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17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 10. 2. 2021 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 bude zřejmě
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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 ČTENÁŘI, MILÍ PŘÁTELÉ,
dovolte mi, abych vás všechny srdečně
pozdravil v novém roce a popřál vám, aby
pro vás byl co nejpříjemnější.
Doufám, že jste prožili klidný a radostný
advent a že jste v adventním období zavítali
i na procházku do historického centra Brna.
I přes všechna omezení jsme se pro vás
pokusili v ulicích a na náměstích v centru Brna
připravit tradiční sváteční prostředí. Aby
vánoční trhy byly bezpečné a cítili jste se na
nich příjemně, nachystali jsme pro loňský prosinec úplně nový koncept. Postavili jsme jen
čtvrtinu obvyklého množství vánočních stánků a zvolili jsme pro ně jen tradiční a řemeslný
sortiment. Ponechali jsme tak na náměstí Svobody, Zelném trhu, Dominikánském náměstí
a Moravském náměstí v parku a u Jošta více
volného prostoru, aby se lidé mohli volně
procházet a nemuseli se tísnit a stát dlouhé
fronty. Posílili jsme vánoční výzdobu. Vánoční
trhy zdobily dva tradiční vánoční stromy, ručně vyřezávaný betlém, velké vyhlídkové kolo
a novinkou byl malý historický kolotoč. Místo
jsme našli i pro šest vánočních stánků, které
zdarma využilo více než třicet charitativních
organizací. Vánoční trhy a vánoční výzdoba
byly letos vzdušnější, přehlednější a kultivovanější. Potěšilo nás, že přišlo hodně návštěvníků, zejména dětí, a snad se tak vánoční trhy
líbily i vám.
V roce 2021 se na Úřadu městské části
Brno-střed více zaměříme na usnadnění

vzdálené komunikace občanů s úřadem. Velmi nás trápí, že kvůli opatřením vlády nemůžeme být s občany v osobním kontaktu tak,
jak jsme byli zvyklí. Dříve jsme měli otevřeno
každý den, v době nouzového stavu máme
vládou povoleny jen dva půldny týdně. Naši
úředníci samozřejmě po celou dobu usilovně
pracují, aby vyřídili vše, co klienti úřadu potřebují. Pro klienty i úředníky je to ale takto
náročnější, osobní kontakt nám chybí. Na
dálku je obtížnější klientům vše správně
vysvětlit a poradit jim, jak si mohou svoji věc
snadno a nejlépe vyřídit. Proto jsme se už
loni zaměřili na posílení prostředků vzdálené
komunikace s klienty. Nedávno jsme na
webových stránkách městské části spustili
nový portál občana, ve kterém snadno
a intuitivně vyhledáte informace o tom, jak
si na našem úřadě vyřídíte vše, co potřebujete. Pro radu můžete nově 24 hodin denně
využít i našeho chatbota Radima, který umí
automaticky odpovědět na nejčastější otázky. A budeme velmi rádi, když se obrátíte na
naše klientské centrum, kterému říkáme
Miniúřad, a jehož pracovnice vám po telefonu rády poradí. Počátkem letošního roku
jsme spustili nové webové stránky, které
jsme s pomocí moderních prostředků vytvořili tak, abyste na nich přehledně a rychle
našli potřebné informace a mohli snadno
vzdáleným způsobem kontaktovat naše pracovníky.

Kontakty na Miniúřad:
Bc. Markéta Nekulová
telefon: 542 526 378
e-mail: marketa.nekulova@brno-stred.cz
Bc. Iveta Fišerová
telefon: 542 526 379
e-mail: iveta.ﬁserova@brno-stred.cz

Vládní opatření sice doporučují občanům
řešit kontakt s úřadem vzdáleným způsobem,
ale pokud se rozhodnete přijít k nám osobně,
nemusíte se ničeho obávat. Snažíme se pro
vás vytvářet příjemné a bezpečné prostředí.
Zavedli jsme vlastní pravidelné antigenní testování zaměstnanců. Všechny veřejně přístupné prostory úřadu pravidelně dezinﬁkujeme a dohlížíme na dodržování všech preventivních pravidel. Na frekventovanější
agendy, kde by se nárazově mohly tvořit fronty, například na matrice, se můžete objednat
na přesný čas. Při návštěvě našeho úřadu se
tak nemusíte obávat nákazy koronavirem.
Rádi bychom přispěli k tomu, že letošní rok
pro vás bude klidnější a radostnější. Pokud
bychom vám mohli s něčím ještě více pomoci,
napište nám, pokusíme se vám co nejvíce
vyhovět.
Přeji vám v novém roce vše dobré.
Petr Štika ■
tajemník Úřadu městské části Brno-střed

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO ROK 2021

I v letošním roce vypisuje městská část
Brno-střed dotační programy pro oblast
sociální a zdravotní, pro kulturu, pro sport
a volný čas a také pro životní prostředí.
Novinkou je snížení ﬁnanční spoluúčasti
organizátorů akce u dotačního programu
v oblasti sociální, zdravotní a občanských
záležitostí.
Od 1. ledna do 30. června je možné podávat
žádosti na podporu aktivit v oblasti sociální,
zdravotní a občanských záležitostí. Celkově

může být rozděleno až 500 000 korun, každý
projekt může dosáhnout maximálně na podporu 50 000 korun. Podporovány budou zejména projekty zaměřené na spolkový život,
občanské a svépomocné aktivity, například
kluby seniorů a mateřská centra, případně projekty aktivního stárnutí nebo třeba zapojení
seniorů do dobrovolnické činnosti.
„Možnosti využití dotací jsou v této oblasti
opravdu široké, navíc jsme letos schválili jednu příjemnou novinku, která jistě zjednoduší
práci organizátorům. Jejich spoluúčast se
snížila z původních 30 % pouze na 5 % z celkové částky dotace. Víme, že v dnešní době
je těžké připravovat volnočasové aktivity ať
už pro maminky s dětmi nebo třeba seniory
a vážíme si jejich práce,“ doplnila Mgr. Marie
Jílková, radní Brno-střed pro oblast sociální.
Sport, vzdělávací a volnočasové aktivity
a Kultura jsou další dva dotační programy, ve
kterých můžete požádat o ﬁnanční podporu

městské části Brno-střed. Oba programy probíhají během roku v pěti kolech, celková
ﬁnanční alokace každého z nich je 750 000
korun. U obou programů je potřeba nastudovat si termíny výzev a podmínky podání
žádostí na www.brno-stred.cz v sekci Potřebuji si vyřídit. Další možností je program na
podporu aktivit v oblasti životního prostředí
a péče o zeleň. Zájemci o dotaci mohou podávat žádosti od 1. do 28. února, ﬁnanční alokace programu je 200 000 korun.
Průběžně po celý rok je také možné čerpat
příspěvek z programu Free WC na zpřístupnění
toalet provozovny občerstvení veřejnosti zdarma. Roční příspěvek městské části provozovateli na čistící prostředky a podobně je
10 000 korun. Před podáním žádosti do kteréhokoliv dotačního programu doporučujeme pečlivě prostudovat jejich podmínky,
které jsou uveřejněny na www.brno-stred.cz
(kad) ■
v sekci Potřebuji si vyřídit.
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CUKROVÍ PRO SVATOU ANNU
Pracovníci Úřadu městské části Brnostřed pravidelně organizují různé dobrovolné a dobrovolnické akce. V minulosti
to byla třeba pomoc s úklidem v prostorách Hospice svaté Alžběty, práce na
zahradě mateřské školy nebo hromadné
darování krve loni v srpnu. Poslední akcí
bylo napečení cukroví pro zdravotníky
z jednotky intenzivní péče anesteziolo-

gicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny.
Vánoce v mnoha zdravotnických domácnostech budou letos buď bez cukroví nebo
s minimem. K dobrovolné aktivitě napéct
cukroví pro zdravotníky, kteří byli v poslední
době vystaveni velkému tlaku a stresu, se přidalo více než 30 kolegyň a kolegů. Díky jejich
ochotě a nadšení se podařilo doma napéct
a nabalit na devadesát krabiček cukroví. Předání cukroví v nemocnici proběhlo ve velmi
milé a dojemné atmosféře a staniční sestra
společně s dalšími sestřičkami práci dobrovolníků velmi srdečně ocenily. Nemocnice
u svaté Anny byla vybrána proto, že leží v městské části Brno-střed, navíc velice blízko radnice.
„Jsem hrdý na naše zaměstnance, že zrealizovali tuhle akci. Věřím, že udělali dobrou
věc a budu jim i do budoucna fandit při jaké-

koliv další dobrovolnické aktivitě,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Během ledna pracovníci radnice plánují druhý hromadný odběr krve. Pokud byste se chtěli
také zapojit, veškeré informace rádi podají
například v odběrovém centru nemocnice
u svaté Anny na telefonním čísle 543 182 190
nebo je najdete na www.fnusa.cz.
(kad)

■

AKTUALITY K REKONSTRUKCI PARKU
NA NOVÝCH SADECH

Za architektonickým návrhem rekonstrukce stojí respektovaná zahradní architektka
Mgr. Ing. Lucie Radilová ve spolupráci
s renomovaným brněnským zahradním
architektem Ing. Zdeňkem Sendlerem.
Hlavní práce už byly ukončeny, ale plocha
zůstane oplocená až do jara, aby mohl
vyrůst kvalitní štěrkový trávník tvořený
směsí bylin.
Park na Nových sadech má za sebou větší
část rekonstrukce povrchu. Až bude hotová,
bude po celé ploše parku technický trávník,
který bude plně pochozí, navíc dokáže velmi
dobře hospodařit se srážkovou vodou na
rozdíl od původního mlatového povrchu.
„Nově bude v parku vysazeno dalších
šest platanů do středu plochy, aby byla přistíněna a byla pro návštěvníky komfortnější.
Velmi citlivě přistupujeme i ke kořenovým

systémům stávajících vzrostlých platanů,
z nichž u jednoho, vystupujícího nad povrch,
budeme řešit speciální úpravu jeho okolí
tak, aby byl samozřejmě zachován a nedošlo k jeho poškození,“ upřesnil Mgr. Martin
Landa, 2. místostarosta Brno-střed pro životní prostředí.
Součástí parku jsou nové otočné lavičky,
které potřebují rozestup, v další části parku
jsou pak pevné lavičky ve skupinkách
i samostatně. To, že jsou lavičky jednomístné,
je dáno tím, že chceme, aby nový park už
nesloužil jako obydlí a ložnice pro lidi bez
domova jako dřív.
„Lavičky jsme navíc podle požadavku
seniorů doplnili opěrkami, aby se jim co nejlépe usedalo i vstávalo. Otočné lavičky ve
veřejné anketě mezi občany obsadily druhé
místo v oblíbenosti a osvědčily se i na Domi-

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021

nikánském náměstí a Veselé ulici,“ doplnil
Martin Landa.
Doplňková růžová barva u laviček zapadá
do budoucí podoby technického trávníku, ve
kterém budou vykvétat různé byliny, které jej
budou tvořit. Má být kontrastem k šedivým
zpevněným dopravním plochám v okolí i blízké technické infrastruktuře. Růžové lavičky
najdete v mnoha zahraničních městech, například ve Vídni, Londýně, Torontu a dalších.
Městská část Brno-střed také řeší s Technickými sítěmi města Brna možnost výměny
stávajícího osvětlení za šetrnější LED svítidla
a také s nimi a dopravním podnikem jedná
o novém opláštění kolektoru, aby do parčíku
lépe zapadal. Park bude ještě chvíli nepřístupný, a to zhruba do května. Technický trávník se musí dobře uchytit a pořádně vyrůst,
aby dlouho a dobře sloužil, jak má.
(kad)

■
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ODSUN KONTEJNERŮ, ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY
A VÍCE ZELENĚ PŘED NÍ
V poslední době se snažíme v ulicích nahrazovat kontejnery na tříděný odpad kontejnery podzemními. Nevzhledné nádoby
před základní školou Antonínská jsme nyní
nahradili podzemními o kousek dál. Je to
navíc první krok k rozsáhlé rekonstrukci
a rozšíření základní školy.
Podzemní kontejnery na rohu ulic Smetanova a Botanická už slouží lidem a ty nevzhledné před základní školou Antonínská jsou pryč.
Jsou to první podzemní kontejnery, které za
zhruba milion korun vybudovala městská část
Brno-střed. Stanoviště zůstává v majetku městské části coby investora, svoz bude zabezpečovat svozová společnost SAKO. Pro občany je jejich obsluha také velmi komfortní,
ovládají se pedálem a nedochází tak k přímému kontaktu se zařízením. V příštím roce chce
městská část obdobné podzemní kontejnery
vybudovat také na Nových sadech, na rohu
ulic Hybešova – Vodní – Kopečná.
Městská část Brno-střed na Antonínské
zahájí začátkem roku jednu z největších školských investic za desítky let. Jedná se o výstavbu nových učeben, tělocvičny, jejíž střecha
bude zároveň sloužit jako venkovní hřiště,
a terasy se zelení ve vnitrobloku školy.
Přesun kontejnerů nám navíc umožní rovněž nově upravit prostor před budovou školy.
Návrh připravil Ing. arch. Ivo Chmelař a připomíná v něm původní podobu prostoru
s květinovými záhony. Návrhu dominují nové
zelené plochy, a to ať už se jedná o výsadbu
stromů nebo květinových záhonů. Součástí
jsou také zastíněná místa k sezení, která jsou
oddělena od frekventovaného chodníku
a mimo jiné mohou sloužit rodičům, kteří
čekají na děti. U záhonků budou umístěny
stojany na kola a koloběžky a bude zde postaveno také nové, velkorysejší schodiště
s rampou pro přístup do školy. Navržené
zábradlí s rozestupy bude umožňovat přímý
průchod od míst K+R na chodník. Na parkovacích místech Kiss and Ride krátkodobě
zastavují rodiče, kteří vozí děti do školy autem.
Přístavba školy začne už letos v lednu,
rekonstrukce okolí vchodu do školy naváže
v roce 2022. Ještě téhož roku by měly být
všechny práce ukončeny. Investice městské
části Brno-střed dosáhne pravděpodobně
65 milionů korun. Věřím, že žáci i rodiče vše
nové ocení a budou jednu z našich nejstarších škol navštěvovat i nadále rádi.
Ing. arch. Vojtěch Mencl ■
starosta městské části Brno-střed
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VESELÉ DIAMANTOVÉ
VÝROČÍ SVATBY

PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Chtěla jsem se zeptat, kde bych mohla
najít pohromadě informace o možnostech péče o seniora. Dostala jsem se
do situace, kdy musím náhle řešit péči
o starou maminku a zároveň mám ještě
školou povinné děti. Je toho docela dost
a úplně nevím, kdo by mne v péči mohl
podpořit, vystřídat, protože se bojím, že
to úplně dlouho nezvládnu. Děkuji.
Petra Votočková

