s lidmi, snažím se jim naslouchat, povzbudit je
v jejich těžkostech, ukazovat a doprovázet
je k prameni, ze kterého mohou čerpat,
k Bohu. Ve všedních pracovních dnech při-
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jímám oﬁciální i soukromé návštěvy, vyřizuji
korespondenci a usiluji o to, aby mě práce
nepohltila a nestal se ze mne robot. Takto je
to samozřejmě možné jen v době, kterou
neovládá koronavirus. A tak i osobní kontakty
s lidmi nyní nahrazuje sezení u telefonu
a obrazovky počítače. Jistě i spolu s vámi
všemi se těším, až to bude jinak.

A co děláte ve volných
chvílích?
Mnoho věcí, chodím k již zmíněnému prameni do kaple, modlím se, spím, jím, studuji,
čtu si, někdy poslouchám hudbu. Ale většinou i tehdy naslouchám druhým a vyřizuji
úřední věci.

Co byste lidem poradil v dnešní
době?
Aby se chovali odpovědně a nebáli se.

Blíží se adventní doba, co pro
vás znamená?
Slovo advent znamená příchod. Pro mne
znamená dobu radostného očekávání a připravování cesty tomu, který je schopen provázet nás v naší touze po lásce, po naději,
po pokoji. Adventní očekávání je pro mne
prožívání touhy po daru, který nám Bůh dává v
osobě narozeného Ježíše Krista. V dnešní
době znamená advent pro každého něco
jiného. Žijeme v uspěchané době, kdy mnoho
lidí chce mít všechno a hned, a tak se doba
očekávání, a to nejen adventního, má tendenci zkracovat nebo překračovat jako zbytečná. Advent je dnes pro mnoho lidí
v důsledku chybějících duchovních kořenů,
tlaku na komerční stránku, hraní koled
v obchodech už dlouho před svátky, stále
více ztotožňován s Vánocemi. Krása a kouzlo
adventu, očekávání, jak ho prožívají křesťané,
je druhým lidem do jisté míry nepochopitelná.
Vybavuje se mi příhoda, jíž jsem byl před lety
svědkem. V jednom z večerů končícího
adventu jsem šel přes Brno na smluvené
setkání. Míjel jsem ozářené obchody, slyšel
prolínající se směs koled, potkával mnoho
spěchajících lidí. Všude vrcholil předvánoční
shon. V místě velké tlačenice jsem se stal
svědkem setkání dvou žen. Obě vláčely
nákupní tašky a jedna říká druhé: „To je blázinec, co? Jsem zvědavá, jak to letos všechno stihnu.“ Druhá přitakala slovy: „Už aby to
konečně bylo všechno za námi.“ Obě souhlasně pokyvovaly hlavou a já jsem zbytek
cesty přemýšlel o vykradených Vánocích, ze
kterých zbyla nepodstatná slupka hmotného
blaha, shon, starosti a touha mít to za sebou.
Každý rok přemýšlím o předvánočním setkání

Rozhovor
jiných dvou žen ze začátku našeho letopočtu
v judské vesničce Ain Karim, o Panně Marii
a její tetě Alžbětě, o jejich štěstí a nevyslovitelné radosti z toho, čím je obdaroval Bůh,
a o jejich těšení se na to velké, čím je vlastně
teprve obdaruje. Přemýšlím, co vlastně znamenají Vánoce pro dnešního člověka, a znovu objevuji krásu adventu jako potřebné doby
přípravy na svátky. Času, kdy zažiji, že někdo
velmi bohatý mně dal to nejcennější, co měl.
Svou lásku, pochopení a odpuštění, abych
z toho zase mohl rozdávat dál. Boží láska,
která k nám přichází v narozeném betlémském dítěti, se stává středem křesťanských
Vánoc, na které se každoročně těším. Jenže
kolik lidí to tak chápe a kolik se jich těší právě
na toto? A napadá mne, jestli jsme skutečně
připraveni na Vánoce. Nemyslím, jestli máme
uklizeno, upečeno, navařeno, nasmaženo,
nakoupeno, zabaleno, omašleno, odesláno,
vyřízeno, i když ani tuto stránku Vánoc nechci
zavrhovat a podceňovat. Ale jsme připraveni
na to, kvůli čemu se to všechno děje? Podle
toho také prožijeme Vánoce buď radostné
a požehnané, nebo jiné. Přál bych vám všem
ty požehnané.

Co když nebude možnost sejít
se o Vánocích v chrámech?
Pokud nebude jiná možnost, sejdeme se
alespoň virtuálně. Ale doufám, že se do té
doby situace zlepší.

Jak slaví Vánoce biskup?
Na Štědrý den obvykle stavím betlém,
chystám dárky a připravuji se na vánoční
bohoslužby. Večer se sejdu s místními kněžími, řeholními sestrami a některými zaměstnanci biskupství v kapli, kde se modlíme.
Po večeři si povídáme, zpíváme koledy
a vybalujeme dárky. Potom se kněží rozejdou do farností na bohoslužby nebo zůstávají na Petrově, kde se připojí k půlnoční
mši v katedrále. Ale letos to bude možná
trochu jinak.

Máte nějaký osobní vánoční
zvyk?
Asi právě již zmíněné stavění betlému.
Jsem rád, že tento zvyk všeobecně stále
přetrvává. V rodinách, kde stavěli celý
advent betlém, se museli uskrovnit, aby pro
něj bylo místo. Pro děti bývaly tyto chvíle
malou slavností, a navíc se díky nim stávaly
pokračovateli dlouhé tradice. Začínalo se
tvorbou krajiny z pařezů, dřeva a mechu,
která spojovala prvky Svaté země i domova.
Potom byly umísťovány papírové skály,
domy, stromy, zvířata a lidé různých stavů

a řemesel. A celou dobu se společně v rodinách přemýšlelo o tom, co jednotlivé figurky
dělají, jaký je asi jejich náboženský postoj,
co přinášejí malému Ježíši. Jako by se do
tohoto předvánočního období vměstnaly
celé dějiny. A Štědrý den? Do jesliček přibyl
ten, ke kterému se celé dílo vztahovalo. Tyto
meditace o smyslu Vánoc nám dnes chybějí.
Betlém v mé kapli je ovšem velmi jednoduchý. Omezuje se na několik figurek, takže
jej mám postavený za chvíli.

Jaký dárek od Ježíška vám
v dětství udělal největší
radost?
Když mi bylo čtrnáct, vrátil se po jedenácti
letech věznění můj otec domů. Bylo to právě
před Vánocemi a dostal jsem tím ten nejkrásnější dárek pod stromeček.

Máte nějakou svou oblíbenou
modlitbu, kterou byste
prozradil našim čtenářům?
Jsou to samozřejmě především základní
modlitby Otče náš a Zdrávas Maria. Mně
osobně je blízká také modlitba Anděl Páně.
Ale čtenáře bych rád seznámil s modlitbou
svatého Františka z Assisi, který v roce 1223
o sváteční noci zorganizoval v Grecciu živý
betlém se skutečnými lidmi a zvířaty. Je to
první dochovaná zmínka o betlému vůbec.
Modlitba zní:
Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, kde
tiskne bezpráví, ať křivdy snáším, ať smírem
spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl a zmatky. Ať vírou postavím hráz
pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mostem, kde vládne temnota, ať světlo
křesám, se všemi smutnými ať v tobě plesám. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc, než být potěšen, chci těšit jiné, víc, než
být pochopen, druhé chci chápat, víc, než
být milován, chci lásku dávat. Kdo dává,
dostává, mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné, kdo bližním odpouští, sám
milost pozná, ba ani smrt mu víc nebude
hrozná.

Co byste popřál našim
čtenářům k blížícím se
adventním dnům?
Mám každoročně jedno velké přání pro
nás všechny: Ztišme se. A možná spolu
s mudrci zahlédneme hvězdu, která může
změnit náš život.
Kateřina Dobešová

■

Mons. ThLic. Vojtěch
Cikrle
Narodil se 20. srpna 1946 v Bosonohách. Protože pocházel z komunistickým
režimem pronásledované rodiny a jeho
otec byl z politických důvodů 11 let vězněn,
nemohl studovat. Vyučil se slévačem
aodmaturoval až později na večerní Střední škole pro pracující v Brně. Jako dělník
pracoval ve Šmeralových závodech, ve
Zbrojovce ana stavbě dálnice Praha-Brno.
V roce 1971 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do
Litoměřic, na kněze byl vysvěcen 27. června 1976 v brněnské katedrále. V letech
1982–1990 vykonával funkci prefekta
a později rektora v Kněžském semináři
vLitoměřicích. 14. února 1990 byl papežem
Janem Pavlem II. jmenován v pořadí
13. sídelním biskupem brněnské diecéze.
Biskupské svěcení přijal 31. března 1990
z rukou olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka. V letech 1990 až 2020
vysvětil biskup Cikrle celkem 248 kněží,
ztoho vroce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním
světitelem brněnských pomocných biskupů Petra Esterky aPavla Konzbula aspolusvětitelem dalších sedmi biskupů, například současného vídeňského arcibiskupa
Christopha kardinála Schönborna nebo
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera. V roce 2009 přivítal biskup
Cikrle vBrně Svatého otce Benedikta XVI.,
prvního papeže, který navštívil brněnskou
diecézi. Při České biskupské konferenci
je předsedou Komise pro kněžstvo a členem Liturgické komise ČBK. Vojtěch Cikrle
je vsoučasné době také nejdéle sloužícím
biskupem v českých a moravských
diecézích.
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RYCHLÁ A KVALITNÍ
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Čistě elektrické

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ID.3: 13,5–15,4 kWh / 100 km, 0 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS, a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz
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Zkraťte si cestu ke zdraví
Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete
Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Opravdová láska
MDNRQHMYÍWö¥GDU
Úterý 1. prosince
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DVWROHW¥
Úterý 15. prosince
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www.lekarna.agel.cz

MALBY

od 5. 12. ƉƌŽĚĞũ^dZKD<p
od 18. 12. ƉƌŽĚĞũ<WZp
ŽĚϮϭ͘ϭϮ͘sEKE1dZ,z

14 Kč/m2,

ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,
dveří 350 Kč/kus, radiátorů atd.
tel: 606 469 316

^ƚĂƌǉ>şƐŬŽǀĞĐƐŵĢƌKƐƚŽƉŽǀŝĐĞ͕
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Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

5HDOL]RYQR]DÁVWHÁQ¡ȍQDQÁQ¥SRGSRU\
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Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
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www.podlahyslezak.cz
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PRODEJ DOMÁCÍCH
HOTOVÝCH JÍDEL
Česká poctivá kuchyně pro sebe i rodinu do jídlonosičů
nebo sklenice či krabičky. Více než 50 druhů hlavních jídel,
více jak 10 druhů polévek, sladké.
AKTUÁLNÍ vánoční nabídka:
Vánoční cukroví, vánočky…
Smažený kapr, bramborový salát
Chlebíčky a obložené mísy…

Rosteme a hledáme nové kolegy na pozici

OPERÁTOR VÝROBY
3-VPčQQëSURYR]D92/1e9Ì.(1'<
Mzda 25.000 .ÿ- .ÿ
DPQRKRGDOätFKYëKRGDEHQHILWĥ

Tel.: +421 601 341 385
E-mail: nabor.brno@mgtindustries.com

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

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

www.pohrby.cz
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OBJEDNÁVEJTE:
domacikuchynejanca | Tel.: 723 193 928
WEB: Domacikuchynejanca.cz

Štefánikova 14, Brno-Ponava | po–pá: 11–17, so–ne: 11–13
Způsob platby: Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických.

Naše školy

BUDU BOTANIKEM, NOVINÁŘEM,
NEBO HYDROBIOLOGEM

Nebo se mám stát entomologem, dendrologem, kartografem či matematikem? Tímto pohledem se 6. a 7. října tohoto roku
dívali na park v Lužánkách šesťáci a sedmáci ze Základní školy Antonínská.
Při výběru skupiny, za kterou měli jako
odborníci pracovat, nejspíš mnozí netušili,
co je vlastně v terénu a později i ve škole
čeká.
Zkus vypočítat hustotu stromů v lokalitě.
Spočítej, kolik lidí je potřeba na sekání trávy
v parku, když jeden člověk je schopen pokosit 5 metrů čtverečních za 45 sekund. Odhadněte nejkratší vzdálenost, kterou musíte ujít
ze středu lokality, abyste se dostali zpět do
školy. Tyto typy úkolů na žáky v terénu čekaly,
a skupiny se musely dohodnout, jak se s nimi

vypořádají. A novináři to vše dokumentovali:
fotografovali, vymýšleli otázky a natáčeli rozhovory s účastníky.
Během odpoledne a následující den dopoledne pak skupiny své výsledky zpracovávaly. Pedagogové je po celou dobu podporovali, občas poradili, občas popostrčili, ale
opět nechávali většinu rozhodnutí na žácích.
Po několika hodinách práce měly skupiny za
úkol svoje výsledky představit ostatním. Ale
ne všechny, jedním z kritérií prezentace bylo
vybrat informace, které jsou podstatné. Třeba
entomologové a hydrobiologové popsali druhy živočichů, které nalovili a určili, botanici
a dendrologové zase nalezené druhy rostlin
a stromů. Kartografové vysvětlili, jak se v terénu provádí mapování a představili vlastní,

malovanou mapu parku. Každý z týmů také
vlastními slovy vysvětlil, čím je jeho obor
významný, třeba: „matematika umí odpovědět na složité otázky týkající se fungování
vesmíru, ale také vám může pomoct, když si
chcete ve skupině rozdělit bonbony.“
Novinářskou skupinu velký díl práce teprve
čekal. Přepisy rozhovorů, zpracování výsledků dotazovacích průzkumů, vyvolání fotograﬁí. Úplně na konci žáci hodnotili, jak kdo fungoval sám za sebe, jak přispíval ke společné
práci ve skupině, jak je celá akce bavila a co
si z ní odnesli.
Po výuce se reﬂexi věnovali i učitelé, a snad
se nebudou zlobit, když napíšu, co zde padlo:
„Máme co zlepšovat, ale takhle velké terénní
cvičení jsme měli ve škole poprvé a dopadlo
to dobře, půjdeme do toho znovu.“ Já tam
byla jeden den s nimi a musím říct, že takhle
sehraný pedagogický tým se moc často nevidí. Pan učitel Pospíchal, pan učitel Káňa a paní
učitelky Horáková, Mezuliáníková a Zejdová
jsou součástí projektu našeho školského zařízení Lipka. Jeho cílem je díky vzájemné spolupráci a podpoře zlepšovat svoji výuku. Ne
proto, že by učitelé nebyli dost dobří, ale proto,
aby byli stále lepší. Tuhle větu jsem si vypůjčila
od asi nejznámějšího inovátora školství ve
Velké Británii, profesora Dylana Williama.
Hana Mikulicová

■

foto: Jana Frӧdová

NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT

Základní škola na Bakalově nábřeží v letošním roce obdržela ve výběrovém řízení programu Erasmus+, strategická partnerství
mezi školami, grant na realizaci dvouletého
projektu CHerisH. Kromě naší školy jsou
do projektu zapojeny školy z Litvy, Polska,
Chorvatska a Bulharska.
Projekt se zaměřuje na období druhé polo-

viny 20. století, na období komunistického
režimu. Cílem je seznámit žáky ze zapojených
zemí s danou epochou ve vlastní zemi jak
z hlediska historických událostí, tak celkové
kultury a každodenního života, a vzájemně
porovnat historické zkušenosti a dobovou
realitu s dalšími postkomunistickými zeměmi.
Motivací pro tento projekt bylo třicetileté výročí pádu komunistických režimů v zúčastněných zemích, v případě Litvy a Chorvatska
i zisk nezávislosti.
Projekt si klade za cíl navýšit znalosti žáků
o výše zmíněném období, porovnat historické
události s jinými východoevropskými zeměmi,
setkat se s pamětníky totalitních režimů, navýšit informovanost o důležitých meznících
daného období, porovnat pády totalitních režimů a nástupy demokratických režimů, seznámit se s každodenním životem v daném období a povzbudit žáky k dalšímu objevování

a prozkoumávání evropského dědictví. Mezi
další cíle projektu neodmyslitelně patří navýšení jazykových a komunikačních dovedností,
rozšíření a prohloubení znalosti reálií mezi
regiony, popřípadě zeměmi všech partnerských škol, rozvíjení znalostí evropského kulturního dědictví, evropské identity a využívání
nových inovativních postupů v procesu vzdělávání. Veškeré informace o projektu lze nalézt
na stránkách http://cherish.bakalka.cz.
Realizace projektu předpokládá uskutečnění pěti mezinárodních mobilit studentů na
partnerských školách. Projekt díky epidemiologické situaci zatím probíhá pouze v on-line
prostředí, ale všichni pevně věříme, že brzy
budeme mít možnost setkat se tváří v tvář.
Mgr. Kateřina Janu

■
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Naše školy / Volný čas

STUDENTI CÍRKEVNÍ ZDRAVOTNICKÉ
ŠKOLY POMÁHAJÍ

Studenti z Církevní střední zdravotnické
školy na Grohově ulici se zapojili do boje
proti koronavirové pandemii. Na 30 stu-

POSEZENÍ
U CIMBÁLU
Oblíbené posezení u cimbálu je plánované také na prosinec. Zda se uskuteční, však záleží na aktuálních vládních opatřeních.
Setkání s cimbálovou muzikou BROLN
a jeho sólisty je vyhledávanou akcí, kterou opakovaně v průběhu roku připravuje Kávéeska, příspěvková organizace
městské části Brno-střed. Vzhledem
k tomu, že nelze předvídat, zda bude
situace spojená s koronavirovou nákazou přát pořádání volnočasových aktivit,
je třeba sledovat aktuální informace na
webu www.kaveeska.cz, nebo volat na
telefonní číslo pořadatelky Jany Huťové:
732 429 060.
Využít můžete také služeb Miniúřadu
městské části Brno-střed, na telefonních
číslech 542 526 378 a 379 vám pracovnice ochotně pomohou s ověřením, zda
se akce bude konat, v kterém termínu
a za jakých podmínek.
(mav)