Jiří a Marcela Veselí oslavili 10. prosince
2020 šedesát společně prožitých let.
K diamantovému výročí svatby jim na malé
rodinné oslavě gratulovali jejich blízcí a s blahopřáním se připojujeme i my z radnice městské části Brno-střed. K oslavě v obřadní síni
Nové radnice sejdeme až v letošním roce,
jakmile se epidemiologická situace uklidní
a k významnému jubileu bude moci manželům popřát celá rodina.
Pár řádků o tom, jak se rodiče seznámili
a jaká byla a je jejich společná cesta životem,
nám zaslal syn Petr Veselý:
Otec Jiří se narodil 17. září 1939 v Brně a celé
dětství prožil v okolí ulice Křídlovická, kde
bydlel. Matka Marcela, rozená Roudná, se
narodila 12. prosince 1941 v Táboře. Otec byl
po studiích odvelen na vojnu právě do Tábora, kde jako voják základní služby pracoval
v tiskárně. Tam rodiče seznámila matčina starší sestra Květa, která toho času žije ve Spo-

jených státech amerických, ale tenkrát pracovala v kasárnách. V té době jim bohužel
umřela maminka, a tak si moji maminku Marcelu otec v podstatě ihned po skončení
vojenských povinností odvezl do Brna, kde
si ji 10. prosince 1960 v 8.00 hodin na Staré
radnici vzal. Svatební hostina se tenkrát konala ve vyhlášené restauraci Belveder na ulici
Erbenova 1. Z této lásky a z toho jejich milování se narodil jejich první syn Jiří, a za devět
let druhý syn Petr, tedy já.
Otec pracoval celý život v tiskárně, napřed
jako tiskař a postupně jako technolog, mistr
výroby a od založení polygrafické školy, jejíž
výrobní prostory se nacházely na ulici Masarykova, tehdy to tedy byla třída Vítězství,
jako vrchní mistr. Celý život se navíc věnoval
trénování mládežnických kategorií ve volejbale dívek.
Matka byla účetní, napřed v národním podniku Tisk Brno, který sídlil na tehdejší ulici
9. května, dnešní Rašínově, a pak ve státním
podniku Klenoty na ulici Ponávka. Aktivně
dodnes chodí jednou týdně do cvičení a jednou týdně do sauny, a to už 50 let. Otec je
sice hlavou rodiny, ale maminka je ten krk,
který s ní hýbe.
Celý život se snažili něco budovat, ať to
byla chata na Vysočině nebo zahrada
s malým domkem v Brně. A to je taky drží při
svěžesti, neustálý pobyt venku, v přírodě,
kutilství, pěstování květin a ovoce, veškeré
práce na zahradě.
A spojuje je také malý společný rituál, který
si drží nejméně posledních 25 let: každé ráno
malá štamprlička, a to stejné večer.
Velkou část společného života bydleli rodiče na ulici Vrchlického sad, později na ulici
Tučkově, takže se dá říci, že Brno-střed bylo
jejich srdeční záležitostí po celý život. Dnes
už ale žijí v malém domku, který si sami zbudovali na okraji Brna.
(mav)
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Dobrý den,
děkujeme za vaši důvěru. Popisovaná
situace by se dala popsat slovem
sendvič, jste obklopená starostmi z obou
stran, jak péčí o děti, tak péčí o stárnoucí
rodiče. Tento fenomén je nyní stále četnější, protože se lidé díky kvalitě zdravotní péče dožívají vyššího věku, ženy
odkládají mateřství na pozdější dobu
a prodlužuje se délka odchodu do
důchodu. Sama jste rovněž v produktivním věku, takže kromě péče je na vás
ještě vyvíjen tlak stran pracovního výkonu
a opomíjený by určitě neměl zůstat ani
váš partnerský život. To vše vytváří obrovský tlak a je určitě na místě požádat
o pomoc a očekávat ji.
Zástupci sendvičové generace potřebují
především možnost se zorientovat
v nabízených podpůrných službách
a využít jich pro vytvoření si prostoru
a času pro svůj osobní život, odpočinout
si a na chvilku se odreagovat.
Velmi dobrým, a především praktickým
průvodcem nabízenými službami je nově
vzniklý portál brněnského Centra pro rodinu a sociální péči, který najdete na
www.sendvicovagenerace.cz. Obsahuje
jak podpůrné rady pro pečující, tak přehled všech organizací, které vám v Brně
mohou v péči pomoci – poradit, vystřídat,
ulehčit, možností jsou i vícedenní odlehčovací pobyty seniorů.
Brněnský magistrát vydal také brožuru
s názvem Sendvič prosím, kde jsou tyto
informace dostupné v tištěné podobě,
navíc doplněné o zásady efektivního
rodičovství. Je možné si ji vyzvednout na
vrátnici radnice městské části Brno-střed
na Dominikánské 2.
Mgr. Marie Jílková

■

členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast sociální a zdravotní
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POSILA ÚKLIDU
NA VLHKÉ A V OKOLÍ

BAZÉN NA KRAVÍ HOŘE
DOPLNÍ WELLNESS

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ
E-AUKCE

Lidé bez domova dostali příležitost pracovat, zvýší se jejich šance na důstojný život
a bydlení. Navíc pomohou se zvelebením
části města.
Osvojení nebo restart pracovních návyků
je jedním z důležitých kroků, které mohou
za pomoci veřejného a neziskového sektoru
udělat lidé bez přístřeší. Zvýší se jejich šance
na důstojný život a bydlení, navíc pomohou
zvelebit část města. To vše si klade za cíl společný projekt statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Tepláren Brno a Společnosti Podané ruce umožňující lidem bez
domova získat práci. Šest vybraných uživatelů
centra pro lidi bez domova na Vlhké ulici od
začátku prosince loňského roku pomáhá
s úklidem na Vlhké, Mlýnské, Křenové a na
Skořepce. Předpokládá se, že se o svěřenou
lokalitu budou starat tři hodiny denně, a to
od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 9.30
a od 15.00 do 16.30 hodin. Teplárny Brno
podpořily projekt částkou 600 tisíc korun,
která je určena na pokrytí personálních nákladů, tedy odměn lidí bez domova, kteří se projektu zúčastní. O vybavení pracovním nářadím a ochrannými pomůckami se postarala
(kad) ■
městská část Brno-střed.

Sportovní areál na Kraví hoře čekají změny.
Díky stavebním úpravám zde vznikne wellness centrum a rozšíří se zázemí letního
koupaliště.
Na konci roku 2020 město Brno na základě
nabídkového řízení vybralo stavební ﬁrmu,
která práce provede.
„Stavbaři nejdříve rozšíří sociální zázemí
letního koupaliště. To by mělo být hotové
do příští letní sezony. Poté budou následovat
další práce, které však nebudou mít vliv
na provoz krytého bazénu ani letního koupaliště. Věřím, že návštěvníci novinky ve
sportovním areálu ocení,“ dodal Ing. arch.
Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed. Ta sportovní a rekreační areál provozuje.
Budova, kde se nyní nacházejí kanceláře,
šatny a sociální zázemí pro návštěvníky venkovního koupaliště, projde rozsáhlou rekonstrukcí, dojde k dispozičním změnám a osazení vířivých a ochlazovacích bazénků a saun.
Bude také vybudována nová zelená střecha,
provedeny sanace železobetonové konstrukce a hydroizolace. Město Brno bude do
areálu investovat něco přes 68 milionů korun.

Nebytové prostory na Nových sadech,
které městská část Brno-střed v prosinci
2020 nabízela k prodeji prostřednictvím
elektronické aukce, mají nového majitele.
Elektronická aukce, do které se přihlásilo
šest zájemců o tyto nebytové prostory, byla
opět mimořádně úspěšná. Vyvolávací cena
byla znaleckým posudkem stanovena na
3 690 000 korun, díky aukci se výsledná prodejní cena vyšplhala na 6 870 000 korun.
„Prostory na Nových sadech byly již delší
dobu prázdné a nedařilo se nám je pronajmout, proto jsme se rozhodli je prodat. Cena
získaná díky elektronické aukci je opravdu
vysoká. Je zjevné, že rozhodnutí využívat
tuto cestu k prodeji jednotlivých bytů, nebo
jako v tomto případě nebytových prostor, se
nám osvědčila a vyplácí,“ doplnil Miroslav
Vaníček, radní Brno-střed, do jehož gesce
majetek spadá.
Nyní musí prodej ještě schválit Komise
majetková, Rada městské části Brno-střed
a zastupitelstvo, poté zájemce doplatí kupní
cenu a prostor převezme. Na přelomu února
a března by měla proběhnout další elektronická aukce, která se bude týkat několika
(kad) ■
malometrážních bytů.

(kad)

■

REKONSTRUKCE DOMU NA VÍDEŇSKÉ 11
Bytový dům, který má městská část Brno-střed ve správě a který je určen ke kompletní rekonstrukci, je koncovou budovou
řadové zástavby na ulici Vídeňská. Z druhé
strany navazuje na boční část objektu
pozemek s městskou zelení. Kvůli rekonstrukci, která začne v průběhu ledna, je
nyní dům zcela prázdný.
Po rozsáhlé rekonstrukci bude dům opět
plnit bytovou funkci s obchodním využitím.
Během prací dojde ke stavebním úpravám
objektu, nástavbě dvorního traktu a půdní vestavbě uličního traktu. V suterénu vzniknou nové
sklepní kóje a výměníková stanice. V prvním
podlaží budou dvě bytové jednotky, dva
komerční prostory a zázemí domu. Ve druhém,
třetím a čtvrtém podlaží budou pouze byty.

„Během rekonstrukce bude provedena
sanace vlhkosti a stropních konstrukcí, zateplení objektu, nová střešní konstrukce, budou
vyměněny výplně otvorů a zaskleny pavlače.
Dojde k vybudování výměníkové stanice
včetně přípojky na horkovod. Nově budou
provedeny také inženýrské sítě včetně přípojek a vybudována retenční nádrž ve dvoře
a fotovoltaický systém na střeše. Samozřejmostí při kompletní rekonstrukci jsou nové
podlahy, omítky a sociální zázemí bytů,“
upřesnil Ing. Ivo Komárek, radní Brno-střed,
do jehož gesce investice patří.
I do budoucna zůstane celkový vzhled
budovy z uliční části nezměněn. Stávající plastiky zůstanou zachovány, členění rovněž.
Dojde pouze k nanesení nové fasádní vrstvy,

výměně výkladce prodejny potravin
a k výměně oken v prvním nadzemním patře.
Konstrukce krovu, která projde výměnou,
z uliční části zůstane se stejným sklonem
s využitím stávající střešní skládané krytiny,
sklon ani výška se tedy nezmění.
„Investice do domu bude činit téměř
43 a půl milionu korun. Věřím, že noví obyvatelé ocení nejen kompletně zrekonstruované bytové jednotky, ale i zasklené pavlače,
nově vybudovaný výtah a přístupný dvůr se
zelení,“ doplnil Ivo Komárek.
Rekonstrukce domu bude probíhat od ledna do konce října 2021, po jejím ukončení
bude dům mít 20 bytových jednotek a dva
prostory ke komerčním účelům.
(kad)

■
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SMYČKA NA ÚSTŘEDNÍM
HŘBITOVĚ UŽ FUNGUJE

NOVÁ PRAVIDLA
PRO PYROTECHNIKU

WEBOVÁ APLIKACE PRO
VÝBĚR STŘEDNÍ ŠKOLY

Rekonstrukce konečné tramvaje u ústředního hřbitova po třech měsících skončila,
od 13. prosince na ni opět zajíždějí tramvaje.
Po dobu výluky do smyčky nemohly zajíždět tramvaje, spoje na lince 2 dopravní podnik vedl ve změněné trase Stará osada–
Modřice, smyčka, a spoje na lince 5 odkláněl
ze zastávky Celní do smyčky Švermova. Obě
linky se od 13. prosince 2020 vrátily na své
původní trasy končící ve smyčce Ústřední
hřbitov.
Díky rekonstrukci je na smyčce téměř osm
set metrů nových kolejí tramvaje, vznikla zde
bezbariérová nástupiště, nové chodníky a přibyl i nový ostrůvek u vnitřní koleje. Součástí
projektu byla i úprava trolejového vedení
a kabelové sítě. Ve smyčce jsou stejně jako
doposud dvě koleje – vnitřní a vnější, které
za výstupními zastávkami propojuje nová
kolejová spojka. V provozu to umožní snadné
předjíždění tramvajových souprav, které přijíždějí do smyčky a také bezproblémové
odstavení vozů při poruše. Díky prodloužení
vnitřní koleje smyčky se do ní vejde více tramvajových souprav. Rekonstrukce si vyžádala
investici téměř 63 milionů korun.

Brněnští zastupitelé schválili vyhlášku, která zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území města Brna. Jsou v ní
však zahrnuty výjimky.
Obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky nabyla účinnosti 26. prosince 2020.
Dokument zakazuje používání zábavní
pyrotechniky na celém území města. Nedotýká se však ani neupravuje provádění ohňostrojných prací a odpalování ohňostrojů, které
může odpalovat pouze osoba k tomu podle
zákona o pyrotechnice způsobilá. Ohňostrojné práce musí podle zákona o pyrotechnice
povolit obvodní báňský úřad a musejí se nahlašovat obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru. Vyhláška však počítá s možností
výjimky ze zákazu, kterou může udělit rada
příslušné městské části ve správním řízení.
Žadatel se na městskou část musí obrátit
písemnou žádostí, kterou doručí nejméně
30 dnů před použitím zábavní pyrotechniky.
Nařízení se netýká dětských, dortových
a obdobných fontán, prskavek, konfet, pokud
jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny
do kategorie F1 a F2. Dále se omezení netýká
31. prosince, tedy Silvestra a 1. ledna, Nového
(kad) ■
roku.

Rozhodování o budoucí kariéře je pro žáky
nejen posledních ročníků základních škol
letos složitější než obvykle. Většina dnů
otevřených dveří na středních školách
musela být zrušena nebo přesunuta na
později.
Jihomoravský kraj se proto jako zřizovatel
většiny středních škol rozhodl žákům a jejich
rodičům situaci usnadnit a vyvinul webovou
aplikaci, která jim pomáhá tu správnou školu
najít nebo s ní komunikovat. Najdete ji na
www.vyberskoly.cz/online.
Díky ní si budoucí středoškoláci mohou
velmi jednoduše vyhledat všechny střední
školy v Jihomoravském kraji včetně soukromých a třídit je podle mnoha kritérií. U každé
školy získají i ověřená víceletá statistická data
o skutečném počtu uchazečů, takže si mohou
lépe odhadnout svoje šance na přijetí. Školy
do databáze umístily řadu doplňujících informací a rodiče tak mohou díky porovnávací
tabulce rychle posoudit, v čem je konkrétní
škola v daném oboru studia jiná než ostatní.
Řada škol navíc přidala do galerie i na míru
vytvořené video s hodnocením školy ze strany samotných žáků. Aplikace je funkční
i v prohlížečích mobilních telefonů.