■

dentů pomáhá na interní ambulanci Fakultní dětské nemocnice, v Nemocnici Milosrdných bratří, v nemocnicích v Tišnově nebo
v Čáslavi. Následovali tak povolání do služby, vydané jednotlivými kraji. Většina z nich
už ale pomáhala jako dobrovolníci ještě
před obdržením pracovního příkazu.
Jedním ze studentů, kteří se rozhodli
pomoci na nejvytíženějších místech, je i Anna
Škvařilová z 3. ročníku oboru Ošetřovatel.
Od října pomáhá na odběrovém středisku
Městské nemocnice v Čáslavi. „Jsem velice
vděčná, že se i já jako studentka můžu podílet na užitečné pomoci v tak nelehké situaci.
Myslím si, že každý zdravotně způsobilý zdravotník by se měl v tomto období zapojit. Nejsme sobečtí, jdeme pomáhat druhým, i když
to znamená riziko pro nás i naše blízké. Jednou jsme si toto povolání vybrali, tak se
k němu musíme umět i postavit,” řekla Škvařilová, která dvakrát až třikrát týdně pomáhá
zejména s odebíráním vzorků od pacientů
s podezřením na nákazu Covid-19.
Zatímco v současnosti ještě většina zdravotnických zařízení situaci zvládá, s postupující nákazou bude nejen přibývat nemoc-

ných, ale také ubývat zdravotníků. Ti se často
ocitají v karanténě. Vrchol krize se očekává
v průběhu několika týdnů, proto mnohá zařízení prosí veřejnost o pomoc.
Studenti z Grohovy pomáhají také v Nemocnici Milosrdných bratří, konkrétně v Léčebně
dlouhodobě nemocných. Epidemie koronaviru zde výrazně zkomplikovala situaci, protože mnoho zdravotníků je v karanténě
a podle statistik by mohl tento počet narůstat.
Kraje vytvořily seznamy studentů zdravotnických škol, které v případě potřeby umisťují na
konkrétní pracoviště. „Musím říct, že jsem moc
hrdý na naše studentky a studenty. Aniž
bychom jim to nabízeli, rozhodli se sami
pomoci tam, kde se nikdo z nás nechce ocitnout,“ dodal ředitel školy David Kasan.
Církevní střední zdravotnická škola na Grohově ulici v Brně aktuálně vyučuje na
300 studentů v oborech Zdravotnické
lyceum, Praktická sestra a Ošetřovatel. Každý
rok školu absolvuje 70 studentů, kteří pokračují do praxe nebo v dalším studiu zdravotnických oborů.
Mgr. Lucie Kuczynská

■

RUKODĚLNÉ
KURZY PRO SENIORY

Střední škola informatiky, poštovnictví
a ﬁnančnictví se sídlem na Čichnově 23
připravuje pod vedením lektorky Ivany Kostihové rukodělné kurzy, které budou zahájeny po ukončení vyhlášených stávajících
opatření v souvislosti s vývojem Covid-19.
Zájemci v seniorském věku se mohou hlásit
do kurzu Fussing, kde se naučí moderní
a nevšední techniku vrstvení ﬂoutového
a barevného skla vypalovaného ve fussingové
peci. Dále je připraveno Drátoleto a v něm
drátování a cínování různých motivů podle
vzorů nebo vlastních představ. Zhotovit šperky
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z měděného plechu a dekorovat je barevnými
pigmenty bude možné v dílně Smalt s výpalem
ve smaltovací peci. Techniku lehaného skla
ve fussingové peci se budou učit na kurzu Tiffany a zhotoví si zde zrcadla a šperky.
Rukodělné kurzy se budou konat vždy
v pondělí od 17.00 do 20.00 hodin, a to v termínech, které budou stanoveny po uvolnění
aktuálních opatření v souvislosti s vývojem
koronavirové epidemie a projeveném zájmu
veřejnosti. Registrovaní zájemci budou
o zahájení lekcí informovaní minimálně dva
týdny před jejich konáním.
Ukázky výrobků z předcházejících kurzů
jsou k nahlédnutí na webových stránkách
školy https://www.cichnovabrno.cz/verejnost/informovany-senior, na kterých lze zjistit
podrobnosti o kurzech a registrovat se v přihlašovacím formuláři do jednotlivých kurzů.
To je možné také e-mailem na adrese:
milan.kucera@cichnovabrno.cz nebo vyplněním tiskopisu na vrátnici školy.
Bc. Milan Kučera

■

Volný čas

SEDM STATEČNÝCH DOBROVOLNÍKŮ
Sedm dobrovolníků z pěti evropských států
se přes Evropský sbor solidarity Brno zapojilo do chodu několika volnočasových organizací, například Střediska volného času
Lužánky. Jak zvládají aktuální situaci, kdy
jsou všechna školská zařízení, včetně volnočasových kroužků, zavřená? A co je v září
překvapilo po příjezdu do Česka?
Starají se o děti ve školce a podílejí se na
distanční on-line výuce kroužků pro děti. Když
je potřeba, sekají trávu nebo se dál vzdělávají
například v multimédiích, keramice, graﬁce
i v českém jazyce. Mladí lidé ve věku od osmnácti do třiceti let, a to z Francie, Španělska,
Německa, Finska a Rumunska, přijeli do Brna,
aby pomohli rozvíjet volnočasové aktivity
a zároveň se sami vzdělávali.
Jenže z důvodu nařízení kvůli šíření
Covid-19 se brzy po jejich příjezdu všechna
volnočasová zařízení musela zavřít, a tak
se jejich kreativní činnost v kurzech změnila
spíš na jejich přípravu, než se vše zase otevře klientům.
„Když v září přijeli, udivilo je, že u nás nejsou povinné roušky, zatímco u nich se musely nosit i přes léto. A dál se doptávají, jaká

BOTANKA ZDRAVÍ
ON-LINE
Centrum volného času Botanka pečuje osvoje klienty i v době, kdy se nemohou aktivně
účastnit připravených kurzů a pořadů.
Centrum volného času Botanka, které
v komorním prostředí na Botanické 13 připravuje pravidelné pořady, kurzy a poznávací výlety pro seniory, kroužky pro děti a další kulturně-vzdělávací program, je sice z důvodů
nařízení vlády uzavřeno, avšak pracuje na informování seniorů.
Jedná se především o spolupráci na informačních on-line platformách a vyhledávání
zajímavých pořadů a přednášek pro seniory,
které jsou dostupné na webu. Prostřednictvím
své e-mailové databáze seniorů pravidelně
informuje tuto cílovou skupinu o zajímavých
kulturně-vzdělávacích akcích a nabídkách. Na
kanálu youtube.com můžete například nalézt
Cvičení pro seniory s Janou na Botance, nebo
dvanáctidílný cyklus Cvičení proti bolesti, který
připravuje občanského sdružení Život 90.
Pokud chcete i vy dostávat zajímavé tipy
z Botanky, informujte se na telefonním čísle:
725 871 752 na e-mailu: info@botanka.cz, nebo
sledujte facebookovou stránku Botanky, případně navštivte stránky www.botanka.cz.
Tomáš Pavčík

■

jsou aktuální opatření,“ uvedla jejich koordinátorka Michaela Růženecká z Evropského
sboru solidarity.
Mnozí z nich nejsou v Česku poprvé, oblíbili
si to tady třeba díky programu Erasmus. Důkazem je jejich vztah k češtině i kultuře. „Řízek,
různé druhy knedlíků, česnečka nebo guláš.
Všechno mi moc chutná a těším se, až
vyzkouším další česká jídla,“ zmínil s nadšením třicetiletý Heikki Sallinen z Finska, který

je dobrovolníkem ve spolku pro ekologickou
výchovu a ochranu přírody Rezekvítek.
Dobrovolníci ze zahraničí jsou nedílnou
součástí volnočasových zařízení v Brně a lektoři s nimi rádi spolupracují. Aktuálně se jedná
o Středisko volného času Lužánky, pracoviště
Legato, Lidická a Louka, dále Francouzskou
Alianci, Rezekvítek a Lesní školku Šiška.
Mgr. Kristýna Kolibová ■
a Mgr. Michaela Růženecká

RETROVÁNOCE ZAŽIJETE
V LETOHRÁDKU

Tradiční brněnská vánoční výstava betlémů
v Letohrádku Mitrovských se tento rok
ponese ve znamení retra.
Společně s Retro muzeem Brno a brněnskými ﬂoristy zavzpomínáme na dobové
vánoční dekorace, křehké skleněné ozdoby
a samozřejmě betlémy. Vánoce od padesátých do osmdesátých let 20. století uvidíte
v náznakových kuchyních, dětských pokojích,
ale především obývácích. Návštěvníci, ať už
pamětníci nebo mladší generace, si připomenou či seznámí se s ručně vyráběnými stojánky
na stromečky, ikonickým vánočním osvětlením, dárky z Prioru i Tuzexu zabalenými v ori-

ginálních balících papírech a podobně. Pro
nejmenší návštěvníky připravujeme jedno
velké pohádkové překvapení spojené se zimními, zasněženými lesy, hájky a palouky.
Výstava se uskuteční od 5. prosince do
17. ledna, konkrétní provozní dny a otevírací
časy budou aktualizovány na stránce
www.letohradekbrno.cz a na facebooku. Rádi
bychom měli otevřeno také na Štědrý den
a na druhý svátek vánoční 26. prosince.
Ověřit si, zda se výstava koná, můžete také
na Miniúřadě městské části Brno-střed na
telefonních číslech 542 526 378 a 379.
Mgr. Petr Lukas

■
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OBJEVTE V KOMOŘE
KOUZLO ANALOGU

Dílny analogové fotograﬁe Gabriely Kolčavové pro veřejnost budou po ukončení
nouzového stavu v kreativním prostoru
Komory pokračovat, prozatím jsou k dispozici jednotlivcům.
Gabriela Kolčavová je zkušenou lektorkou
a vede sérii dílen v brněnském prostoru veřejné fotokomory s názvem Komora na Grohově 32. V současné době je možné si prostor
pronajmout individuálně pro realizaci vlastního
projektu.
Po ukončení nouzového stavu bude možné
se opět přihlásit do některého z unikátních
kurzů fotografky a společně s dalšími účastníky
rozvíjet kreativní potenciál na poli klasické
fotograﬁe.
Ve víkendových dílnách se Kolčavová zaměřuje na představení vybraných historických
fotograﬁckých technik, jako je třeba kyanotypie, platinotypie nebo Van Dyke. Kurzy nabízí
možnost tvůrčího rozvoje pro analogově i digitálně orientované fotografy na všech úrovních
pokročilosti.
V rámci dílny Úvod do velkoformátové fotograﬁe se každý účastník naučí základní ovládání deskového fotoaparátu, možnosti jeho
pohybů, nabíjení velkoformátových desek
a vztah kompozice a motivu. Pro jednotlivé
účastníky je zajištěn vlastní fotoaparát a mohou
si tak vyzkoušet naexponovat vlastní papírový
negativ a následně z něj vytvořit pozitiv.
Formát šestitýdenního večerního kurzu
Kouzlo analogu je pak určen pro zájemce,
kteří používají analogový fotoaparát a přáli by
si své umění zdokonalit. Lektorka účastníky
provede klasickým černobílým procesem

KNIHOVNY OPĚT
ZPŘÍSTUPNÍ KNIHY
ON-LINE

a poradí, jaký typ ﬁlmu vybrat, jak jej založit,
vyvolat a nazvětšovat. Na dobře postavených
základech techniky klasické fotograﬁe může
absolvent kurzu svoji autorskou tvorbu dále
úspěšně rozvíjet.
Více informací k programu se nachází na
facebookovém proﬁlu Komory a brzy také na
webovém portálu www.fotokomora.com. Přihlášku na dílny lze zaslat na kontaktní e-mail:
info@fotokomora.com.
Gabriela Kolčavová je boskovická fotografka, absolventka pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a univerzity Severního
Texasu, kde vystudovala klasickou fotograﬁi.
Ve své tvorbě se inspiruje technologickými
postupy z doby legendárního fotografa Josefa
Sudka. Kolčavová se věnuje zejména práci
s deskovým fotoaparátem a autorské velkoformátové fotograﬁi zpracované dobovými
fotograﬁckými technikami, její tvorba je k vidění
na www.gabrielakolcavova.com.
Experimentuje s možnostmi, které historické
postupy zpracování fotograﬁe nabízejí a využívá i fotograﬁcké procesy bez použití negativu.
Své dílo vystavuje v galeriích po České republice, Polsku, Francii a USA, kde se její fotograﬁe
staly součástí sbírek Muzea výtvarného umění
v Houstonu nebo galerie George Eastman
House v Rochesteru.
V průběhu roku fotografka také pravidelně
spolupracuje na veřejných vzdělávacích programech s výtvarným zaměřením pro děti
i dospělé v Moravské galerii, SVČ Lužánky
nebo vile Tugendhat. Fotograﬁcká dílna
Camera obscura, kde si účastníci vyrobí vlastní
fotoaparáty, camery obscury, se kterými fotografují v zahradě a prostoru vily se stala tradiční
akcí pro veřejnost v tomto výjimečném prostředí. V rozmanitém portfoliu tvůrčích aktivit
fotografky nechybí ani tematizovaná spolupráce s dalšími brněnskými institucemi, jako
je Dům umění a Muzeum romské kultury. Informace a přihlášky na tyto akce mohou zájemci
průběžně nalézt na webových portálech pořádajících institucí.
Mgr. Alena Drury Sojková

■

Studenti a pedagogové vysokých škol
a vyšších odborných škol registrovaných
ve federaci eduID.cz mohou od 2. listopadu
využívat dočasný on-line přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské
zemské knihovny.
Národní knihovna získala ke zveřejnění
souhlas kolektivních správců autorských práv,
konkrétně spolku DILIA, OOA-S a také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců
a nakladatelů. Tyto subjekty daly souhlas bez
nároku na ﬁnanční plnění. Zpřístupněno tak
je více než 215 000 titulů monograﬁí a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Své digitální
fondy mohou postupně zveřejnit i další
knihovny.
Dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol
i vědeckým pracovníkům těchto institucí, které jsou registrovány ve federaci eduID.cz,
přístup k digitalizovaným fondům on-line formou aplikace Kramerius. „Velmi si vážím přístupu kolektivních správců autorských práv,
nakladatelů i knihkupců, kteří nám poskytli
souhlas se zpřístupněním. Po této službě
byla v posledních týdnech velmi intenzivní
poptávka a věřím, že to řadě studentů a vysokoškolských pedagogů ulehčí práci,“ uvedl
Vít Richter, generální ředitel Národní
knihovny. „Po dobu uzavření knihoven si
budou moci uživatelé s registračními údaji
eduID naše fondy otevřít, přečíst, ale z logiky
věci nemůžeme povolit stahování a tisk
těchto fondů. Pravidla jsou v tomto ohledu
stejná jako v jarních měsících,“ dodal Richter.
Národní knihovna tímto eliminuje nelegální
šíření publikací.
Nositelé práv stejně jako nakladatelé vydaných děl mohou požádat Národní knihovnu
a Moravskou zemskou knihovnu o vyřazení
titulů ze zveřejněné databáze.
Z důvodu očekávané vysoké zátěže byly
spuštěny dvě přístupové brány. V případě
přetížení jedné mohou čtenáři využít druhou.
Kompletní digitální fondy lze najít po přihlášení na adrese www.ndk.cz nebo na adrese
https://dnnt.mzk.cz.
Mgr. Radoslav Pospíchal
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NETRADIČNÍ SEZONA
V KLUBU LEITNEROVA

Každý z nás prožil zcela výjimečný rok
2020, nebylo tomu jinak ani v oblíbeném
klubu na „Oltecu“. V letošní osekané sezoně jsme stihli představit alespoň část připravených kulturních zážitků.
Jaro jsme zahájili vyprodaným mezilidským
hitem Terapie sdílením Live s Ester Geislerovou a Josefínou Bakošovou, měli jsme tu
folkovou legendu Poutníci i představení sólového projektu virtuózní muzikantky Beaty
Hlavenkové. Tak trochu ironicky jsme ukončili
krátkou sezonu hudebně-recesivním projektem Black Uganda Choir, kterému rozhodně
nechybí smysl pro dobrý vtip.
S uvolněnými restrikcemi během léta jsme
opět ožili a za klubovou open-air letní sezonu
jsme byli vděční. Produkce se soustředila na
zahrádku, kde jsme zahajovali programem
na Den dětí a dále v průběhu léta nabízeli
indie-folkové koncerty, divadla či letní kino,
pro všechny návštěvníky zdarma. K venkovní
zábavě nikdy nechybělo oblíbené grilování.
S velkým optimismem se rozjel podzim,

UPROSTŘED NIČEHO
JINDY A ON-LINE

a to výstavou Denisy Blatné, návratem oblíbeného poslechového pořadu Jiřího Černého či pražským divadlem Wariot Ideal s představením Iluzionista. A s koncem babího léta
jsme dostali takzvaného „zaracha“.
A co dělá tým klubu Leitnerova nyní? Lidově řečeno: pígluje, bóchá a s velkým optimismem maká na přípravě nové sezony 2021.
A co vám přeje k Vánocům? Hlavně domácí
pohodu (nikoliv ponorku), třeba u streamování
záznamů divadelních představení a koncertů
interpretů, kteří se na vás v roce 2021, tak
jako my, velmi těší.
Monica Taufarová

■

61. Mezinárodní festival krátkých ﬁlmů
Brno16 se vzhledem k aktuální situaci neuskutečnil v původně plánovaném říjnovém termínu. Organizátoři tak zvolili termín
náhradní, a to 2. až 6. prosince, kdy se bude
festival konat v on-line podobě na platformě Aerovod.
Diváci se mohou těšit na tradiční mezinárodní soutěž i soutěž pro autory z České
a Slovenské republiky, Československou 16.
„Snažíme se hlavně o to, aby diváci mohli
vidět obě soutěže v co největším rozsahu,
protože ty jsou na festivalu určitě to nejzajímavější. Soutěže budou diváci moci sledovat
na platformě Aerovod, takže kdykoliv se jim
to bude během trvání festivalu hodit. Určitě
zachováme i část doprovodného programu,
a také připravíme něco nového. Filmy budou
moci diváci sledovat na zpoplatněném Aerovod, ale nefilmový program, tedy debaty,
výstavy či workshop, bude k dispozici zdarma. To se týká samozřejmě i zakončení, které
proběhne 4. prosince a kde vyhlásíme vítězné filmy,” nastínil program ředitel festivalu
Milan Šimánek.
Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti
i pro on-line variantu festivalu, nadále je možný jejich nákup na webové stránce festivalu
www.brno16.cz. Festivaloví návštěvníci mají
také možnost podpořit BRNO16 zakoupením
festivalových dárkových předmětů v podobě
roušky a ponožek, které najdou na webu
www.darkyzbrna.cz/art.
BRNO16 pořádá TIC BRNO, příspěvková
organizace, jmenovitě Kino Art a Galerie TIC.
Martina Marešová

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2020 | 23

Volný čas

ZA KOUZLEM VÁNOC
byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej
do plenek a položila do jeslí, protože se pro
ně nenašlo místo pod střechou.“

Současné Vánoce

Vánoce patří k svátkům, na které se těšíme
po celý rok. Pro křesťany jsou oslavou narození Krista, časem ztišení, zpomalení, kdy
je více času, který můžeme věnovat sobě
a svým blízkým.
K oslavám vánočních svátků neodmyslitelně patří lidové zvyky, a přestože jejich tradice sahá hluboko do historie, některé z nich
nás provázejí až do současnosti.