(kad)

■

(kad)

■

VÍTĚZOVÉ DÁME NA VÁS ROKU 2020
Čtvrtý ročník participativního rozpočtu
Dáme na vás se stal zatím tím nejúspěšnějším. Ve ﬁnále mezi lidmi zvítězilo a na
realizaci nyní čeká 11 projektů za více než
30 milionů korun.
Brno má za sebou další úspěšný ročník
Dáme na vás. I přes nepříznivou situaci, v níž
sehrála svou roli pandemie koronaviru, se
podařilo podpořit 11 projektů za cenu více
než 30 milionů korun. Hlasoval navíc rekordní
počet Brňanů.
Čtvrtý ročník participativního rozpočtu
začal výzvou, která jasně deﬁnovala základní
parametry a radní ji schválili na konci loňského ledna. V tomto ročníku se počítalo s tím,
že jednotlivé projekty mohou stát maximálně
tři miliony korun a maximální částka, za niž
mohou být realizovány projekty na území
jedné městské části, může dosáhnout nejvýše 10 milionů korun.
Celkem 134 projektových návrhů splnilo
Zásady participativního rozpočtu statutárního
města Brna. K tomu, aby se úřad zabýval proveditelností jednotlivých projektů, bylo ještě
nutné získat dostatečnou podporu ze strany

veřejnosti. Projekty musely získat 300 Líbí
se mi v galerii projektů na webovém portále
www.damenavas.brno.cz, nebo dodat podpisový arch s minimálně 50 podpisy pro
jeden projekt. V letošním ročníku bylo
20 projektů podpořeno podpisovým archem
a 114 pomocí získaných lajků na webu.
Z důvodu pandemie koronaviru se letos
neuskutečnila žádná veřejná projednání ani
medailová setkání. Lidé se o konečných
65 proveditelných projektech mohli dozvědět na výstavě na náměstí Svobody a na Mali-
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novského náměstí, ve videu, které popisovalo, jak hlasovat a bylo zveřejněno na sociálních sítích, webu i v městské hromadné
dopravě.
Podporu v tomto ročníku vyjádřilo 20 676
občanů Brna, což je o 52 procent více než
v minulém ročníku. Všech jedenáct vítězných
projektů bude realizováno do konce
roku 2021.
Vítězné projekty participativního rozpočtu
1. SOS pro jezírka obory Holedné!
2. Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým
3. Klubovny pro děti v Tuřanech
4. Včely do Brna
5. NEBÝT NA TO SAMA – Ženy v onko léčbě
6. Sportovně-relaxační lesní zóna v Bosonohách
7. Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole
8. Park pro Majdalenky
9. Medlánky v pohybu
10. ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště
11. Řečkovický HRáj
(kad)

■
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PROSTORY POD RAMPOU
KOSTELA SV. MICHALA

Město Brno nechá opravit nebytové prostory pod rampou kostela sv. Michala
na Dominikánském náměstí. Opravené prostory, které jsou vhodné například k provozování kavárny, poté nabídne k pronájmu.

BRNO PODPORUJE VIDA!
SCIENCE CENTRUM

Opravy prostor pod rampou kostela
sv. Michala navazují na rekonstrukci Dominikánského náměstí v předchozích letech. Právě na něm by nový provozovatel mohl mít
také restaurační zahrádku.
Aby však bylo možné tyto prostory pronajmout, je nezbytné vyměnit stávající podlahu včetně izolace proti zemní vlhkosti a tepelnou izolaci. Při provádění prací budou
odstraněny vrstvy stávajících omítek, očištěn
povrch zdiva, podklad vyrovnán a opatřen
penetrací, sulfátostálými nátěry a omítkou
pro zavlhlé a zasolené zdivo s ﬁnálním
vápenným štukem. Dále bude provedena
dodatečná izolace horizontálního zdiva včetně napojení rozdílných úrovní. Závěrečné
interiérové úpravy už pak budou na novém
nájemci.
Rekonstrukce prostor bude zahájena
začátkem roku a ještě na jaře by měla být
hotová. Poté budou prostory nabídnuty k pronájmu. Investice do oprav prostoru dosáhne
téměř 3 milionů korun.
(kad)

■

Brněnští radní schválili ﬁnanční podporu
populárně vědeckému parku VIDA! science
centrum i pro rok 2021, a to částkou
16 milionů korun.
Statutární město Brno je od roku 2014, kdy
VIDA! science centrum vzniklo, subjektem,
který populárně vědecký park nejen pro děti
spoluﬁnancuje.
Během svého provozu nabízí VIDA! program pro všechny věkové kategorie a u dětí
rozvíjí talent a zájem o přírodovědné a technické obory. VIDA! také přispívá k obrazu
města Brna jakožto středoevropského centra
vědy a výzkumu.
I v době, kdy muselo být v loňském roce
VIDA! z důvodu vládních nařízení pro veřejnost zavřené, podílelo se ve spolupráci
s Centrem Lipka, školským zařízením pro
environmentální vzdělávání, na aktivitách
zaměřených na děti těch, kteří pracují
v první linii, jako jsou například pracovníci
Krajské hygienické stanice, Zdravotní
záchranné služby, zdravotníci, policie, hasiči a další. A pokud to bude potřeba, je připraveno v těchto aktivitách i do budoucna
(kad) ■
pokračovat.

NOVÝ BRNĚNSKÝ WEB MAPUJE SOCHY

Na území Brna můžete potkat opravdu velké množství soch, památníků, pamětních
desek, reliéfů a dalších objektů drobné
architektury. Chcete o nich vědět víc?
Navštivte nový web, který spustilo město
Brno.
Všechny si je můžete prohlédnout na adrese www.socharske.brno.cz a navíc zde
najdete i informace o sochařských soutěžích
a projektech pořádaných městem. Historické
i moderní sochy a další objekty drobné archi-

tektury zmapovali pracovníci Odboru kultury
a oddělení GIS Odboru městské informatiky
Magistrátu města Brna, kteří stojí i za novými
webovými stránkami. Jejich název je inspirován stejnojmennou knihou Sochařské Brno
1989–2019, kterou loni vydala Masarykova
univerzita. Aktuálně eviduje GISová mapa
na webu přibližně 700 objektů zhruba
od 18. století až po současnost. Jsou zde
zahrnuty i realizace, které vznikly v rámci projektu Sochy pro Brno.

Pokud lidé náhodou narazí na objekt, který
v mapě ještě není zahrnut, mohou se ozvat
pracovníkům Odboru kultury Magistrátu města Brna e-mailem: socharske@brno.cz, ty
nové objekty do mapy rádi doplní.
V mapě je možné se velmi jednoduše orientovat pomocí ﬁltrů například podle typu,
městských částí nebo autora díla. Je možné
dohledat i určitou oblast památkové rezervace, památkově chráněnou sochu nebo si
některá díla prohlédnout ve 3D.
Web je užitečný také pro umělce. Dozvědí
se na něm o sochařských soutěžích a jak se
do nich přihlásit, najdou zde zadávací podmínky či složení hodnoticí komise. Navíc je
přístupný i v angličtině.
(kad)

■

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021 | 9

Informujeme

POCTA JAZZMANOVI GUSTAVU BROMOVI

Sté výročí narození jazzmana Gustava Broma připomenou koncerty, výstava i stezka
po stopách legendy. V Evropě jde o nejdéle
působícího dirigenta u jednoho souboru.
V roce 1997, dva roky po jeho smrti, po něm
byla pojmenována planetka a jeho jméno
nesl, či spíše vezl, rychlík R 970 z Brna
do Havlíčkova Brodu. Jeho kapela letos
oslavila 80 let existence a v květnu 2021
uplyne 100 let od jeho narození.
Ač pocházel ze Slovenska, jeho celoživotním přístavem se stalo Brno. Jeho osobnost

a hudbu u příležitosti výročí podrobně představí TIC Brno ve spolupráci s partnery.
Náplánovaná je celá série kulturních akcí.
Filharmonie Brno přislíbila možnost věnovat
Gustavu Bromovi koncert Jazz and World
Music s Nostalgia Quartet. Umělecký ředitel
JazzFestBrno Vilém Spilka plánuje v květnu
2021 uspořádat v rámci festivalu koncert
k poctě světoznámého kapelníka, na němž
bude předána Cena Gustava Broma. Hudebníka uctí také pořadatel koncertu Nebe plné
hvězd Vladimír Koudelka, který sérii vzpomínkových akcí inicioval.
„Chceme představit osobnost Gustava
Broma zajímavým a moderním způsobem.
Vedle hudebních akcí to bude multimediální
prezentace v prostorách Křížové chodby
Nové radnice, vydání publikace, zpracování
tematické stezky po místech spjatých s Gustavem Bromem a podobně,“ nastínil radní
města Brna pro oblast kultury Marek Fišer.
Zastupitelé statutárního města Brna na konci roku 2020 schválili poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku TIC Brno ve výši
473 tisíc korun. Předpokládaný rozpočet akcí
je asi půl milionu korun.

Gustav Brom byl význačným hudebníkem,
kapelníkem, klarinetistou, saxofonistou
a zpěvákem. Narodil se jako Gustav Frkal
22. května 1921 na Slovensku, v Brně se jeho
rodina usadila v roce 1933. Za roznášení protinacistických letáků strávil v roce 1939 několik týdnů ve věznici na Špilberku. První swingový soubor založil v Brně již roku 1940.
Tehdy také přijal nové umělecké jméno
Brom, které našel náhodou ve slovníku. Svůj
jazzový orchestr vedl rekordních 53 let a toto
těleso patřilo k nejuznávanějším doma i v cizině. Nejúspěšnější období představují šedesátá léta, kdy ﬁgurovalo mezi 10 nejlepšími
big bandy světa a na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu, jako Dizzy Gillespie, Diana Ross, Ray Charles nebo
Liza Minnelli.
Po smrti Gustava Broma v roce 1995 se
šéfdirigentem orchestru stal Vladimír Valovič
a od roku 2013 orchestr působí jako rezidenční soubor Českého rozhlasu s názvem
Rozhlasový Big Band Gustava Broma.
Mgr. Zuzana Gregorová

■

Foto: CD Gustav Brom zpívá hraje
Krokodýlí slzy podruhé

DEVADESÁTINY PŘIPOMENOU STROMY

Deset platanů před areálem brněnského
výstaviště při ulici Křížkovského, třináct
stromů na ulici Barvičově. Jejich výsadbu
zajistily loni v listopadu po dohodě s radnicí
Brno-střed Teplárny Brno.
Spolu s pamětní deskou budou stromy
nejen kolemjdoucím připomínat, že právě
v roce 2020 tato městská společnost výsadbu podpořila.

„Když jsme hledali způsoby, jak upozornit
na významné výročí naší společnosti, chtěli
jsme Brnu a obyvatelům nabídnout něco
hodnotného pro život ve městě, jehož jsme
součástí. A jak lépe zdůraznit, že ekologie
pro nás není prázdné slovo, než výsadbou
nových stromů. Vždyť podle některých
odborníků jeden vzrostlý strom vyrobí denně
kyslík pro tři lidi,“ vysvětlil generální ředitel
Tepláren Brno Petr Fajmon, proč se ﬁrma
rozhodla rozšířit kapacitu brněnských zelených plic celkem o více než stovku nových
dřevin.
Nejenže vzrostlé stromy snižují v letních
měsících teplotu v městské betonové džungli
až o několik stupňů, ale fungují i jako ﬁltr
a pomáhají redukovat emise oxidu uhličitého.
„Poprosili jsme starosty vybraných městských částí, aby nám sami navrhli místo na
jejich území, kde bude výsadba nejvhodnější.
Od odborníků jsme si potom nechali poradit,
jaké druhy pro danou lokalitu zvolit,“ upřesnil
Fajmon.
Přestože výroba tepla a elektrické energie
zůstane asi vždy průmyslovým oborem, který
ovlivňuje životní prostředí, právě značný
důraz na ekologický aspekt se stal pro brněn-
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ské teplárny typickým od počátku až dodnes.
Spuštění provozu na Špitálce v roce 1930
znamenalo, že z Brna mohlo zmizet na sedm
desítek továrních komínů. Až bude v následujících letech dokončena probíhající výměna zastaralých parovodů za moderní horkovody, bude to stejné, jako by z Brna zmizelo
na deset tisíc aut. A například rodinný domek
s kotlem na pevná paliva vypustí do ovzduší
stejné množství prachu jako teplárna při výro(kad) ■
bě tepla zhruba pro 300 bytů.

Informujeme

PRŮZKUM HISTORICKÉHO VIADUKTU

Přes šest set metrů dlouhá promenáda pro
pěší i cyklisty, která povede z centra Brna
až ke Svratce. Takové jsou plány na proměnu historického železničního viaduktu
z 19. století.
Ten leží už přes sto let zasypaný kamením
pod železničním valem. S jeho odhalením
město počítá v souvislosti se stavbou nové
jižní čtvrti Trnitá a přesunem stávajícího hlavního nádraží. V jakém stavu se stavba nachází
a zda se ji podaří zachránit, na to má nyní
pomoci odpovědět hloubkové měření pomocí georadaru. Zkušební měření prvního úseku
se konalo v úterý 1. prosince a zorganizovala
ho Kancelář architekta města Brna (KAM).
Toto měření zahrnuje prvních pět oblouků,
tedy zhruba padesát metrů od budovy Malé

Ameriky směrem na jih. Výsledky prvního
měření bude mít KAM k dispozici začátkem
roku. Pokud se metoda měření osvědčí, plánuje KAM změřit celou trasu viaduktu až
k mostu přes Svratku.
„Desítky let se neví, zda původní viadukt
pod železničním náspem existuje a v jakém
je stavu. Hledali jsme proto možnosti, jak stavbu pod stávajícím kolejištěm zaměřit. Pokud
se viadukt podaří zachránit, bude to výrazná
stavba, která bude jednou z dominant nové
jižní čtvrti Trnitá. Bude sloužit jako městská
promenáda z centra až k řece Svratce, podobně jako třeba slavná newyorská highline,“
vysvětlil ředitel KAM Michal Sedláček.
Vídeňský viadukt nechala postavit během
roku 1838 společnost Severní dráhy císaře Fer-

dinanda V. Dobrotivého jako součást trati mezi
Brnem a Vídní.
Vlastní zděný viadukt se 72 oblouky byl
jednokolejný a dlouhý celkem 637 metrů.
Navazoval na něj pětiobloukový most přes
Svratku, který je dodnes zachován. Z původního viaduktu se zachovalo pouze několik
nevelkých úseků, protože při rozšiřování
kolejiště v devadesátých letech 19. století byl
z větší části zasypán a je skryt v mohutném
náspu. Patnáct cihelných oblouků je zachováno pod kolejemi a přístupno z budovy skladiště Malá Amerika, další jsou viditelné v ulici
Nové sady.
Jana Běhalová