Pohanské Vánoce
Adventní období a Vánoce byly významnými okamžiky roku už v předkřesťanské
době. „Vánoce svými kořeny směřují k prvotním pohanským svátkům zimního slunovratu,
v sociálním plánu pak k prvobytné, třídně
nediferencované společnosti. Na tuto genezi
Vánoc ukazuje i české slovo Vánoce, související s německým Weihnachten, posvátné
noci v období na počátku zimy. S pohanstvím
jsou nejvíce spjaty lidové Vánoce, sociálně
vázané u nás především na rolnické a pastýřské vrstvy venkovského lidu. Starý předkřesťanský základ Vánoc vystupuje zvláště
nápadně v obchůzkách tajemných bytostí
v předvánočním a vánočním období, v čase
nejkratších a nejdrsnějších zimních dnů. Starobylým prvkem těchto obřadních obchůzek
je maskování jako jeden ze způsobů přechodu z jedné existence v obsahově nový způsob bytí. Pohanské svátky zimního slunovratu
zabíraly zřejmě větší počet posvátných nocí
a byly spjaty s představou o živé a oduševňované přírodě,“ uvedl jeden z autorů knihy
Vánoce v české kultuře Václav Frolec.
A jaké zvyky se v tomto období dodržovaly? Bylo jich nepřeberně, třeba hospodyně
měla použít při pečení výhradně mouku
z vlastního pole a při zadělávání těsta se měla
rukama od těsta dotknout stromů, aby hojně
rodily a zbytky těsta slít s vodou a podat

dobytku, který pak bude podle pověry dobře
dojit. Pečivu pak pekařka dávala podobu kance, kohouta nebo kozla, kteří byli symbolem
plodnosti. Zakázáno bylo na Štědrý den
zametat, což zřejmě mělo zabránit tomu, aby
byly vymeteny duše zemřelých, které, jak
věřili, o svatých nocích přebývaly mezi živými.
Pohanský původ by mohl mít také zvyk zavěšovat doma větvičku jmelí. V předkřesťanském období si lidé totiž cenili rostlin, které
zůstávaly zelené i uprostřed zimy.

Křesťanské Vánoce
„Druhá kulturní vrstva Vánoc je bezprostředně spjata s křesťanstvím. Jejich základem se stal biblický příběh o zrození Spasitele Ježíše Krista a oslava této události. Ta
se napojila na pohanské mýty, představy,
kulty a obyčeje. Církev časově spojila zrození
božského dítěte s mýtem zimního slunovratu,
vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života
nad smrtí, světla nad tmou. Církevním vlivem
dostaly koledy náboženský obsah, vycházející z části evangelií a apokryfů,“ vysvětlil
v knize Frolec.
Příběh putování Josefa a Marie do Betléma
je popsán v Lukášově a Matoušově evangeliu. Jde o zprávu pocházející z prvního století
po Kristu. V českém ekumenickém překladu
Bible je v druhé kapitole Lukášova evangelia
narození zachyceno takto: „Stalo se v oněch
dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta,
aby byl po celém světě proveden soupis lidu.
Tento první majetkový soupis se konal, když
Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát
zapsat, každý do svého města. Také Josef
se vydal z Galileje, z města Nazareta, do
Judska, do města Davidova, které se nazývá
Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu
byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam
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A jak vidí Václav Frolec oslavy Vánoc v současnosti? „Třetí historickou vrstvu Vánoc
můžeme označit jako měšťanskou. Vyznačuje se sekularizací, zesvětštěním vánočních
svátků. Vánoce se stávají svátky marnotratnosti a mnohdy také svátky bez víry. Měšťanské Vánoce s sebou nesou tendenci
k přesunutí svátečního života do rodinného
kruhu. Od druhé poloviny 17. století jde
o obecný evropský kulturní jev. Symbolem
Vánoc se stává ozdobený a osvětlený vánoční stromek a rodina shromážděná kolem
vánočních dárků. Do českého měšťanského
prostředí pronikl tento prvek německým vlivem, nakonec se obecně ujal také u rolnických a dělnických vrstev národa.“
Za první doklad osvětleného vánočního
stromku uvnitř domu se považuje zpráva
v brémské kronice z roku 1570 o jedli ozdobené datlemi, sladkostmi a papírovými květinami, postavené v cechovní budově, do níž
byly sezvány děti cechovních řemeslnických
mistrů. Dnes naše domovy zdobí obvykle
jehličnan, v poslední době získávají oblibu
živé stromky v květináči, které lze na jaře
vysadit zpět do přírody.
(mav)

■
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VÁNOČNÍ TRADICE
Mnohé tradice, zvyky a obyčeje se v našich
domácnostech dodržují do dnešních dnů
a přispívají ke slavnostní atmosféře vánočních svátků.
Krájení jablka
Nožem se napříč rozkrojí jablko, a pokud
je uvnitř jadřinec ve tvaru hvězdičky, budete
v příštím roce zdraví a šťastní. Špatným znamením je křížek nebo červ, ti prý věští nemoc
či smrt.

často bývá umístěný betlém, který zobrazuje scénu narození Ježíše Krista. Tradici
vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý
František z Assisi v italském Grecciu. Se
svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou
přeměnili na kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil
první vánoční půlnoční mši. Na českém území byl první betlém postaven v roce 1562
v jezuitském kostele svatého Klimenta v Praze. Reformy Marie Terezie a Josefa II. ve
druhé polovině 18. století vedly k zákazu
stavění betlémů v kostelech na celém území
rakouské monarchie. Tento zákaz paradoxně pomohl rozvoji výroby a stavění betlémů
a tradice se postupně přenášela do domácností. Začaly se utvářet betlemářské oblasti,
které se od sebe lišily technologií výroby
betlémů i vzhledem jednotlivých figur. K největšímu rozkvětu betlemářství došlo v průběhu 19. století a na počátku 20. století. Betlemářská tvorba byla převážně založena
na rodinné tradici a předávala se z generace na generaci.

Jmelí
Větvička jmelí patří k vánoční výzdobě,
zavěšuje se tak, aby bylo možné pod ní projít
nebo se pod ní políbit. Tento polibek má přinést lásku po celý další rok. Pokud někomu
jmelí věnujete, ochrání ho před nemocemi
a do domu přinese štěstí.
Pouštění lodiček
Pouštění lodiček z vlašských ořechů se
zapálenou svíčkou v míse s vodou dává odpověď na otázku nebo předpovídá budoucnost.
Důležité je, aby ten, co otázku pokládá, vyrobil
lodičku z ořechu sám a sám ji pustil na vodu.
Počet lodiček odpovídá počtu členů rodiny.
Pokud se nějaká vzdálí, ten, jemuž příslušná
lodička patří, se vydá do světa. Pokud zůstanou u sebe, bude rodina pohromadě.

Betlém
V místnosti, kde se oslavuje Štědrý den,

ryb, oblíbený je také klasický řízek. Na
nejednom talíři dnes ale maso chybí zcela
a nahrazují ho obilné nebo zeleninové
(mav) ■
pokrmy.
Zdroj: Vánoce v české kultuře,
autoři: Václav Frolec a kolektiv

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Jiří Žáček
Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu si tě
budeš vonět v našem bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit
bude se ti u nás líbit.
Dám ti hvězdu na čelo.

PROSINEC
Fráňa Šrámek

Lití olova
Rozžhavené tekuté olovo se lije do nádoby
s vodou a z odlitku se pak věští budoucnost.
Kapří šupiny
Na Štědrý den při večeři se dává šupina
z kapra pod talíř, aby přinesla hojnost a peníze. Ty zajistí po celý rok, pokud je následně
vložena do peněženky.
Štědrovečerní večeře
Na Štědrý den se usedá ke slavnostní
tabuli, obvykle se kromě členů rodiny prostírá také pro jednoho navíc, nečekanou
návštěvu. Dokud všichni u stolu nedojí,
může od jídla vstát v průběhu večeře pouze
hospodyně. Tradiční hostina se skládá z rybí
nebo čočkové polévky, bramborového salátu a kapra. Toho však v poslední době
doplňují nebo zcela nahrazují jiné druhy

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
až lesní půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý náhle, dětinný,
a v rukou žmoule beranici,
včarován v ticho mýtiny
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světýlka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu blízko budu již.
Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají...
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Volný čas

KOLIK BAREV MAJÍ VÁNOCE
ných národnostních menšin a všechny jsou
nějakým způsobem spolkově činné. Společně prezentují svoje kultury na několika dlouhodobě probíhajících a Brňany hojně navštěvovaných akcích. Některé národnostní
menšiny žijí v našem městě po staletí, některé
se zformovaly před pár desetiletími. Co se
počtu týká, je potřeba rozlišovat oﬁciální údaje a kvaliﬁkované odhady. Podle posledního
sčítání lidu patřili k nejpočetnějším v Brně
Slováci, ke kterým se hlásilo téměř 6000
osob. Nejméně je v našem městě s necelými
padesáti zástupci Rusínů.

Celkem jste vyzpovídala 80 lidí.
Co je k nám přivedlo a jak se jim
u nás žije?

Etnoložka Jana Poláková je autorkou knihy
Čtrnáct barev Vánoc, která nese podtitul
Jiný obraz svátků očima etnologa. Zachytila v ní, jak oslavuje Vánoce čtrnáct menšin, které žijí v Jihomoravském kraji.
Kniha vyšla v roce 2018 a je k zakoupení
v e-shopu Moravského zemského muzea
a mimo nouzový stav také na jeho pokladně.
K dostání je i ve vybraných knihkupectvích.

Co bylo vaším prvotním
impulzem k napsání knihy?
Etnologie, vědecký obor, který jsem vystudovala, se stručně řečeno zabývá kulturou
různých národů. Což vysvětluje můj zájem
z profesionálního hlediska. Kromě toho se
mezi různými menšinami pohybuji přes dvacet let, takže to pro mě nebyl zcela neznámý
terén. Nápad, proč psát zrovna o Vánocích,
kopíruje skutečnost, že jde o nejmasověji
slavený kalendářní zvyk u nás, položený na
křesťanských základech, ale ctěný i lidmi,
kteří se považují za ateisty. To, že se v různých
místech slaví jinak, jindy, případně neslaví
vůbec, je asi obecně známý fakt. Mě ale zajímalo především vzájemné ovlivňování kultur,
přijímání cizích prvků a udržování vlastních,
které jsou pro většinovou společnost
neobvyklé.