■
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NEJVÍCE ROZŠÍŘENÉ, NEJMÉNĚ
KONTROLOVANÉ, NEJVÍCE PODCEŇOVANÉ
Neustálé urážky a ponižování partnera,
zanedbávání nebo přímo týrání nemohoucího rodiče či brutální bití dětí, znásilňování
manželky, to vše a mnohem více lze zařadit
mezi případy domácího násilí. Podlitiny od
bití, vytrhané vlasy, psychický kolaps, závislost na alkoholu či drogách, zlomeniny,
popáleniny, škrcení až k bezvědomí a konečně smrt, to vše mohou být jeho následky.
Jako paradox se může jevit konstatování
německého kriminologa H. J. Schneidera,
podle kterého je domácí násilí tou nejrozšířenější formou násilí na světě, avšak zároveň
nejméně kontrolovanou a nejvíce podceňovanou. Tento vskutku smrtící koktejl činí z domácího násilí jeden z nejzávažnějších společenských problémů světa. Proč společenských?
Odmítnutí domácího násilí jako privátního problému dané domácnosti zdůrazňuje potřebu
zastavit násilí zásahem zvenčí a poskytnout
pomoc ohrožené osobě. Pokud bychom aplikovali přísloví Co se doma uvaří, to se doma
sní, daleko větší počet obětí by tak zůstalo bez
pomoci a skončilo tragicky.
Co všechno si vlastně můžeme představit
pod slovy domácí násilí? Ukazuje se, že nejde
jen o problém týraných žen, ale zasahuje
i seniory, děti či hendikepované osoby. Stranou však nejsou ani muži coby oběti nebo
osoby žijící v homosexuálních vztazích. Ačkoliv se projevuje mnoha způsoby, můžeme za

společné znaky považovat zejména blízký
vztah mezi osobou násilnou a ohroženou,
který domácí násilí činí speciﬁcké. Právě
z důvodu blízkosti, emocionální i ekonomické
provázanosti často nechtějí ohrožené osoby
páchané násilí přiznat. Dalším typickým znakem je postupný nárůst násilí, a to jak z hlediska frekvence útoků, tak i jejich závažnosti.
Násilí se tak může do vztahu vplížit takřka
nepozorovaně, ale posléze ohrožovat i život,
jak víme z celé řady příběhů, z nichž některé
byly i medializovány. Zároveň je u případů
domácího násilí možné rozeznat násilnou
a ohroženou osobu, jejichž role se nestřídají.
V opačném případě můžeme hovořit spíše
o takzvané italské domácnosti, kde násilí pramení od obou aktérů, z nichž žádný nemá
jasnou převahu. Posledním znakem je pak
místo, kde k násilí dochází. Tím je zpravidla
právě domácnost, tedy místo skryté pohledům okolí. Jde o místo považované většinou
z nás za útočiště. Na osoby ohrožené domácím násilím však právě zde čeká nebezpečí.
Vzhledem k závažnosti domácího násilí
bylo zpracováno množství výzkumů, ze kterých vyplývá, že nejde o problém ojedinělý
či okrajový. Naopak některé výzkumy uvádějí,
že každý pátý člověk se někdy v životě přímo
setkal s domácím násilím, a to bez ohledu na
jeho společenské postavení, náboženství či
barvu pleti. Přitom ty nejzávažnější případy

jsou často velmi dovedně a dlouhodobě maskovány samotnými oběťmi.
Díky propracované legislativě existují v České
republice nástroje pomáhající ohroženým osobám situaci řešit. Jedná se nejen o poměrně
známou možnost vykázání násilné osoby
z domácnosti, ale též předběžná soudní opatření, která pomáhají ohroženou osobu chránit.
Krom toho existuje celá řada míst pomoci, jejichž
posláním je vykřesat jiskru naděje pro ohrožené
osoby a pomoci jim prakticky s nalezením
východiska. Řešení domácího násilí přesto není
snadné a ohrožená osoba často sbírá odvahu
a síly ještě dlouho poté, co si uvědomí, že něco
není v pořádku. Stejně jako u nemoci platí i zde,
že čím později je problém řešen, tím komplikovanější je léčba. Právě proto lze doporučit již
při prvním náznaku domácího násilí vyhledání
odborné pomoci či konzultaci, jak situaci řešit.
Klíčovou roli ve zprostředkování pomoci hraje okolí ohrožené osoby, které má šanci jako
první zjistit, že něco není v pořádku. V takovém
případě je velice důležitá podpora a nabídka
odborné pomoci, kterou může poskytnout třeba kterákoliv z devíti poboček Bílého kruhu
bezpečí. Jejich adresy adalší informace najdete
na www.bkb.cz. Volat můžete také na bezplatnou nonstop linku 116 006 nebo oslovit Intervenční centra sídlící v každém kraji, o kterých
se více dozvíte na www.domaci-nasili.cz.
Mgr. Vladimír Vedra

■

Názory občanů

K LIDEM SE OTOČILI ZÁDY
Reakce na článek Ing. arch. Davida Zajíčka
„Startuje soutěž na náměstí Míru“, Zpravodaj
MČ Brno-střed č. 12/2020. Píše se v něm
o plánu výstavby polyfunkčního domu v prostoru areálu na Lerchově ulici.
Díky občanům získalo město vojenský areál
bezúplatně od Ministerstva obrany s podmínkou nekomerčního využití. Tento závazek
nebyl splněn. V roce 2004 proběhla architektonická soutěž, ze které vzešel projekt bytového domu WILSON, který byl veřejností zastaven. Následovalo mnoho setkání, průzkumů
a anket, ve kterých obyvatelé celého města
vyjádřili potřebu vybudování volnočasového
centra, víceúčelového sálu a rozšíření služeb.
Bytovou funkci odmítli. Letos se o tom opa-

kovaně přesvědčila i Kancelář architekta města (KAM). Přesto potřeby občanů nerespektuje,
a i nadále výstavbu bytů prosazuje. Připouští
tak konﬂikt volnočasového provozu a bydlení.
V zadání soutěže, kterou KAM připravila, je
navrhovaná výška objektu stejná, jako už jednou odmítnutý šestipodlažní Wilson, s 60 byty,
ze kterých 15 připadá majitelům Brněnky.
V úvodu článku je zmíněno představení
návrhu soutěže formou videa. Pokud se na
ně pozorně podíváte, pochopíte, že věty
o potřebě dostavby náměstí formou vysoké
budovy bytového domu mohla trojice mladých architektů pronášet pouze otočena
zády k Masarykově čtvrti. V opačném případě
by musela konstatovat, že scenérie při úpatí

Kraví hory je krásná a není třeba ji měnit.
Výhled na budovy škol, kolejí a dominantní
věž kostela nic nenarušuje, zeleň plynule
přechází do parku.
Proč tedy v době, kdy vedení města Brna
chystá škrtání výdajů a schodek rozpočtu činí
půldruhé miliardy, startuje soutěž na nákladný
a zbytečný projekt? Jen samotná soutěž
bude stát více, než kolik město Brno odmítlo
uvolnit na realizaci vítězných projektů volnočasového centra a víceúčelového sálu v areálu na Lerchově v rámci participativního rozpočtu.
Dobré věci přijímají lidé sami, nemusejí jim
být nuceny.
Mgr. Irena Greplová

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

PŘÍBĚHY DOMŮ: INDUSTRIÁLNÍ CEJL

Brněnský Bronx je velmi pozoruhodná část
města s bohatou pamětí, která je navzdory
stále intenzivnějším soudobým zásahům
a proměnám dosud čitelná a přítomná.
Osobně si myslím, že lokalita třeba takových brněnských Husovic je v současné době
mnohem více autentičtější a zatím spíše opomíjená, než takzvaný Bronx. Ale jeho těsná
blízkost s historickým jádrem města má za
následek nejen značné snahy o jeho proměnu, ale současně s tím vyvolává také potřebu
tuto speciﬁckou část města nějak dokumentovat, tematizovat nebo i zachraňovat.
Co ale onen brněnský Bronx vlastně je
a jaká je jeho historie a příběhy? Značná část
území, kterou v posledních asi třiceti letech
nazýváme jako Bronx, patřila k předměstské
čtvrti Josefov neboli Josephstadt, pojmenované podle rakouského císaře Josefa II. Tuto
čtvrť tvořilo území mezi dnešními ulicemi Příkopem a Ponávkou na západě, dále ulicí Starou na východě a na jihu pak Bratislavskou.
Právě ulice Bratislavská neboli Gartengasse
a Francouzská neboli Franz Josef Strasse
byly hlavními komunikacemi předměstí Josefova, které vznikalo od roku 1788 a které bylo
tvořeno převážně nízkými domečky obývanými řemeslníky, drobnými obchodníky, dělníky nedalekých továrních areálů, ale především velmi chudými obyvateli města, kteří se
mnohdy v počtu sedmi a více osob tísnili
v jedno nebo dvoupokojových domcích
a bytech.
Teprve v 19. století zde začalo docházet
ke stavbě nových nájemních domů, a tak je
poslední zbytky oněch nízkých domků možné vidět už jen na ulicích Staré a Francouzské.
Právě v 19. století také začal Josefov srůstat
s historicky mnohem staršími předměstskými

čtvrtěmi, s Horním a Dolním Cejlem. Právě
toto území spolu s ulicemi, které z Cejlu vybíhají směrem ke Křenové, tedy ulice Špitálka
a Vlhká, je v lidové slovesnosti nazýváno jako
onen brněnský Bronx.
Je vcelku jasné, že toto označení odkazuje
k městskému obvodu v New Yorku s velmi
speciﬁckou atmosférou, kde zejména v šedesátých letech 20. století vládla vysoká kriminalita, ale kde v posledních desetiletích začala nastupovat gentriﬁkace, která má za
následek proměnu podoby a charakteru této
části města. Fenomén gentriﬁkace, tedy
sociálně kulturních změn probíhajících skupováním nemovitostí bohatými lidmi v doposud méně prosperujících částech, je aktuální
příběh brněnského Bronxu.
Na proměnu tohoto území, na jeho speciﬁka, krásu, problémy i historii se snaží upozorňovat řada osobností nebo i spolků a institucí, ať už je to Muzeum romské kultury, které
sídlí přímo na ulici Bratislavské, spolek Tripitaka v čele s Davidem Oplatkem, nově založený spolek Nový Bronx, za kterým stojí spisovatel Martin Reiner, umělkyně Kateřina
Šedá, která vydala průvodce s názvem
Brnoxxx, samozřejmě též spisovatelka Kateřina Tučková a řada dalších. Koneckonců i tento seriál se již několikrát zabýval osudy a příběhy domů, jejich obyvatelů a majitelů, které
se v brněnském Bronxu nacházejí, ať už to
byl příběh o brněnské sokolovně na Francouzské ulici, bývalé věznici a popravišti na
Cejlu nebo třeba o paláci a továrně brněnské
německy orientované rodiny textilních průmyslníků Schoellerových. Každý, kdo touto
částí města třeba jen prochází, jistě dovede
vnímat a cítit onu speciﬁckou atmosféru toho
místa, která je ovlivněna opravdu mnohovrs-

tevnatou, ale také složitou a někdy i smutnou
historií.
Už v počátcích vzniku této čtvrti vznikal
propastný sociální rozdíl mezi těmi, kteří obývali malé domky a těmi, kteří bydleli v továrních palácích nebo nově postavených
domech v centru města. Velkým zásahem do
této části byla i stavba zemské káznice, kde
byly vězněny nejrůznější osoby nejen za běžnou trestnou činnost, ale také za politické
aktivity zaměřené proti Rakouské monarchii,
první republice, nacismu a nakonec i komunismu. A konec konců oba totalitní systémy
20. století se do této lokality podepsaly asi
nejradikálnějšími zásahy. Již před vznikem
Československa zde žilo mnoho židovských
obyvatel. V období protektorátu pak právě
sem byli židovští obyvatelé města sestěhováváni po arizaci jejich původních domů
a bytů, takže se zdejší domy staly pro mnohé
poslední adresou před nedobrovolným
nástupem do transportů. V závěru války utrpěla tato část města zase značné škody
během spojeneckého bombardování a po
válce odsud byli vystěhováváni tentokrát
německy hovořící obyvatelé. Do této lokality
pak byli soustředěni Romové, kteří přicházeli
na Moravu převážně ze Slovenska.
Tyhle složité politické, sociální a etnické
proměny tahle malá část města pamatuje a je
tedy pochopitelné, že zde dodnes můžeme
tento složitý otisk vnímat. Urbanismus celého
území ale nejvíce ovlivnily stavby industriálních areálů. Jednak textilních, soustředěných
kolem ulice Cejl, které byly ve vlastnictví převážně německy hovořících rodin, a samozřejmě také plynárenského areálu, který zde
začal vznikat od roku 1846, ale jeho podstatná
přeměna probíhala v průběhu padesátých
a sedmdesátých let. Tak takový je ve zkratce
brněnský Bronx, respektive minulost tohoto
území. Rád bych se spolu s vámi ale nyní vydal
ulicí Cejl a zastavoval se u některých z domů,
které pamatují industriální minulost této ulice.
I když většina továrních areálů z toho místa
zmizela nebo se přeměnila na jiné provozy
a funkce, stopy textilní minulosti jsou zde stále
zřetelné. Když přicházíme na Cejl z centra
města od Malinovského náměstí, hned na
počátku ulice při ústí do ulice Vlhké stojí
jednopatrový objekt jednoho z vůbec nejstarších dokladů brněnské textilní minulosti.
Jedná se o budovu někdejší textilní manufaktury Karla Přízy, která se později stala
základem továrny na vlněné zboží ﬁrmy Adolf
Weinberger.
Pokračování na straně 14
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Karel Příza se narodil roku 1781 v Brně
a patřil již do druhé generace zdejších textilních manufakturistů. Považovaný byl ovšem
za prvního textilního průmyslníka domácího
původu. Naprostá většina tehdejších majitelů
textilních továren přicházela do Rakouska
a do Brna z oblastí dnešního Německa nebo
Velké Británie. Karel Příza začal s výrobou
v roce 1802 na Cejlu 12. O několik let později
zakoupil pro rozšíření výroby sousední
objekty a na jejich místě vystavěl novou
budovu. Podél ulice Cejl vznikla dvoupodlažní budova s mansardovou střechou, klenutým přízemím a dřevěnými stropy v patře.
Po stranách dvora na ni navázaly dvě další
provozní budovy. V roce 1869 získala Karla
Přízu ﬁrma Strakosch & Weinberger, později
pojmenovaná pouze Adolf Weinberger, která
areál vlastnila až do znárodnění, kdy přešla
pod národní podnik Mosilana. V současné
době sídlí v budově bývalé manufaktury
Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost.
Hned na protější straně ulice Cejl je budova s číslem orientačním 5. Jedná se o funkcionalistický objekt z let 1933–1936, který si
pro administrativní a reprezentativní účely
vystavěla firma Skene a spol. Zatímco domácí původ zmiňovaného Karla Přízy byl výjimkou, zahraniční původ Skeneho rodiny výjimkou nebyl. Zakladatel pozdější firmy William
Skene pocházel z Belgie a v Brně svoje
řemeslo začínal nejprve na předměstí Jircháře. Oprávnění k živnosti získal v roce
1834 a záhy zakoupil budovu na dnešní ulici
Leitnerově a Hybešově. Poté, co ve čtyřicátých letech založil firmu Skene a spol., začal
dodávat vojenská sukna pro c. a k. armádu
a mimo to se specializoval na jemné módní
látky. Roku 1845 získala firma bývalou papírnu v Alexovicích u Ivančic a vybudovala tam
novou továrnu, do které postupně přesunula
výrobu. Sídlo firmy se postupně stěhovalo

z Koliště na Nové sady a nakonec právě na
Cejl.
Pokud bychom ulicí Cejl pokračovali dále
směrem do Zábrdovic, míjeli bychom po pravé straně jeden z vůbec nejrozsáhlejších textilních areálů své doby, a to továrnu na vlněné
zboží Bratři Schoellerové. O jejich osudu
a jejich dvou palácových stavbách, které jsou
orientované do ulice Cejl, zatímco tovární
provozy byly situovány za nimi směrem do
zahrad a k vodnímu náhonu, jsme si povídali
v jednom z dílů počátkem minulého roku.
Snad jen stojí za připomenutí, že rodina měla
svůj původ v německém Dürenu a v roce
1819 zakoupila na Cejlu vlnařskou manufakturu od ﬁrmy Hopf & Bräunlich a postupně
zde začala budovat své textilní impérium, které patřilo mezi ty největší v Brně. Schoellerové
navíc byli velmi aktivní i v rámci společenských a diplomatických aktivit.
Hned vedle Schoellerova paláce vytváří
ulice Radlas a Valcha jakési malé náměstíčko,
jehož dominantní objekt tvoří někdejší městská tržnice. Objekt zde vznikl v letech 1890
až 1891 a projektoval ho Igor Vauchnig. Tradiční historizující fasáda se kombinuje
s moderním přístupem stavebnictví v podobě
ocelové konstrukce stavby. Kromě tržnice
budova sloužila také jako tělocvična brněnského německého tělocvičného spolku,
a také jako kino Radost.
O několik metrů dále bychom opět narazili
na budovu, která patří k mým velmi oblíbeným. Našli bychom ji na Cejlu 83 a jde
o nájemní dům s pekárnou Dělpe, což tvoří
zkratku takzvané Dělnické pekárny, která
byla v Brně založena v roce 1907. Postupem
času tato ﬁrma nabyla na významu a zakoupila pozemky na ulici Cejl ke stavbě nájemního domu s pekárenským provozem
v zadním traktu. Projekt na stavbu vypracoval
architekt František Václavek a Eduard Göttlicher v roce 1924. Původně byl podstavec

budovy tvořen krásným kamenným obkladem a v provozech se nacházely prodejny
s pekařskými výrobky. Od prvního patra se
pak zvedá fasáda směrem výše a je tvořena
expresivními liniemi lizén, ve kterých jsou
schována úzká sdružená okna. Jeden z autorů objektu Eduard Göttlicher se při jeho tvorbě patrně inspiroval u architekta Petra
Behrense, u něhož studoval, ale na mě vždycky tato budova působila skutečně velkoměstsky, jako takový základ pro nějaký monumentální newyorský mrakodrap z dvacátých let,
který by v brněnském Bronxu mohl být.
Od domu bývalé Dělnické pekárny je to
už jen kousek k ohybu ulice, kde stojí na adrese Cejl 68 rozlehlý objekt bývalé přádelny
Johanna Huberta Soxhleta. Do Brna přišel
tento manufakturista z Lutychu a zde uvedl
do provozu v roce 1823 první mechanickou
přádelnu vlny poháněnou koňmi, která pracovala na dnešní Lidické ulici v podnájmu,
v prostorách někdejší Köffilerovy továrny.
V roce 1834 zakoupil dům s pozemkem na
Cejlu a spolu se svými syny vystavěl přádelnu
vybavenou již parním pohonem, která se stala
v následujících dvou dekádách největší a nejvýznamnější textilní továrnou v Brně a údajně
největší přádelnou v Rakousku vůbec. Nejstarší část areálu tvoří pavlačový dům se dvěma vstupy přímo z Cejlu. Dominantním
prvkem fasády je tympanon ve střední části
budovy s plastickým reliéfem od brněnského
sochaře Benedikta Edeleho. V polovině
19. století došlo k přestavbě a rozšíření budovy, která odpovídá dnešní situaci. Soxhletové
vlastnili továrnu do roku 1856, pak se její vlastníci střídali až do roku 1911, kdy zde měla provoz ﬁrma Bauer & Ornstein. Tento dům patří
rovněž k nejstarším dokladům textilního průmyslu v Brně, je prohlášen za kulturní památku a v letošním roce byla dokončena jeho
citlivá rekonstrukce.
Mgr. Michal Doležel
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Rozhovor

MILAN KAŠUBA:

GUSTAV BROM JE LEGENDA,
A BYL TO I NORMÁLNÍ FAJN CHLAP!
Se stále aktivním, vstřícným a usměvavým
Milanem Kašubou se můžeme v Brně
setkávat na velkých jazzových i popových
pódiích, v hudebních klubech i ve výstavních síních, kde doprovází svými improvizacemi nejrůznější vernisáže. Také tato
vystoupení mají pro něho, a určitě i pro přítomné, svůj půvab, i když takovéto produkce chtějí speciální přípravu. Jak sám říká,
musí s prezentovanými výtvory vnitřně souznít, aby na ně mohl hudebně reagovat.
Na každé vystoupení se ovšem připravuje
poctivě a s pokorou, sportovní akce nevyjímaje.

Loni v dubnu jste oslavil svoje
osmdesátiny. Bylo to i sportem?
Vzhledem ke známým okolnostem jsem
slavil jen s rodinou. Přesně v den mých osmdesátin jsem měl vystoupit s kapelou na koncertu Nebe plné hvězd, ale užil jsem si to až
poslední den v září, kam byl koncert přeložen.
Společně s dalšími jubilanty roku, Jitkou
Zelenkovou, Laďou Kerndlem a dalšími jsme
vzpomínali i na výročí kapely Gustava Broma.
Bylo to v rozlehlém parku před klubem Šelepka a na vysokém pódiu, tak jsem se dost
naběhal, ale sport to asi nebyl (smích).

Účinkujete ale i na sportovních
akcích
Mám sport rád a mezi sportovci mám řadu
přátel. Proto jsem se nenechal přemlouvat,
abych se účastnil celoročního Brněnského
roku sportu, který připomíná významná sportovní jubilea. Zahrál jsem třeba při odhalení
pamětní desky cyklistovi Miroslavu Vymazalovi na škole ve Vranovské ulici a dokonce
jsem při této příležitosti přednesl i svoji vlastní
skladbu Šlapej dál, kterou jsem složil na přání
organizátora akce na počest čtyřnásobného
mistra světa Vymazala a jeho cyklistických
kolegů. A taky jsem hrál při závěrečném galavečeru, kde jsem za své „sportovní hudební
vystoupení“ dostal od moderátorů Ivy Zajíčkové a Jožo Golonky pamětní medaili
(úsměv).

ještě před jeho příchodem do Bromova
orchestru. Hráli jsme společně už od poloviny
šedesátých let v kombu v klubu Ornis v tehdejším Domě pionýrů a mládeže v Lidické
ulici. Tady s námi hráli i Jarda Hnilička, Pepík
Audes a další z Bromovy kapely. Z té zlaté
éry šedesátých let zbyl ale už jenom ten Mojda. Ano, jsme velcí přátelé.

Několikrát zde padlo jméno
Gustava Broma. Letos si
připomínáme 100. výročí této
výjimečné osobnosti. Kdy jste
se s ním setkal poprvé?
Bylo to ještě v době, kdy s ním hrál na bicí
můj kamarád Láďa Hudeček. Ten je mimochodem nejstarší žijící Bromovec u nás, a ne
jak se to někdy mylně připisuje Mojdovi Bártkovi. Bylo to v roce 1958 na brněnském výstavišti, ale to jsem pana Broma jenom uctivě
pozdravil. O pár let později jsme se už vídali
pochopitelně častěji.

Jak na vás působil? V čem si
myslíte, že byla jeho největší síla?
Podle mého to bylo v komunikaci s lidmi.
V přirozené komunikaci. Kdybych to měl říct
jedním slovem, tak bych řekl – lidskost. To
by ale potvrdil každý, kdo ho poznal osobně.
Ať už muzikant, nebo jiný umělec, nebo i sportovec. Pan Brom byl velký kamarád třeba
s Josefem Masopustem a byl dokonce ve
výboru fotbalové Zbrojovky v dobách její největší slávy. Byl všestranná osobnost a je
legenda, a zároveň to byl i normální fajn chlap.
Jsem rád a vážím si toho, že jsem byl osloven
k přípravě oslavy přesně v den stého výročí
jeho narození i k vydání knihy Gustav Brom
100 s vyznáním stovky osobností z nejrůznějších oblastí.

Vy jste ale nebyl členem jeho
orchestru
Nahrál jsem s Orchestrem Gustava Broma
několik skladeb a hrál pod jeho taktovkou
jako záskok za Antonína Julinu, ale stálým
členem orchestru jsem nebyl.

Na fotce držíte za rameno
Mojmíra Bártka. Jste přátelé?

Začínal jste ale s houslemi, byl
to dobrý základ?

Bylo to u lavičky Jaromíra Hniličky přesně
v den osmdesátého výročí vůbec prvního
vystoupení kapely, které dal Gustav Brom
později i svoje jméno. Mojdu jsem ale poznal

Samozřejmě. Je mnoho vynikajících kytaristů, kteří začínali na housle. Třeba světově
uznávaný virtuos Štěpán Rak, nebo i známý
rocker Petr Janda. A když zůstaneme v Brně,

Milan Kašuba se narodil 30. dubna 1940
v Brně. Dodnes si živě pamatuje bombardování Brna na konci druhé světové války.
Bylo mu tehdy pět a bydlel s rodiči v centru
města nedaleko nádraží. I když byl ještě
hodně malý, vzpomíná si, jak bomba zbořila vedlejší dům, rozbilo to všechna okna
v jejich bytě a postýlka, na které spal, vylítla
do vzduchu. Dodnes také děkuje tatínkovi, že ho seřezal, když místo do houslí
chodil hrát fotbal. Ke kytaře se dostal až
ve čtrnácti letech v Praze, kde se po vzoru
svého dědečka a strýce učil zlatníkem.
V roce 1957 se vrátil do rodného Brna
a založil svoji první kapelu. V roce 1962
opustil zlatnickou práci a nastoupil jako
profesionál do Divadla Večerní Brno. Na
konci šedesátých let měl už za sebou
i první rozhlasové nahrávky a stal se uznávaným studiovým i pódiovým hráčem.
K jeho nejznámějším projektům patří založení kytarového dua s Jiřím Adamem, které pak přetavil společně s Mirkou Křivánkovou a Janem Beránkem v jazzový Ornis.
Je také dvojnásobným vítězem celostátního jazzového festivalu v Kroměříži, ale
jeho kytarové schopnosti neoceňují jen
vyznavači jazzu. Jeho mistrovskou kytaru
můžeme slyšet třeba i v nahrávkách Jarka
Nohavici. Od roku 1996 rovněž učí v ZUŠ
v Modřicích a jeho pedagogické schopnosti oceňují i studenti JAMU v Brně. Milan
Kašuba je již více než padesát let šťastně
ženatý. S manželkou Hanou mají dvě dcery, Simonku a Barborku a raduje se i ze
dvou vnuček a jednoho vnuka. Ve volném
čase rád pracuje na chalupě a zahraje si
na kytaru.

tak jedním z našich nejlepších džezových, ale
i rockových kytaristů byl Igor Vavrda, jeden
z pilířů kapely Gustava Broma, který absolvoval brněnskou konzervatoř jako houslista.
Housle jsou dobrý základ, učí vás i dobře slyšet, ale kytara je kytara. Pro mě je kytara kompenzace životních těžkostí a prostředek nezbytné relaxace.
Vladimír Koudelka

■
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RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU
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Inzerce

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

PRODEJ DOMÁCÍCH
HOTOVÝCH JÍDEL

Nově prodej kuchyňských
a kapesních nožů

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.
Nově v prodeji:
Davídkovo koření bez soli a glutamanu
Bylinky MicroGreens
Bezobalové potraviny – rýže, těstoviny, směsi
Domácí dobroty a další...

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt
DQWLGHNXELWQtPDWUDFH
DGDOãt«

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

UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

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

BROUŠENÍ
OSTŘENÍ

pro dům, dílnu, zahradu
i profesionály.
Husitská 14
Brno-Královo Pole
702 006 700, info@nabrousime.cz

www.nabrousime.cz

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

NABÍDKA PRÁCE
/ŶĨŽ͗:ŝƎŝŶĂǀƌēŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϳϯϳϴϯϯϲϱϭ

ĚĞŸŬĂaĂŵĄŶŬŽǀĄ͕

ƚĞů͗͘ϲϬϲϰϱϰϯϱϮ

info@plavanikrokodyl.cz

ǁǁǁ͘ƉůĂǀĂŶŝŬƌŽŬŽĚǇů͘Đǌ

Co:
Kde:
Kdy:
3ODW
.RQWDNW


NOLGNDQFHO£ěVN¿FKSURVWRU
%UQRVWěHGXOLFH9HYHě¯
GHQQÝȂKRG SRȂS£
Q£VWXSɋ.Ï Dŀɋ.ÏPÝV¯F
ŀLYRWRSLV]DģOHWH\DNLQ#\DNLQF]
WHO

KRYOTERAPIE, HYPERBARICKÁ KOMORA

www.mrazleci.cz
www.pohrby.cz
Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021 | 17

Inzerce

MALBY
14 Kč/m2,

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

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

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

5(129$&(3$5.(7
EURXwHQÈWPHOHQÈ²ODN
330.èP2Yè'3+

www.podlahyslezak.cz

18 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021

Naše školy

DISTANČNÍ VÝUKA NA
KŘENOVÉ TROCHU JINAK

Dovolte mi podělit se s vámi o zkušenosti
s distanční výukou pohledem učitelky
základní školy na Křenové, kterou navštěvují převážně žáci ze socioekonomicky
vyloučeného prostředí.
Práce na těchto školách je velmi obtížná
a klade na pedagogy velké nároky. Přesto
v těchto školách působí mnoho nadšených
a obětavých pedagogů, kteří s dětmi pracují
rádi a snaží se o co nejlepší výsledky.
Máme za sebou druhou vlnu distanční
výuky, již můžeme označit jako výuku on-line. Distanční výuka se stala povinnou
a bezpochyby probíhala mnohem úspěšněji
než na jaře. Se zvládnutou dovedností
a sebejistotou přišel řád, klid, jistota, pravidelnost a spokojenost, více prostoru pro
společné sdílení, pro školu hrou. Tedy
všechno to, co mnohým dětem na jaře chybělo. Tak nějak se předpokládalo, že školy
i rodiny se do on-line vzdělávání na podzim
již hladce a úspěšně zapojí, což se mnohde
i stalo.
Ne však v situaci naší a podobných škol.
Nepřísluší mi hodnotit, kolik dětí zůstalo
mimo dosah školy tentokrát, to ukáže opět
až šetření České školní inspekce. Na jaře
to podle ní bylo zhruba 10 000 dětí. Ale
zatímco učitelé na běžných školách si libovali, jak to tentokrát frčí, my jsme opět stáli
před problémem, jak děti a rodiny do on-line světa vtáhnout a propojit je se školou.
Nelze popřít, že jsme byli i my mnohem
úspěšnější než na jaře. Podařilo se některé
děti zapojit do on-line výuky, přesto se mnoho žáků do ní nezapojilo. Důvody? Jednoduše v rodinách nepřipojených žáků chybí
technika, která by toto umožňovala. Většina
připojených využívala pouze chytré telefony
různé kvality. Někdy šlo opravdu spíše
o spojení s vyučujícím než výuku. Takže
zatímco moje dítě mělo k dispozici vlastní
počítač, tiskárnu, neomezená data a pomoc