Žijí zástupci všech čtrnácti
menšin také v Brně?
Brno je poměrně speciﬁcké místo tím, že
zde žijí zástupci všech čtrnácti zákonem uzna-

Vlastně těch lidí bylo téměř sto, ale někteří
se nedostali do ﬁnálního výběru – nezařadili
sami sebe do jedné ze čtrnácti menšin, nežili
v Jihomoravském kraji nebo mi neodsouhlasili znění rozhovoru. S nabývajícími rozhovory
jsem pochopila, že udělat nějaký obecný
závěr nebude možné. Některým zde žila rodina již několikátou generaci, někteří sem přijeli
před pár lety. Také důvody jejich odchodu
z původní země byly rozmanité: za studiem,
životní láskou, prací, lepším životem, nebo
ze snahy uživit rodinu doma či ochránit si
holý život před válkou. Člověk, který je celý
život v pohodlí domova, se svými nejbližšími,
nestrádá, si některé situace málem nedokáže
ani připustit. Například část základu řecké
národnostní menšiny tvořily děti prchající
před občanskou válkou – bez rodičů, hladové, nemocné, neznaly jazyk, základní zvyklosti, byly negramotné, ale postupně se
zdárně integrovaly. Společné pro všechny
mé respondenty byla obrovská snaha zařadit
se do společnosti a zároveň neztratit povědomí o svém původu. A to je v případě, že
jste součást menšiny, hodně náročné.

Jak si poradili s češtinou?
Pokud pomineme ty, kteří se zde narodili
a často považují češtinu za svůj první komunikační jazyk, opět je to různorodé. U bývalých studentů bohemistiky prakticky nezaznamenáte rozdíl. Obecně platí, že čím byl
příchozí mladší, tím lépe jazyk zvládl, někdy
ovšem na úkor mateřštiny svých rodičů. Lidé,
kteří přišli v dospělosti, mohou mít s češtinou
problém, musíme brát v úvahu, že pro cizince
jde o skutečně složitou řeč. Častý, i když logický jev je, že u slovanských národů zaznamenáte i po jejich dlouhodobém pobytu tady
akcent a gramatické tvary z jejich mateřštiny.
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Někdy se při rozhovoru stalo, že jsme si nerozuměli jednotlivá slova, ale nikdy nebyl jazyk
překážkou. Kdo chce, vždy najde společnou
cestu k vzájemnému pochopení.

Už tu zapustili kořeny, nebo
plánují návrat do své vlasti?
Záleží na důvodech, jak se zde ocitli. Platí,
že pokud sem přišli za českým partnerem,
svůj návrat neřešili. U lidí, kteří se zde narodili,
je to různé. Pro některé je návrat nepředstavitelný, jiní mají stále někde vzadu v hlavě
uloženou touhu po vlasti. Čím déle je jedinec
odloučený, čím více se sžívá s většinovým
okolím, tím méně může návrat preferovat.
Osobně si myslím, že k odchodu z domova
vás musí nutit až skutečně neúnosné situace.
A jestliže nadále trvají, motivace k ní se vrátit
se vytrácí. U tzv. ekonomických migrantů jsou
návraty, případně pendlování mezi zeměmi
mnohem častější. Překvapivě i v dnešní době
sociálních sítí může být rozhodující důvod
k návratu ztráta kontaktu s rodinou. Ne každý
národ je založený na podobném individualismu, jako naše společnost.

Jak nás cizinci vnímají?
Hodně jich za obecnou českou vlastnost
označilo uzavřenost. Z domova jsou zvyklí
na bezprostřednější společenský i rodinný
život. Nicméně po bližším seznámení bariéry
odpadají. Mnoho mých respondentů vzpomínalo na jednotlivce, kteří jim zde pomáhali,
seznamovali s kulturou a způsobem života
zde, mimo jiné i Vánoci, gastronomií, jazykem.
Tímto způsobem se vytvářela přátelství na
celý život. Co je úžasné, neučili se jen cizinci
od Čechů, ale mnohdy i oni přinesli do „českého rybníčku“ nové, neznámé zvyky, jídla
a podobně.

Co říkají na náš způsob oslavy
Vánoc?
Obecně je pro spoustu z nich zvláštní, že
Vánoce slaví i nevěřící. Proto je také považují
za mnohem víc komerční a materiálně založené, než jsou zvyklí. Nedokázali vstřebat
nákupní horečky a hory dárků, přímo propojené s určitou upjatostí a neměnností rituálů.
Jen nepatrný počet z těch, kteří jej neznali
z domu, přijal tradičního štědrovečerního
kapra. Rybu ano, ale ne kapra. Za nejpozoruhodnější tradici označili vánoční cukroví,
jeho různorodost, výbornou chuť a preciznost českých žen při jeho výrobě. Překvapilo mě, jak výjimečný je fenomén vánočních pohádek.

Volný čas
by se mi moc nelíbilo, ale člověk vydrží víc,
než si myslí. Jinak ale považuji vánoční svátky
spíš za něco neměnného, každý rok je trávíme stejně, jsme v tomto takoví tradicionalisté.
Rádi zpíváme koledy, děláme smaženého
kapra a bramborový salát. Na rozdíl od mnoha
Čechů se nedíváme na televizi a raději si
všichni společně povídáme. Čtenářům bych
chtěla popřát, aby v dalším roce zažívali co
nejvíc rozmanitosti a společných chvil se svými blízkými. O zdraví člověk často mluví, až
když ho má nedostatek. Takže přeji čtenářům,
aby o něm co nejmíň museli mluvit, ale o to
víc pro něj byli schopní něco udělat.
(mav)

taně nebo něco. Vždycky byla tradice, že
mělo být dvanáct jídel. Nejdřív to byl oplatek
namazanej medem, ten byl posvěcenej v kostele, vždycky se to kupovalo nebo dostávalo
v kostele. Pak byl boršč, ale boršč byl jenom
na zelenině, takový jakoby průhledný vývar,
k tomu se dělaly takové ouška z hub. A to
dělám do této doby.
Z. J. R., *1954, polská národnost

Vietnamské Vánoce

■

foto: Karel Šanda

Romské Vánoce
Která z menšin oslavuje svátky
nejvíc odlišně?
Ti, jejichž Vánoce jsou spojené s pravoslavným křesťanstvím, je u nás často slaví
několikrát, v našem termínu a potom podle
juliánského kalendáře. Významným dnem je
pro ně také Nový rok. Někteří nejstarší pamětníci často nezažili oslavy Vánoc žádné, hlavně
kvůli chudobě a válečným konﬂiktům. Pro
mnohé představoval dárek stromeček ozdobený cukrovím. Pochopitelně Vietnamci,
jejichž nejčastější náboženství je buddhismus, poznali Vánoce až tady, slavili je hlavně
kvůli dětem a převzali obvykle nejvýraznější
atributy – stromeček a dárky. První generace
neznala žádnou postavu tajného dárce. Děti,
které tady vyrůstaly mezi českými vrstevníky,
se od nich dozvěděly o Ježíškovi, a některé
uváděly, že s ním určitě seznámí své děti.

Jak na dobu vzniku rozhovorů
vzpomínáte?
Rozhovory samy o sobě byly vždy velice
úžasné, strašně mě nabíjely energií. Fascinovalo mě, že lidi s mnohdy děsivým nebo
opravdu smutným životním osudem nezatrpkli. Naopak jsou velmi milí, optimističtí. Do
spousty rodin jsem přišla poprvé, a přesto
jsem byla jejich součástí, nikoliv návštěvou.
Někteří respondenti se stali mými přáteli. Díky
srbským manželům jsem mohla dokonce
prožít pravé srbské oslavy svátku Kristova
narození.

Jaké budou vaše letošní
Vánoce?
Moc doufám, že nebudou letošní Vánoce
výjimečné tím, že se neuvidím s rodinou. To

Z oslavy lunárního Nového roku pořádané
vietnamskou organizací. Brno, 2016.
Foto: J. Poláková, MZM

Vánoční výzdoba romského hrobu. Brno, 2017.
Foto: J. Poláková. MZM

U nás dáváme prázdný talíř na to místo,
kde by seděl ten, co už není. Potom se dává
talíř pro náhodnýho hosta, vždycky někdo
přišel před tou večeří: „No, už nikam nechoď,
už budem večeřet.“ A hlavně dáváme za
okno pro ty ostatní cukroví, kousek masa,
buchty. My vždycky chodíme na Štědrý den
před večeří na hřbitov. Neseme malinký stromeček nebo větve nazdobíme. To se dává,
aby to tam už na Štědrý večer bylo. Tam
dáváme z každýho něco a hlavně to, co měli
rádi.

V odpoledních hodinách třicátého prosince, poslední den lunárního roku, každá rodina připraví jídlo a ovoce a nabídnou je na
oltáři. Krásně to na oltáři vypadá. To je čas,
kdy se celá rodina shromáždí, připomíná
duše předků, rod. Vypráví příběh starého
roku a přání pro nový rok. Kdo přijde první,
přinese hodně štěstí pro celou rodinu po
celý rok, proto se jeho výběru musí věnovat
pozornost.
N. D. A., *1971, vietnamská národnost

Řecké Vánoce

M. L., *1945, romská národnost

Polské Vánoce
Krájení řecké vasilopity. Krnov, 2019.
Foto J. Poláková, MZM

Štědrovečerní červený boršč s oušky. Brno, 2014.
Ze soukromého archivu W. Š.