NA HUSOVCE UČÍ
CHEMII ATRAKTIVNĚ

rodičů téměř vždy v okamžiku potřeby, většina žáků naší a dalších podobných škol
tyto možnosti skutečně neměla.
Co chybělo dál? Především podpora rodičů, a to ve smyslu kladení důrazu na důležitost výuky, chyběla jejich pomoc, vedení,
dohled. V období on-line výuky byly hloubkově prověřeny volní vlastnosti a pracovní
morálka. V prostředí, kde tyto návyky jen
stěží a velmi pomalu vznikají i v situaci běžného vzdělávání, došlo k opravdu velkým
ztrátám. Škola jakoby pro mnohé děti přestala existovat a nastaly, již poněkolikáté,
prázdniny.
Co dělali učitelé, aby takovému propadu
zabránili? Zkoušeli vše, co se zdálo jako
možná cesta, od opakovaných telefonátů
rodinám, přes využívání sociálních sítí, až
k nabídce osobních konzultací pro rodiče
i děti. Pro všechny žáky byly každý týden
připravovány obálky s učivem a pracovními
listy. V této formě vzdělávání jsme byli mnohem úspěšnější. Učitelé chystali práci
v papírové i on-line podobě, i přes nevydařené pokusy se stále znovu pokoušeli
otevřít dveře ke vzdělání co nejvíce žákům.
Za to jim i vedení školy, které tuto strategii
všemožně podporovalo, patří velký dík.
A nejen jim, rozhodně musím na tomto místě
připomenout snahu některých organizací:
Drom, IQ Roma servis, Ratolest či fara
Zábrdovice a poděkovat za osobní nasazení, kdy i ve složité epidemiologické situaci
byli všichni ochotni se věnovat přímé práci
s rodinami. Opomenout nelze ani pracovnice sociální odboru Brna-střed, které nám
všemožně pomáhaly napojit se na potřebné
rodiny.
Bude-li opět třeba vstoupit z jakéhokoliv
důvodu virtuálními dveřmi do domácností,
je třeba zajistit dětem možnost kvalitního
přístupu na on-line výuku a umožnit jim tak
sociální kontakt se spolužáky a učiteli. Nezapomínejme na děti, které mají jinou startovací pozici než většina vrstevníků. Vzdělání
je základní podmínka úspěšného samostatného života ve společnosti a jeho
absenci nelze ničím nahradit. Ale dost
vážných slov, pojďme si nyní raději užívat
opět společných chvil ve škole v předvánočním čase. Už jsme se na ně moc těšili.
Krásné Vánoce a do nového roku opravdu hlavně to zdraví všem čtenářům za celou
ZŠ Křenová přeje autorka článku.
Mgr. Leona Vašková

Rádi bychom se pochlubili skvělým úspěchem, kterého dosáhla naše paní učitelka
chemie Mgr. Eliška Musilová v soutěži
Výuka chemie atraktivně! Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Svaz chemického průmyslu ČR a účastní se jí učitelé chemie
z celé republiky.
Její projekt byl odbornou porotou, složenou z kvaliﬁkovaných a zkušených pedagogů z oboru a také zástupců Svazu chemického průmyslu, oceněn jako nejlepší,
společně s dalšími pěti projekty. Při hodnocení projektů byla posuzována jejich atraktivita a praktické využití ve výuce na základních školách.
Mgr. Eliška Musilová se ve svém projektu
zaměřila na využití badatelského cyklu při
chemických experimentech, tvorbu pojmových map a třídění informací, na oborové čtenářství a práci s populárně naučnými texty
metodami RWCT, skupinovou práci žáků
a individualizaci výuky a na zavádění informačních technologií v hodinách chemie.
Paní učitelce k jejímu úspěchu blahopřejeme a jsme moc rádi, že je součástí našeho
týmu. Již mnoho let se jí daří žáky pro chemii
zaujmout a zapálit. Mnohé už také připravila
pro studia na chemické průmyslovce.
Přejeme jí stálou zásobu energie pro práci
s dětmi a řadu dalších budoucích chemiků.
Roman Tlustoš

■

■
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NA PROCHÁZCE NAKRMTE ZVÍŘATA

Dopřejte si chvilku klidu a projděte se
lesem po Morávkově stezce. Cestou můžete nakrmit lesní zvěř. Víte, čím jí přilepšit,
aby ji nezaskočil tuhý mráz, nebo co byste
jí naopak vůbec dávat neměli?
Je sedm kilometrů dlouhá a začíná u autobusové zastávky Malinová v Brně. Moráv-

POZVÁNKA PRO
BUDOUCÍ UČITELE
Přírodovědecká fakulta Masarykovy
univerzity srdečně zve zájemce o studium biologie, fyziky, geograﬁe, geologie, chemie, matematiky a zájemce
o učitelství těchto oborů na středních
školách na dny otevřených dveří.
Akce se uskuteční on-line v sobotu
23. ledna a v úterý 26. ledna. Celý program bude probíhat formou živých přenosů, během kterých mohou zájemci
pokládat své dotazy týkající se studia.
Chybět nebudou detailní informace
o oborech, přijímacím řízení, uplatnění
absolventů v praxi, studentském životě
a mnoho dalšího. Stávající studenti a lektoři zájemcům přiblíží, co obnáší studium
na přírodovědecké fakultě a budou připraveni odpovídat na všechny jejich
otázky.
Více informací o programu dnů otevřených dveří a jak se na ně registrovat
naleznete na webových stránkách
www.sci.muni.cz.
Hana Ondrušková

■

kova stezka se jmenuje po lesníkovi z první
poloviny 20. století. Vydejte se po ní a cestou nakrmte lesní zvěř. „Hajní a myslivci ji
běžně přikrmují žaludy, kaštany, kukuřicí
a senem. K lízání jí dávají sůl. Můžeme jí
tedy nabídnout, co jsme s dětmi nasbírali
na podzim,“ radí Eva Kazdová z Lipky, škol-

ského zařízení pro environmentální vzdělávání.
S dětmi si také můžete vyrobit šiškové
krmítko pro ptáky. „Do borové šišky dáme
lůj či rostlinný tuk smíchaný se semínky
máku, sezamu, lnu a slunečnice,“ vyjmenovává Eva Kazdová. „My doma dáváme
do krmítka i staré červavé ořechy, které roztlučeme, dají se nasypat také na pařez
v lese. Nevhodné jsou buráky, které lidé
navlékají na nit a dávají na větvičky. Většinou
zůstanou bez povšimnutí.“
Zavěsit do lesa naopak můžeme třeba
jablíčka, klidně červivá, svrasklá. „Nejsem příznivcem nakupování kvalitních potravin a rozvěšování po lese, ale máme-li přebytky jablek
či mrkve, nebo pokud nám moli napadli potraviny typu mák a kokos, zvířatům to nevadí,
všechno spotřebují,“ říká Kazdová.
Do lesa bychom neměli nosit plesnivé
potraviny, suché pečivo nebo lojové koule,
které se obvykle prodávají v zahradnictví
v plastových síťkách – ptáci si v nich můžou
zachytit nohu a ublížit si. Pokud neseme zvířatům něco na provázku, měl by být z přírodního materiálu, například z juty.
Petra Bartíková

■

POLOLETKY A JARÁKY
S LUŽÁNKAMI

Ušít si batoh a vyrazit s ním na výlet. I tak
můžou vypadat pololetní a jarní prázdniny
na deseti místech v Brně a okolí. Středisko
volného času Lužánky si připravilo sedmnáct příměstských táborů se sportem, tvořením a poznáváním. Stačí si vybrat na
luzanky.cz.
Radost z nalezené kešky, tvoření z papíru,
keramiky, látky či ze dřeva a co teprve vlastní
ﬁlm nebo hlavní role v divadle. Užijte si
s Lužánkami jednodenní pololetní prázdniny
29. ledna a týdenní jarní prázdniny, které pro
Brno letos vychází od 22. do 26. února.
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Příměstské tábory nabízejí program od
8.00 do 16.00 hodin, pro děti od 7 do 15 let,
některé jsou vhodné i pro středoškoláky do
20 let. Například v největším lužáneckém
pracovišti na Lidické a v ulici Solniční budou
děti pečovat o zvířátka a pokojové rostliny,
vyzkoušejí si graﬁcké techniky jako linoryt
nebo tisk z koláže, ušijí si batoh, budou vyrábět papírové modely, naučí se základy programování a bude čas i na hraní a výlety po
okolí. Na tábory se můžete přihlašovat na
webových stránkách luzanky.cz.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Volný čas

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
PŘÍZNIVCŮM FILIÁNKU

Rádi bychom poděkovali všem dětem,
studentům, rodičům, prarodičům i přátelům Filiánku za přízeň a společně strávený čas na našich aktivitách pro děti
i dospělé.
Sociální kontakty jsou náplní téměř veškeré
činnosti Filiánku a tím, že rok 2020 byl v mnohém odlišný než jiné roky, se stalo naše motto
Vychovávat děti znamená vychovávat sám
sebe více než slovy. Jsme rádi, že po nelehkém loňském roce bude moci Filiánek opět
nabídnout všechny své aktivity. Rádi vás
i vaše děti přivítáme ve školce, Baletní škole,
na soutěžích, na pobytech, vzdělávacích programech a dalších akcích, které najdete na
našich webových stránkách. Velké poděkování patří také Magistrátu města Brna a městské části Brno-střed za ﬁnanční podporu, která umožnila udělat vám všem ještě více
radosti.
Celý Filiánek vám všem, dětem i dospělým,
přeje láskyplný a ve všech směrech laskavý
rok 2021.
Jako novoroční dárek přijměte malé
vyprávění, známou baletní pohádku Louskáček s ukázkou práce dětí celostátní výtvarné soutěže Slovo dětmi malované, kterou
Filiánek pořádá. Téma Baletní pohádky se
setkalo s velkým zájmem a v nelehké době
roku 2020 přineslo dětem, pedagogům
i rodičům malé rozptýlení. Společně s herci
Městského divadla Brno a Dobrocentrem
při Fakultní nemocnici u svaté Anny jsme
i my mohli tímto projektem rozptýlit děti
brněnských lékařů a záchranářů v jarním
covidovem období. Herci a herečky docházeli za dětmi, četli jim baletní pohádky a děti
potom na dané téma kreslily obrázek do
soutěže. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se podíleli na překonání
smutného období. Na všechny obrázky
účastníků soutěže se můžete podívat na
www.filianek.cz/slovo-detmi-malovane.

DALŠÍ SPOLEČNÝ ROK
NA BOTANCE

Louskáček
Louskáček je jedna z nejstarších baletních
pohádek, hudbu složil Petr Iljič Čajkovskij,
libreto napsal Marius Petipa. Premiéra baletu
se konala v roce 1892 v Petrohradě a v roce
1922 v Brně. A jaký je jeho děj?
Jsou Vánoce a na návštěvu do rodiny malé
Klárky a jejího bratra přicházejí kamarádi se
svými rodiči. Děti nedočkavě čekají, kdy už
konečně uvidí vánoční stromeček a dárky.
Na slavnosti u stromečku se objevuje tajemný
strýček, který byl rodiči Klárky pozván pro
zábavu dětí. Rozdává dárky a Klárka dostane
loutku Louskáčka, co umí louskat oříšky.
Všechny děti jsou nadšené jeho uměním oživovat jejich hračky. Bratr Klárky, nezbeda
a posměváček, nechtěně loutku Klárce rozbije, Klárka je smutná, ale strýček všechno
napraví. Všichni jdou již spát, Klárka se vrací
ke stromečku a teprve s Louskáčkem v náručí
usíná.
Odbíjí půlnoc a Klárku probouzí podivné
zvuky – myši, které na ni útočí. V tom se
objeví strýček a vánoční strom roste a z loutky se stane opravdový vojáček. V boji
s Myším králem je Louskáček zraněn a Klárka pomůže k vítězství tím, že na krále hodí
svůj pantoflíček. Louskáček však leží jako
mrtvý, a tak Klárka volá o pomoc. Hodný
strýček promění Louskáčka v krásného prince, který odvádí Klárku do svého království.
Tam je uspořádána veliká slavnost a všichni
na ní tančí. Klárka obdivuje Španělský tanec,
Čínský tanec, nechybí Ruský tanec nebo
Arabský tanec, tanec Vloček a Květinový
valčík.
Nakonec tančí i Klárka s Louskáčkem.
Slavnost končí a Klárka se probouzí z krásného vánočního snu s loutkou Louskáčka
v náručí.
Iva Šnajderová

Loňský rok byl poznamenán karanténami,
ale i přesto jsme si v Centru volného času
Botanka na Botanické 13 užili spoustu zajímavých akcí se seniory i s dětmi.
V únoru jsme s klubem seniorů zavítali společně na výlet k Helenčině studánce, s paní
architektkou uskutečnili letní podvečerní procházky městem, navštívili jsme také kostel
a věž svaté Marie Restituty na Lesné. V rámci
Dnů evropského dědictví jsme zavítali do
Rosic na zámek a ten byl opravdovým překvapením. Dvoudenní výlet v rámci klubu
seniorů do historické Telče se ještě před
začátkem druhé vlny a karantény také povedl,
odjížděli jsme s úsměvem a nadějí, že bude
zase líp a že nouzový stav venku není nouzovým stavem v duši.
V létě se cvičilo na Kounicově v občanském
klubu pod vedením Jany a seniorky byly vždy
plné energie a těšily se. Přednášky na radnici
městské části Brno-střed o výživě v seniorském věku měly na jaře vysokou účast, škoda
jen, že nastala doba covidová a další plánované přednášky se musely odvolat.
O prázdninách však cestovatelské přednášky s Janou a Janou proběhly, byly hodně
poučné a také ochutnávací s různými čaji
a specialitami. Připravili jsme pro vás virtuální
ochutnávku na webu Botanky.
Na letních příměstských táborech jsme
celých šest týdnů s dětmi tvořili, sportovali,
hráli si a chodili na výlety. V dalším čísle zpravodaje budou již termíny táborů na léto 2021.
Letošní aktivity rozjíždíme podle stejného
rozvrhu jako v září. Dospělí cvičenci chodí
na pilates, jógu a kalanetiku, děti pak na jógu,
rytmiku, moderní tance a hip hop. Probíhají
jazykové a výtvarné kurzy. Budeme se snažit
znovuotevřít kurzy šití, základy střihu a šití na
šicím stroji. Budou probíhat oblíbené kurzy
pletení košíků a ošatek, drátkování a vitráže.
Buďte všichni v novém roce hodně zdraví
a usměvaví, těšíme se na společně strávený
čas. Veškeré informace najdete na odkazu
www.botanka.cz.
Olga Chladilová

■

■
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Z HISTORIE BOTANICKÉ ZAHRADY

Už při vzniku Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 1919 se plánovalo
založení botanické zahrady a botanického
ústavu. Iniciátorem této myšlenky byl Josef
Podpěra, profesor všeobecné a systematické botaniky přírodověděcké fakulty.
Se svými spolupracovníky sestavil koncepci budoucí botanické zahrady. Její pomyslný
základní kámen byl položen v roce 1922.
V roce 2022 tedy zahrada oslaví krásných
100 let trvání.
Jako sídlo fakulty byly vybrány pavilony
bývalého chudobince na Kotlářské ulici, které,
po několika rekonstrukcích a modernizaci,
slouží fakultě dodnes. Tak i zahrada vznikla
v místech původní zeleninové zahrady, kde
se pěstovaly plodiny pro kuchyň.
Venkovní zahrada s rozlohou 1,5 hektaru
byla od počátku tvořena částí fytogeograﬁckou a částí systematickou. Fytogeograﬁcká
část prezentuje společenstva rostlin domácích i cizokrajných, je zde třeba květena Balkánu, horská květena Kavkazu a Himálají,
Severní Ameriky a další. A také společenstva
různých ekologických podmínek, například
formace suchomilných rostlin, vodních, bažinných a podobně.
V systematické části byla část plochy
věnována Mendelovým pokusům zákonů
dědičnosti, Linnéově soustavě, léčivým i dal-

ším užitkovým rostlinám a tyto skupiny již
zde nejsou.
Rostliny pro sbírky v zahradě získávali zprvu
i studenti na exkurzích, později i zaměstnanci
zahrady. Mnohé z původních rostlin jsou
vegetativním rozmnožováním životaschopné
i dnes, i když záznamy o původu konkrétních
rostlin nemáme.
První tři skleníky vybudoval Podpěra s kolegy v letech 1924–1926 prakticky svépomocně. Byly to dva kultivační a jeden sbírkový
skleník s vodní nádrží. Zásluhou tehdejšího
zahradníka Františka Jiráska zde v roce 1926
poprvé vykvetl největší leknín světa, viktorie
královská, která od této doby ve sklenících
vykvétá každoročně dodnes, i když dnes už
jde o druh viktorie Cruzova.
V průběhu času docházelo v zahradě
k mnoha úpravám, ale uvedená základní idea
a rozvržení bylo zachováno do dnešních dob.
Následující roky po vzniku zahrady byly
naplněny horečnou činností a nadšeným
budováním botanické zahrady. V roce 1932
byly dokončeny další skleníky na ploše přibližně 120 metrů čtverečních.
Blížící se druhá světová válka přinesla
vážnou hrozbu. V roce 1933 se jednalo o zrušení Přírodovědecké a Filozoﬁcké fakulty
Masarykovy univerzity. Výsledek snah
o zachování fakulty byl pozitivní, ale došlo

k mnoha omezením, která postihla i botanickou zahradu. Za války byl její provoz povolen
s tím, že se na volných plochách musela pěstovat užitková zelenina.
Zahrada byla koncem druhé světové války
značně poškozena, budovy bombardováním,
ploty byly pobořeny, střechy skleníků rozbity.
Začalo se s opravami a obnovou sbírek. Změněná politická situace po roce 1948 nutila některé vlivné neodborníky k naivním úvahám o možnosti pěstování subtropických i tropických
plodin v ČSR: čajovníku, blahovičníku, skořicovníku, náhražky mořské trávy a jiné. Profesor
Podpěra se musel k těmto otázkám vyjadřovat
a mnohdy pracně tyto myšlenky vyvracet.
V sedmdesátých až devadesátých letech
se v zahradě začalo významněji rozvíjet
výstavnictví. V té době nebyly skleníky denně
přístupné veřejnosti, a tak byl velký zájem
o každoroční výstavy. Ty se konaly ve spolupráci s kluby kaktusářů, orchideářů, citrusářů a jinými zájmovými a zahrádkářskými
organizacemi. To byly jediné příležitosti, kdy
si mohli návštěvníci prohlédnout i sbírky.
V té době také postupně přibývaly další
stavby, především skleníky. Ve sklenících se
od začátku topilo uhlím. Zahradníci museli přikládat i v noci, aby se udržela stálá teplota.
Před nadměrným osluněním byla skla natírána
bílou barvou a překrývána rákosovými rohožemi, které byly později nahrazeny polystyrenovými deskami. Skla se často rozbíjela vlivem pnutí v konstrukcích, spáry se musely
každoročně tmelit. Tento stav už byl nevyhovující. Získat peníze téměř 25 milionů korun
na stavbu nových skleníků nebylo snadné.
Ale podařilo se. V letech 1995–97 byly postaveny skleníky podle projektu Ing. arch.
Talandy. Jejich zastavěná plocha zabírá
1120 metrů čtverečních a slouží dodnes. Jsou
zde expozice sbírek tropických a subtropických druhů, množárna rostlin a zásobní sbírky.
V současné době má botanická zahrada
1,5 hektaru, pěstuje se zde přes 5 000 taxonů
rostlin. Zahrada i skleníky jsou celoročně přístupné veřejnosti. Na objednání se zde konají
exkurze s odborným výkladem pro školní
i zájmové skupiny. Pořádají se zde tradiční
výstavy sukulentů, citrusů, masožravých rostlin.
Vystavují zde své práce fotografové, sochaři,
malíři, keramici i umělečtí kováři. Své místo
zde našly i kulturní akce, jako Zahradní slavnost
u cimbálu, Noc vědců a Mendel festival.
Více se o botanické zahradě dozvíte na
www.sci.muni.cz/bot_zahr.
Hana Ondrušková

■
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MĚSTSKÁ GALERIE LÁKÁ DO BRONXU

Městská galerie zdárně zahájila provoz
a vystavila první čtyři exempláře ze své
exkluzivní sbírky.
Na Cejlu 28 zdobí rozlehlou zeď domu
před ﬁrmou Kovoterm společné dílo Venduly
Chalánkové a naturalizovaného Brňana Petra
Lysáčka. Jmenuje se Mendel kontroluje
pokus... a ta černá postavička pohybující se
s takovou jistotou na úponcích hrachu skutečně svým outﬁtem poukazuje na opomíjený
fakt, že Mendel nebyl jen otcem genetiky,
ale nějaký čas též opatem augustiniánského
kláštera na Oltecu.
Šest dnů trvalo chlapcům z ateliéru Malujeme jinak, než byli s rozměrnou kompozicí
hotovi, pak se přesunuli i s vysokozdvižnou
plošinou na Francouzskou 38.
Tady za polovinu času namalovali krásnou poctu Honzy Šrámka brněnskému
rodákovi, jednomu z hrdinů Bitvy o Anglii,
Janu Chalupovi. Letadlo zdobí čtyři šipky
pod kabinou pilota odkazující na čtyři
sestřely, Honza Chalupa ve skutečnosti
zahynul v říjnu 1940 na konci cvičného letu
dřív, než stihl svůj první bojový vzlet. Bylo
mu 21 let a odešel bojovat proti nepříteli,
který okupoval naši zem a hrozil ovládnout
celou Evropu. Obraz byl dokončen na Den
veteránů, což byla šťastná shoda náhod.
Letadlo na obrázku pak není Spitfire, ale
Hawker Hurricane, což rád sděluji všem,
kteří by se stejně jako já chtěli tak trochu
předvést před kamarády. Neopakujte můj
omyl!
Po třídenní pauze následoval přesun na
Bratislavskou 40.
Díky vstřícnosti obou členů rodinného klanu vlastnícího místní Kovošrot jsme uplacírovali plošinu, kde bylo třeba, a za pět dnů při-

vedli na svět společný návrh Evy Koťátkové
a Honzy Brože s poetickým názvem V těle
ryby bez vody.
Obraz sám už tak poetický není, znázorňuje
dívku ve spacáku obklopenou mnoha podivnými předměty, dívku, která může spát stejně
v lyžařské chatě v Beskydech jako na ulici,
v některém z temnějších koutů Brna.
Eva Koťátková, která má mezi českými
výtvarnými umělci v současnosti nejvyšší
rating ve světě, připravila pro Městskou galerii
skvělý koncept, s nímž uspěla v podstatě na
všech zdech, které byly k dispozici. Součástí
našeho konceptu zase bylo, aby se na každé
zdi objevilo dílo jiného umělce, a tak jsme
vybrali tuhle holku ve spacáku, která nemá

potřebu doslovně apelovat, a přesto, nebo
možná právě proto, burcuje.
Obraz Františka Skály Osudové ohlédnutí
se měl na zdi Úrazové nemocnice malovat
jako první, nakonec jsme jím celé kolečko,
přesně po měsíci, zakončili. Realizaci nejprve
odsunuly určité kompetenční nejasnosti,
nakonec po intervenci Petra Hladíka odsouhlasila malování Rada města Brna, a my se
mohli pustit do práce.
Obraz se dokončoval už v hraničních klimatických podmínkách, ale zvládli jsme to,
a teď už se těšíme na jaro, kdy se budou realizovat předlohy Petra Maliny, Františka Petráka, Tima a možná i nějaké další.
Martin Reiner

■
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BRONX BÝVAL KDYSI I KRVAVÝ
V loňském roce vyšla knížka Krvavý Bronx,
která čtenářům představila tuto brněnskou
lokalitu prostřednictvím textů na motivy
černé kroniky z období 19. století.
Hned úvodem se dočtete, že autory povídek jsou nejlepší autoři z nakladatelství Host
a Druhé město. Jejich texty se týkají a dotýkají
brněnské čtvrti známé jako Bronx, což není
její oficiální název: takhle se sociálně vyloučené lokalitě už dobrých třicet let říká. Všechny
ty zprávy a zprávičky ovšem pocházejí z druhé
poloviny 19. století, a jasně ukazují, že velký
nepokoj a sociální drama nesla v sobě tahle
městská část už v časech, kdy se jí ještě říkalo
prostě Cejl. Vraždy, krádeže, nelegální potraty
končící smrtí, otrava lékárenským jedem, jindy
jen bizarní záměny či sňatkové podvody, skoro
pokaždé životy žité na hraně existence. Dohromady poutavý svět pojednaný autory, jejichž
prostý výčet nepotřebuje další komentář: Irena
Dousková, Kateřina Tučková, Ludvík Němec,
Alena Mornštajnová, Bianca Bellová, Martin
Reiner, Michal Konečný, Štěpán Kučera, Dora
Kaprálová, Michal Sýkora, Petra Dvořáková,
Jan Němec, Petr Stančík, Ondřej Hübl, Václav Kahuda či Petra Soukupová. A v jejich
podání minulost světa, který stále čeká na
svou šanci.

Vražda v Brně
V sobotu k páté hodině večer vyděšeno
obyvatelstvo na Cejlu smělou vraždou, spáchanou v domě č. 40. Asi 48letý ovdovělý
zedník Josef Fiala z Králova Pole byltě
27letou svobodnou nevlastní dceru Františku
Zemanovou zastřelil. Fiala žil co vdovec po
několik let v Králově Poli a jmenovaná nevlastní dcera obstarávala mu hospodářství. Před
třemi týdny opustila potají dům a šla do služby
do Brna, by s jistým chasníkem z Králova Pole
užší mohla zapřísti poměry. Fiala chtěl, by od
té lásky upustila, domů se navrátila a jemu
byla nápomocna, by jistý dluh mohl zapraviti.
Ježto vše to odepřela, zvýšil se jeho hněv až
k touze po vraždě. V sobotu ráno zaopatřiv
si pistolu a střelivo, nabil ji za chůze na Kolišti.
O pěti hodinách zastal dceru v řečeném
domě u práce sehnutou, tázal se jí ještě jednou, zdali vyplní jeho žádost, a když odmítla,
vytáhnuv pistolu z kapsy, zastřelil dívku. Rána
vjela pod levým ramenem do prsou a měla
náhlou smrt vzápětí. Několika očitými svědky
byl Fiala hned svázán a policií pak soudu
odevzdán. Divné jest, že na mrtvole, která
dne 2. m. t. byla ohledána, krom rány nebylo
žádné krvavé poškvrny.

Takové hrubé člověk
Na základě této novinové zprávy napsala
Bianca Bellová povídku Takové hrubé člověk,
ze které otiskujeme ukázku:
„Takové hrubé člověk,“ vzlykla domovnice.
Dívka spočívala na studené dlažbě
z šedých a bílých čtverců chodby bez pohnutí, plavé vlasy rozhozené jako svatozář, na
voskově bledém obličeji klidný, téměř nadpozemský výraz. Na levou tvář jí padalo teplé
podvečerní světlo z okna na schodišti. Jako
by z nebe padl anděl.
Ozvěny výstřelu ještě ani nedozněly, když
nájemníci z ostatních partají začali vybíhat ze
svých bytů. Jakýsi nevyslovený archetypální
pokyn, který koordinuje činnost mravenců,
přiměl několik mužů, aby se na střelce vrhli
a po několika okamžicích zápasu beze slov
ho přemohli, povalili na zem a svázali mu ruce
za zády koženým páskem, který si domovník
vytáhl z kalhot.
„Chlape nešťastné, cos to vyvedl? Dyť
tys tu holku zastřelil,“ opakovala domovnice, jako by světu sdělovala cosi převratného, a nervózně si popotahovala uzel na
šátku.
Policie přijela zanedlouho, aby vraha
odvedla. Dav v domě se ještě dlouho nerozcházel, a tak všichni při policejním ohledání
viděli, že rána, která vešla do hrudníku pod
levým ramenem, nezanechala žádné krvavé
skvrny. Jako by si Františka Zemanová jen
na chvíli lehla, aby si odpočinula.
Její snoubenec Jožka, který dorazil až
poté, co mrtvolu odvezli, dřepěl, opíral se
o dveřní zárubeň a držel si hlavu v dlaních
ještě dlouho potom, co všichni odešli. Paní
Sládková z třetího patra ho našla, když už se
smrákalo. Vzala ho domů a nalila mu česnečku a stopku kořalky. Dávala mu různé otázky,
ale on mlčel jako zařezaný. Celou noc pak
chodil po Kolišti, nad ránem odešel do truhlářské dílny, kde se z neopatrnosti poranil na
palci pravé ruky. Rozplakal se až po týdnu,
hlasitě, hýkavě a krátce.
„Kam deš?“ zeptal se Fiala.
„Na Cejl,“ pokrčila rameny. Opřela si násadu motyky o pravý bok a zaklonila hlavu.
„Nikam,“ odpověděl prostě Fiala a dotkl
se mohutné přezky na pásku svých kalhot.
„Brambory mám okopaný,“ řekla a otřela
si rukávem zpocený obličej.
„Nikam,“ opakoval a zašel do baráku.
Počkala, až Fiala odejde do hospody,
a vyklouzla z domu. Když se v noci kradla
domů, čekal na ni v síni.
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„Kdes byla?“ řekl a dal jí dobře mířenou
facku, až zavrávorala.
„Na Cejlu,“ odpověděla a chytila se za tvář.
„Seš stejná běhna, jako byla tvoje matka,“
artikuloval ztěžka.
Františka neodpověděla. Tiše vzdechla
a odešla do své komůrky. Cítila ostrou bolest
v čelisti, ale to nevadí, to přejde. Úder ze zálohy ji překvapil, otčím ji nikdy předtím neuhodil.
Byl to hrubý člověk, ale ne násilník. Kořalka
z něj táhla, to pochopitelně. Ale zřejmě ho
její odchod opravdu zasáhl.
Neměli spolu spory. Ne takové, jaké mívají
děti s nevlastními otci. Když přišel Fiala, bylo
Františce osm a její vlastní otec už byl pár let
po smrti, lešenářská trubka mu na stavbě prorazila hrudník. Matka s Františkou se protloukaly, jak se dalo. Františka pamatovala dny,
kdy nebylo co do úst. Dny, kdy omdlívala hlady. Někdy se ráno probudila v nějaké komoře,
kde je někdo nechal přespat, a třásla se chladem. Když poslepu hmatala ve tmě, zjistila,
že matka je pryč, a zmocnila se jí nekonečná
úzkost. Ležela pak v komoře schoulená,
dokud se matka nevrátila. Když měla dobrý
den, přišla s penězi, říkala, že lepším lidem
z Černých Polí pere velké prádlo. A přinesla
Františce preclík a trochu mléka v bandasce.
Když se objevil Fiala, oběma se ulevilo.
Měly díky němu střechu nad hlavou a teplo
a co jíst. Byl to sňatek z rozumu, mezi Fialou
a její matkou neexistovaly žádné city, které
by stály za řeč. Fiala si pořídil hypotéku na
zchátralý domek v Králově Poli a jako starý
mládenec do něj potřeboval hospodyni. Že
k ní vyženil i nevlastní dceru, bylo jako vyhrát
lotynku, Františka byla šikovná a další pár
rukou se mu v domě hodil... Jak příběh
(mav) ■
dopadl, se dozvíte v knize.
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BETLÉMY I V LEDNU

MĚSÍC PRO
FAJNŠMEKRY
Pavel Gabzdyl, pracovník Hvězdárny a planetária Brno, strávil stovky nocí s okem přilepeným k dalekohledu namířeným na
Měsíc.
Svoje zážitky a zkušenosti z mnoha let
pozorování sepsal do unikátního průvodce
Lunární noci pro fajnšmekry, který si můžete
stáhnout ve formě e-booku zdarma, k dispozici je na odkazu www.mesic.astronomie.cz.
Jestli si chcete užít astronomický dalekohled,
podívejte se na Měsíc. Žádný jiný objekt na
pozemském nebi vám totiž nenabídne tolik
detailů jako povrch našeho kosmického souseda. K tomu, abyste se na Měsíci neztratili, ale
potřebujete dobrého průvodce. V dnešní době
je k dostání celá řada atlasů Měsíce či monograﬁí, které vás provedou po zajímavých lunárních útvarech. Žádný z nich vás ale neprovede
po Měsíci takovým způsobem, jako právě
vycházející průvodce od Pavla Gabzdyla.
Autor měsíční nadšence seznamuje s proměnami vybraných útvarů v průběhu celých
lunárních dní. Načasování je natolik přesné,
že se jedná o světový unikát, který vznikl
na základě stovek pozorování a tisíců fotografií.
Mgr. Jiří Dušek Ph.D.