Na Štědrý den se vůbec nesmělo jíst maso
a ani oběd, to byl jenom nějaký sleď v sme-

Tak se dělá na Nový rok takzvaná vasilopita, což je takový – peče se těsto, něco jak
tady se dělá bábovka, kde se, pozor, dává
mince. Za starých časů se dávala zlatá lira,
zlatý peníz. A pak se to krájelo podle členů
v rodině plus jeden kousek pro dům. No a na
keho to padlo, tak to znamenalo, že ten rok
měl být tím šťastným a měly se mu vyhýbat
nemoce a tak dále.
G. S., *1943, řecká národnost
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Volný čas / Kultura

O KAMENNÉ PANNĚ NA ORLÍ
Brno je opředeno mnoha pověstmi a legendami. Jednu z nich, O kamenné panně na
Orlí, vybíráme z knihy Pověsti z Brna, kterou napsala Marta Šrámková spolu s Oldřichem Sirovátkou. Vydalo ji v roce 1982
brněnské nakladatelství Blok.
Kdesi až v Krušných horách se narodila
krásná a milá dívka, všichni ji měli rádi a obdivovali. Ale když dorostla, oba rodiče jí umřeli
a zůstala na světě sama a bez majetku. Nezbývalo jí nic jiného, než se vydat do světa
a ohlédnout se po živobytí. Jenže kam jít?
Tak se po dlouhé cestě s malým uzlíčkem
dostala až do Brna.
Prošla městskou branou a vyptávala se,
kde by našla nějaký výdělek. Ale lidi jen krčili
rameny a nikde ji nechtěli přijmout. Až došla
na poštu na Měnínskou ulici. „Milostivý pane,
nepotřeboval byste v domě pomocnici? Budu
vám věrně sloužit,“ vyptávala se.
Ta pošta patřila starému šlechtici, byl císařským pošmistrem a městským radním. Když
viděl zubožené děvče, přišlo mu jí líto, viděl
na ní, že kdysi poznala lepší časy. Přemýšlel,
jak by jí pomohl. „Víš co? Zeptám se své paní.
Zrovna hledá komornou, možná by si tě vzala.“
Taky paní pošmistrové se děvče zamlouvalo, dala si vyprávět její osud a potom ji vzala
k sobě. Nějakou dobu všecko dělalo dobrotu,
paní si novou komornou chválila a nedala na
ni dopustit. Jenže najednou se všecko naráz
obrátilo.
Starý pošmistr měl syna a tomu se nová
služebná zalíbila. Čím víc ji viděl v domě, tím
víc po ní toužil a umínil si, že si ji vezme za
ženu. Jeho otci to nebylo proti mysli, poznal,
že je to hodné a poctivé děvče. Zato pošmistrová! Najednou se všecka její láska proměnila v nenávist.
„To není jinak možné, než že našemu synu
počarovala,“ vykládala o ní. „Kdo ví, kde se
tu vzala, možná je to nějaká čarodějnice.“
Tenkrát na čáry a čarodějnice ještě věřil každý
člověk.
Jednou odjel pošmistr se synem do okolních lesů na lov. To byla příležitost pro pošmistrovou. Toho dne ji obvinila jako čarodějnici
a poslala pro městské biřice, ať ji odvedou.
Nešťastné děvče muselo v domě přísahat na
kříž. Ale pošmistrová a biřici na ni naléhali,
obviňovali ji, až se komorná najednou v zoufalství rozběhla a skočila na dvoře do studny.
Bylo po všem!
V tu chvíli se starý pošmistr a jeho syn vraceli z lovu. Hned poznali, co se stalo. Když
mrtvou dívku vytáhli z vody, mladý pán ji objal

a přísahal, že na ni na věky nezapomene
a chce ji mít pořád na očích.
Tak se prý do domu na Orlí ulici dostala
socha krásné dívky: vrchní část postavy je
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nahá, paže a ruce jí chybějí, spodní část těla
je zahalená a kolem boků má opasek. Stojí
na levé straně dvora.
(mav)

■

Kultura

ANNA POLÍVKOVÁ BY CHTĚLA
PŘEDSTAVIT SVŮJ PROSLOV
Možná, že se to, o čem se dočtete na následujících řádcích, ani nestane. Alespoň ne
v uvedených prosincových termínech, protože třeba ještě nebo už zase nebude možné divadla otevřít.
Navrátí-li se však situace k normálu, pak
bude poslední měsíc tohoto velmi zvláštního
roku v Divadle Bolka Polívky patřit skvělé
herečce Anně Polívkové. Navzdory karanténě pracovala usilovně na přípravě svého
pohybového one woman stand-up vystoupení s jednoduchým názvem Proslov. A jeho
téma? Je možné vůbec najít slova odhalující
tajemství vesmíru, zázrak stvoření, smysl života? Anna Polívková se o to pokusila. Chtěla
by říct všechno. Změnit svět. Zachránit lidstvo.
Podaří se jí to? O tom se poprvé můžete přesvědčit na premiéře v sobotu 5. prosince od
19.00 hodin nebo pak při repríze ve středu
16. prosince.

Jako speciální host nebude Anna Polívková chybět ani v dalším premiérovém díle
občasníku Re:kabaret Re:start, který vyjde
na jevišti divadla o den později, 17. prosince
v 19.00 hodin. A jako vždy tato stominutová
pestrá směs skečů, stand-upů, pantomimy
a improvizace okořeněná nekorektním
humorem zaměstná všechny vaše smysly
a rozvibruje bránici. Nenechte si to rozhodně
ujít.
Změna programu je bohužel stále vyhrazena, takže prosím sledujte webové stránky
divadla www.divadlobolkapolivky.cz. Jinak
ale platí, že předprodej vstupenek je možný
on-line prostřednictvím sítě GoOut nebo na
pokladně Divadla Bolka Polívky.
Ověřit si, zda se představení bude konat,
můžete také na Miniúřadu městské části
Brno-střed na telefonech: 542 526 378 a 379.
Jiřina Veselá

■

BALET UCTÍ HUDEBNÍHO GÉNIA

U příležitosti prosincového 250. výročí
narození Ludwiga van Beethovena uvede
Balet Národního divadla Brno mimořádný
premiérový projekt ve spolupráci s Janáčkovou operou. Původní balet na scéně
Janáčkova divadla v choreograﬁi uměleckého šéfa baletu Mária Radačovského má

ambice oslovit kromě baletního publika
také milovníky opery i Beethovenových
orchestrálních a komorních hudebních děl.
Choreograf Mário Radačovský se netají
obdivem k Beethovenovu hudebnímu géniu.
K beethovenovskému tématu se ve své tvorbě vlastně vrací již podruhé. V roce 2015
vytvořil pro Grand Rapids Ballet ve Spojených
státech amerických stejnojmennou, avšak
diametrálně odlišnou inscenaci. V novém
libretu, výtvarné podobě, a především choreograﬁi vzniká v baletu divadla dílo velkého
a důstojného rozsahu jako vklad Národního
divadla Brno k celosvětovým oslavám Beethovenova výročí narození.
V nové inscenaci nazvané Beethoven se
představí jak sólisté a sbor baletu, tak i sólisté
a sbor Janáčkovy opery, orchestr Janáčkovy
opery a klavírní sólista. Hudební dramaturgie
vznikala ve spolupráci choreografa a dirigenta představení Jakuba Kleckera. V baletu
zazní symfonická Beethovenova tvorba
v podobě 5., 6., 7. a 9. symfonie, ale i komorní
tvorba zastoupená klavírními sonátami.
Stejně jako Beethoven boural zažité přístupy, rozhodl se i Mário Radačovský pro nezvyklé výtvarné řešení. To se týká především
netradičního uspořádání jeviště, kde budou
přítomna všechna tři umělecká tělesa a kde
balet bude blíže divákům tančit na proscéniu
a přední části jeviště.

Autorem výtvarné koncepce scénograﬁe
je ve spolupráci s choreografem uznávaný
brněnský výtvarník Jaroslav Milfajt. Kostýmy
navrhla Ludmila Várossová, která stejně jako
scénograf spolupracuje s baletem již poněkolikáté. V titulní roli se postupně představí
sólisté Martin Svobodník, Ilya Mironov a Petr
Hos, v pěveckých sólech se představí operní
pěvkyně Jana Šrejma Kačírková, Daniela Straková-Šedrlová, Veronika Hajnová Fialová,
Jana Hrochová a pěvci Aleš Briscein, Richard
Samek, David Nykl a Jiří Sulženko. Klavírní
sonáty bude interpretovat virtuos Jiří Hrubý.
Více na www.ndbrno.cz.
Barbora Hniličková

■
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LIDSKÝ HLAS BESEDY BRNĚNSKÉ
Lidský hlas provází ﬁlharmonický sbor
Besedy brněnské již celých 160 let.
Když se na podzim roku 1860 rozhodla
skupina brněnských vlastenců realizovat pravidelná hudební vystoupení pro posílení
národního uvědomění českého obyvatelstva
v poněmčeném městě, zdaleka netušila, že
Beseda brněnská bude v jihomoravské
metropoli nepřetržitě působit a oslavovat
vysoké výročí svého založení.
Z historie sboru bylo napsáno mnoho
a některé skutečnosti se opakovaně dostávají do článků. Jsou k dispozici na internetových stránkách, na stránkách knih a almanachů a navíc, většina příznivců sboru je zná.
Například skutečnost, že za založením sboru,
nejprve jen mužského, stál člen konventu
řádu augustiniánů P. Pavel Křížkovský. Sochu
tohoto skladatele a zakladatele moderního
českého sborového zpěvu lze najít v dolní
části Špilberku při vstupu do parku z ulice
Údolní a stejně tak i pamětní desku, připomínající založení Besedy brněnské na zdi
Augustiniánského opatství svatého Tomáše,
naproti vchodu do Basiliky Nanebevzetí Panny Marie.
Od založení Besedy až do dnešních dnů
se ve vedení sboru vystřídala celá řada vynikajících 18 sbormistrů, vedle nichž má nezastupitelné místo Leoš Janáček, který se tomuto sboru s krátkými přestávkami 12 let věnoval.
Vyžadoval precizní interpretaci náročnějších
skladeb a jejich nastudování věnoval obrovské úsilí. Jeho reprezentativní koncerty si získaly obdiv doma i v zahraničí. Ne vždy byl
s vedením Besedy ve shodě. Ke smíření Leoše Janáčka s Besedou došlo po premiéře
jeho Glagolské mše 5. prosince 1927 v sále
brněnského Stadiónu pod taktovkou Ferdinanda Vacha. V Besedě zanechal Leoš Janáček svou významnou a nezapomenutelnou
stopu, podmíněnou vztahem k lidskému hlasu. Pro něj byl lidský hlas nejryzejším hudebním nástrojem a ve své různorodé působivosti

nevyčerpatelným zdrojem uměleckého vzrušení, tak jak to popisuje v knize Po zarostlém
chodníčku František Kožík.
Lidské hlasy byly pro Leoše Janáčka
nástroje, které slýchal a k nimž se vracel, když
mu nestačily tóny umělé. Díky jejich variabilitě
v nich viděl úžasnou barevnost. Přál si živoucí
obsah slova zakomponovat do výrazu, který
vyžadoval u zpěváků. Zatímco úsměv hlas
prozáří, emoce dává hlasu zvláštní hloubku
a barvu. Podle něj hlas nese emocionální
poselství tak dokonale jako žádný jiný nástroj.
Umí působivě promlouvat do duší lidí, dovede
je rozveselit, roztesknit, dovede jim dodat
energii, optimismus a pocit radosti ze života.
A právě v dnešní době zasažené koronavirovou pandemií, kdy není možné vystupovat,
pořádat koncerty, zpívat v chrámech a kostelích, doprovázet mši a také oslavovat naše
výročí, posíláme touto cestou hudební veřejnosti a našim příznivcům svoje vyznání.
Zpíváme prostřednictvím našich nahrávek
a naše činnost se přesunula do virtuální sféry
na http://www.bfsbb.cz/cs/. Samostudiem
dalších skladeb rozšiřujeme náš repertoár
a připravujeme se na budoucí koncerty. Těší-
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me se, že vám všem brzy budeme rozdávat
krásu lidského hlasu; a i kdyby byly v hledišti
koncertního sálu, v kostele nebo v divadle
dvě, tři desítky návštěvníků, budeme zpívat
tak, jako kdyby byly tyto prostory naplněny
stovkami lidí, to proto, že cítíme, spolu
s naším skvělým sbormistrem Petrem Kolařem, možnost lidem předávat živoucí obsah
slov zakletých do výrazu varování a proseb,
do výrazu lásky, radosti a vzájemného
pochopení.
Budeme opět šťastni a hlasem v hudbě,
tedy zpěvem, rozdávat to, co skladatelé do
svých děl zakomponovali. Bude nám opět
velkou odměnou vidět návštěvníky, kteří
z koncertu odcházejí s melodií na rtech, se
štěstím v srdci a s pokojným pozitivním pocitem. Cítíme, že zpěv je něco jako droga, jako
balzám pro všechny naše duše, balzám, na
který jsme si zpěváci i posluchači zvykli. Ano,
zvykli jsme si na ten nádherný pocit po přijetí
neškodného a účinného léku. A najednou
nám dnes všem chybí. Tak si přejme, abychom tento lék mohli všichni plnými doušky
brzy opět užívat. Lék, který vede k větší pokoře, k větší lásce, k většímu vzájemnému
pochopení. Bude to nejen naše souznění ve
zpěvu, ale souznění srdce a duše každého
z nás. To všechno v dnešní době potřebujeme. A proto věříme, že prosincový koncert
Brněnského ﬁlharmonického sboru Besedy
brněnské bude oslavou nejen jeho 160. jubilea, ale také oslavou konce pandemických
opatření.
Brněnský ﬁlharmonický sbor Beseda
brněnská si dovoluje vyjádřit poděkování
všem partnerům za spolupráci, zejména
městské části Brno-střed a statutárnímu měsLibuše Trnková ■
tu Brnu.

Neziskové organizace

MĚSTEM JEZDÍ GALERIE RATOLEST
Nezisková organizace Ratolest Brno ve
spolupráci s Dopravním podnikem města
Brna vypustí 1. prosince do ulic galerijní
tramvaj.
Během celého prosince bude tramvaj číslo
1033 vézt reprodukce prodejních děl umělců
a umělkyň, kteří podpořili myšlenku Galerie
umění(m) pomáhat, tedy prostřednictvím prodeje uměleckých děl podporovat děti, mladé
lidi a celé rodiny v nepříznivé sociální situaci.
Pokud cestující tato díla zaujmou, mohou si
je zakoupit v e-shopu na internetovém odkazu: www.galerieratolest.cz.
I tato výstava bude mít svou vernisáž,
pokud to aktuální vládní nařízení dovolí.
„Vzhledem k uzavřeným běžným výstavním
prostorám jsme rádi, že můžeme činnost
Galerie Ratolest prezentovat i tímto způsobem,“ uvedla koordinátorka projektu Iva
Kouřilová a dodala: „Všechny srdečně zveme
na nezvyklou vernisáž, která se uskuteční
ve středu 2. prosince v čase od 17.00 do
19.00 hodin přímo v šalině č. 1033, odstavené
na slepé koleji na Komenského náměstí.

DŽIVIPEN
POMÁHÁ SE ŠKOLOU
Nízkoprahové centrum Dživipen sídlí na
Körnerově 1 a je určeno dětem od šesti do
čtrnácti let.
V září jsme s klubem najeli na běžný režim.
S klienty jsme řešili, co je aktuálně zajímalo,
nebo co potřebovali a hodně jsme jim s nástupem nového školního roku vypomáhali s přípravou do školy. Věnovali jsme se preventivním tématům, jako je dospívání a změny,
které se s ním pojí nebo bezpečný přístup
k sociálním sítím, abychom zvyšovali vědomosti a informovanost klientů.
Říjen s sebou přinesl spoustu změn spolu
s pozměněnými vládními nařízeními. Na to
naše služba zareagovala tím, že jsme omezili
okamžitou kapacitu klubu a čas, který zde
klienti mohli strávit. V případě, že službu
navštíví, věnujeme se tématům a záležitostem, které jsou pro ně aktuální, nebo je trápí.
Nyní se také hodně zaměřujeme na doučování a pomáháme dětem plnit zadané úkoly
ze školy. Služba tedy funguje a klienti nás
mohou navštěvovat. Snažíme se s nimi komunikovat také on-line a být jim k dispozici i prostřednictvím sociálních sítí, především facebooku. Pro více informací nás mohou
kontaktovat v sídle centra nebo na telefonním
čísle 773 770 238.
Bc. Kristýna Čechová, DiS

■

Tramvaj bude volně přístupná, bude možné
se v ní projít, prohlédnout si umělecká díla
Galerie Ratolest, a pokud vám některé padne do oka, můžete si jej rovnou zarezervovat
a následně zakoupit. Kromě umění budeme
mít pro návštěvnice a návštěvníky připraveno
drobné občerstvení a zejména horký mošt
na zahřátí.“
Galerie Ratolest není běžná galerie. Jedná

se o jedinečný charitativní projekt spolupracující s umělci a umělkyněmi z celé České
republiky, kteří se rozhodli podpořit dobrou
věc. Peníze z prodeje či pronájmu uměleckých děl putují na činnost Ratolesti Brno, organizace, která již 25 let pomáhá ohroženým
dětem, mladým lidem i celým rodinám v nepříznivé životní situaci.
Anna Kupcová

■

PODPORA PRO LIDI
BEZ DOMOVA
Armáda spásy podává pomocnou ruku
lidem bez domova. Pomáhá jim najít přístřeší a dodržovat hygienické podmínky.
V rámci sociální služby Prevence bezdomovectví Brno se během září a října povedlo
přestěhovat do komerčního nájmu jednu
domácnost a další tři získaly obecní byt, dvě
z nich v městské části Brno-střed.
Tři domácnosti se mohly nastěhovat do
tréninkového bytu, z toho byl jeden uživatel
služby, který ještě na jaře využíval podporu
stanového městečka na Střeláku pro osoby
bez přístřeší a jsou vytvořeny podmínky pro
to, aby se další mohl nastěhovat během listopadu.
Vzhledem k situaci s Covid-19 jsme také
v rámci služby Prevence bezdomovectví
distribuovali do každé domácnosti set úklidových pomůcek. Toto má za účel podpořit
hlavně dostatečnou hygienu ve společných
prostorech, především u těch, kteří jsou
závislí na dávkách hmotné nouze a nemohou
si dovolit pořídit vše potřebné pro úklid
najednou.
Posláním služby Prevence bezdomovectví
v Brně je nabídnout osobám a rodinám starších 18 let v nepříznivé sociální situaci, které

jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení
ztratili, podporu, poradenství a pomoc. Služba
posiluje sociální začleňování zejména
v oblasti zaměstnání, udržení bydlení, vedení
domácnosti, výchovy dětí, uplatňování práv,
podpůrných sociálních vztahů a v oblasti
péče o sebe.
Bc. Kristýna Čechová, DiS.

■

Správné odpovědi na otázky znalostního
kvízu ze stran 9 a 10:
1a, 2b, 3a, 4c, 5b, 6a, 7c, 8b, 9b
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pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole
tel. 702 006700
e-mail: info@nabrousime.cz
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NÁHRADNÍ DÍLY
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Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156
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www.chladservis.cz

www.nabrousime.cz