■

Retro výstava s vánoční tematikou pokračuje v Letohrádku Mitrovských také v měsíci lednu.
Kdo dosud nestačil navštívit tradiční výstavu betlémů, má možnost se do posledního
brněnského letohrádku nedaleko výstaviště
vypravit ještě do 17. ledna.
Jako obvykle se jedná o jedinou výstavu
betlémů v Brně a kvůli letošním uzavírkám
muzeí, galerií a památek také o jednu z mála
v celém kraji. Během prohlídky zavzpomínáte
na Vánoce vašich prarodičů, rodičů a možná
i vás samotných. Kromě rozličných betlémů na
vás čekají nostalgické vánoční nezbytnosti od
první poloviny 20. století až do osmdesátých
let. Připraveny jsou stylově nazdobené jedličky,

NEJLEPŠÍ KRÁTKÉ FILMY
61. ročník mezinárodního festivalu krátkých ﬁlmů Brno16 už zná své vítěze.
Mezinárodní porota ve složení Ondřej
Pavlík, Marina D. Richter, Lee Adams, Tamás
Gábeli a Krzysztof Sienkiewicz zvolila jako
vítěze mezinárodní soutěže snímek Tomka
Popakula Acid Rain. Předseda poroty Ondřej
Pavlík výběr komentoval: „Příběh mladého
páru, který se potká, vezme drogy, jde na
tah a prožije děsuplný propad v Popakulově
ohromující halucinační animaci. Hlavní cenu
festivalu jsme se rozhodli udělit ﬁlmu Acid
Rain, protože bere diváka na kompletní psychedelickou cestu. Technika animace okamžitě upoutá pozornost a tvoří atmosféru stavu
transu spolu s autorovým neuvěřitelným
citem pro detail, od imerzního zvukového
designu po šílené taneční číslo.“ Režisér
Tomek Popakul uspěl na festivalu již podruhé,
v roce 2014 získal se svým snímkem Ziegenort cenu Visegrad Fund. Hlavní porota také
udělila tři čestná uznání, a to snímkům M E
Z E R Y, Takové pěkné město a Zkouška.
Snímky druhého ročníku soutěže pro autory z České a Slovenské republiky hodnotila
mezinárodni porota ve složení Anne Ga-

schütz, Lea Pagáčová, Vítězslav Chovanec.
Výběr snímku dvojice režisérů Marty Prokopové a Michala Blaška Divoké bytosti shrnula
předsedkyně Anne Gaschütz: „Uklidňující
zvuky vody, praskající dřevo a hučení někde
v dálce nás berou na záhadnou cestu přes
temný a atmosférický vesmír. Svojí láskou
k detailu, osobitým designem zvuku a sebevědomým vizuálním stylem nás tento ﬁlm vtahuje do světa fantazie.“
O divácké ceně 61. ročníku rozhodli festivaloví diváci on-line pomocí hlasovacích formulářů. Cenu si odnesl snímek Hlubiny režisérky Ariane Louis-Seize.
„Letošní ročník před nás položil výzvu, jak
festival uskutečnit. Naštěstí jsme byli jako
tým připraveni z předcházejících let a doufáme, že se nám s tím podařilo vypořádat se
ctí. Nebylo by to samozřejmě možné bez
úžasné podpory ředitelky naší organizace
Jany Janulíkové a také podpory města Brna,“
komentuje letošní ročník ředitel festivalu
Milan Šimánek.
Více o festivalu je zveřejněno na odkazu
www.brno16.cz.
Martina Marešová

ručně vyráběné stojánky na stromečky, ikonické
vánoční osvětlení ve tvaru koulí, svíček nebo
muchomůrek, dárky z Prioru a Tuzexu zabalené
v originálních balicích papírech, hračky, ale
i máma s tátou ve slavnostním oblečení v dobovém obývacím pokoji.
Pro nejmenší návštěvníky je připraveno
jedno velké pohádkové překvapení spojené
s nadpřirozenými bytostmi a jejich obydlími
v zasněžených lesech, hájích, na loukách
nebo v jeskyních. Malým i velkým divákům
se jistě bude líbit mechanický Lego betlém.
Otevřeno je od 2. ledna vždy od středy do
neděle od 10.00 do 16.00 hodin. Aktuální informace najdete na www.letohradekbrno.cz.
Mgr. Petr Lukas

■

SETKÁNÍ A DÍLNY
PRO PEČUJÍCÍ
Unie pečujících představuje připravované akce pro pečující a jejich příznivce v novém roce.
Setkání pečujících se budou konat
stejně jako v minulých dvou letech
v Café Práh ve Vaňkovce. Čeká zde
nejen výborná káva, ale také zajímavé
a potřebné informace, sdílení zkušeností s péčí o blízké, ale také noví přátelé. Letos se setkáme: 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května
a 4. června.
Pečující, kteří rádi něco vyrábějí, jsou
zváni na tematické setkání pečujících
v prostorách Unie pečujících na Třídě
kapitána Jaroše 3, rukodělné tvoření
chystáme 20. ledna, 24. února, 24. března, 28. dubna, 19. května a 30. června.
Zájemci získají informace na e-mailu:
marie.calkovska@uniepecujicich.cz
nebo na telefonním čísle 776 217 214.
Marie Čalkovská

■

■
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Volný čas

VÝSTAVA HELGY HOŠKOVÉ-WEISSOVÉ

Akademická malířka Helga Hošková-Weissová vytvořila řadu malířských a graﬁckých
souborů, které jsou vedle jejích uměleckých kvalit svědectvím o historických událostech, jichž se stala nedobrovolným
účastníkem.
Brněnská výstava nazvaná 91 se koná
v reprezentativních prostorách vily Stiassni,
která je úzce spjata s židovskou historií města,
a navazuje na retrospektivu u příležitosti

významného životního jubilea autorky. K vidění by měla být od 14. ledna do 15. března.
Helga Hošková-Weissová je jedním z velmi
mála terezínských dětí, které přežily válku.
Narodila se 10. listopadu 1929 v Praze, kde do
svých dvanácti let prožívala šťastné dětství.
7. prosince 1941 byla však i s rodiči povolána
do jednoho z prvních transportů do terezínského ghetta. V transportním zavazadle si vezla
deník, pastelky, vodové barvy ablok na kreslení.
Všímala si často zdánlivě nedůležitých detailů,
které oživují její kresby vlastním příběhem.
Vytvořila tak unikátní a neobyčejně působivý soubor dokumentů, který se svojí sdělností a autenticitou odlišuje od výtvarných
projevů ostatních dětí i starších terezínských
malířů. Téměř po třech letech života v ghettu
byla Helga spolu s matkou deportována dále,
nejprve do Osvětimi, pak do Freibergu
u Drážďan a nakonec do Mauthausenu. Tam
obě ženy zastihlo 5. května 1945 osvobození
americkou armádou.
Po válce vystudovala Helga gymnázium
a Státní graﬁckou školu. Po maturitě byla přijata na pražskou VŠUP, kde studovala nejprve
v ateliéru monumentální malby u Emila Filly
a po jeho smrti pokračovala u Aloise Fišárka.
Velký vliv na její již zralou tvorbu měly především návštěvy Izraele. Její slibně se rozvíjející

JAZZMANI V HLEDÁČKU
FOTOGRAFA

Foyer Divadla Bolka Polívky bude od
27. ledna patřit jazzu.
Jazz a jeho přední interpreti objektivem
fotografa Jiřího Víška. Tak lze stručně shrnout
novou výstavu ve foyer Divadla Bolka Polívky,
jejíž vernisáž je naplánována na 27. ledna
2021 od 16.00 hodin. Vystaveny budou jednak fotograﬁe z komorního koncertu jazzového kytaristy Milana Kašuby a kontrabasisty
Vincence Kummera, který se uskutečnil před
dvěma lety v kavárně Podnebí, jednak

samostatné portréty Milana Kašuby. „Původně měla být výstava poctou k Milanovým
osmdesátinám, které oslavil vloni na jaře.
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se
však termín pořád měnil, tak teď doufáme,
že se to konečně podaří,“ podotkl s úsměvem
Jiří Víšek, kterého s hudebníkem pojí letité
přátelství i dlouhodobá spolupráce. Pokud
to situace dovolí, vernisáž doplní i hudební
vystoupení Milana Kašuby.
Milan Víšek je absolventem oboru užitá
fotograﬁe na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Brně. Posléze pokračoval ve studiu
na Katedře umělecké fotograﬁe Fakulty akademie múzických umění, kterou dokončil
v roce 1986. Od konce vysokoškolského studia se zabývá vytvářením souboru osobitě
koncipovaných fotograﬁckých portrétů osobností kulturního života převážně z Brna, jako
jsou například básník Jan Skácel, hudebník
Gustav Brom či výtvarníci Vilém Reichmann
Jiřina Veselá ■
a Dalibor Chatrný.

26 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021

profesionální dráhu však nečekaně a nadlouho přerušila srpnová okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Svoji
tvůrčí a výstavní činnost mohla ve větší míře
znovu obnovit až po roce 1989. Tehdy se jí
znovu otevřel svět.
Přes svůj věk se Helga Hošková-Weissová
podílela návštěvou škol a rozhovory s mládeží doma i v zahraničí na výchově mladé
generace k demokracii a toleranci.
Po rozsáhlé monograﬁi Maluj, co vidíš a knize Deník 1938–45 vyšla nedávno v nakladatelství Jota autorčina autobiograﬁe Nikdo nás
nečekal, která bude v únoru představena přímo na výstavě.
Výstavu pořádá brněnská pobočka Židovského muzea v Praze a Židovská obec Brno
pod záštitou primátorky města Brna za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace
židovské obce v Praze a statutárního města
Brna.
Vzhledem k epidemické situaci a souvisejícím opatřením sledujte prosím aktuální
informace o zpřístupnění výstavy na odkazu
www.jewishmuseum.cz nebo na facebooku.
Pokud bude situace příznivá, je vernisáž
výstavy naplánovaná na 13. ledna, začít by
měla v 18.00 hodin.
Mgr. Barbora Dočkalová

■

VINNETOU NA HRADĚ
Hrad Špilberk bude až do 28. února plný
rytířů, dobrodruhů, Indiánů i kovbojů na
výstavě nazvané Gustav Krum: Ilustrace.
Všem postavám vtiskl podobu výtvarník
Gustav Krum, jehož působivé kresby návštěvníky doslova vtáhnou do dobrodružství. Krum
se proslavil díky ilustracím známých mayovek
a foglarovek, v šedesátých letech také stál
u počátků českého komiksu. Samotné jméno
Gustava Kruma možná tolik známé není, jeho
speciﬁcký styl ale mají v povědomí celé generace čtenářů. Krum ilustroval mayovky, foglarovky, ale i rytířské romány, dobrodružné příběhy mořeplavců, cestovatelů a zálesáků
nebo knihy skautských autorů. Už v padesátých letech začal Krum ilustrovat knihy s válečnou tematikou, brzy se však přiklonil k dobrodružné literatuře pro děti a mládež.
V šedesátých letech stál u počátků českého
komiksu, když pro časopisy jako Zápisník,
Pionýrská stezka nebo Ohníček vytvářel ilustrované seriály. Prosadil se také v Německu
díky ilustracím k příběhům Karla Maye a dalším knihám s rytířskou tematikou.
Michael Kalábek

■

Kultura

FESTIVAL JANÁČEK
V ROCE 2021

Festival Janáček Brno přesouvá do letošního roku koncerty, které se loni nemohly
odehrát.
Loňský ročník prestižního operního a hudebního festivalu Janáček Brno se musel přizpůsobit aktuální komplikované situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19. Festival přesto proběhl s velkým úspěchem od
28. září do 16. října, když se podařilo udělat
maximum pro zachování jeho programu.
„Divácká návštěvnost letošního festivalu přesahující 65 procent je za stávajících podmínek velkým úspěchem,“ uvedl Martin Glaser,
ředitel Národního divadla Brno.
V rámci festivalu Janáček Brno se v roce
2020 podařilo odehrát 18 akcí pro diváky
v sálech. Důležitou součástí letošního festivalu se staly rovněž živé přenosy, celkem
měli diváci možnost zhlédnout v přímém přenosu čtyři festivalové koncerty. Live streamy

LITERATURA
A LEITNERKA PATŘÍ
K SOBĚ

festivalu sledovali lidé z Austrálie, Belgie,
Kanady, Dánska, Francie, Německa, Mexika,
Itálie, Maďarska, Japonska, Nizozemí, Ruska,
Jižní Koreje, Španělska, Švýcarska, Velké Británie, USA, Polska a dalších zemí.
Národní divadlo Brno se rozhodlo nerušit ani
další akce, které se na základě aktuálních opatření nemohly letos konat. Koncerty se tak přesouvají do příštího roku. Jelikož festival Janáček
Brno je bienále, nabízí se k tomu ideální příležitost. Koncerty tak zároveň budou pozvánkou
na festival Janáček Brno 2022, který se odehraje od 2. do 19. listopadu 2022 a jehož předprodej zahájíme 30. listopadu 2021.
Podrobné informace o festivalu jsou
dostupné na www.janacek-brno.cz.
Seznam produkcí festivalu Janáček Brno
přesunutých do roku 2021:
• 27. května: Kostelní písně ze Znorov –
folklorní koncert, Červený kostel,
• 29. května: Dětský sbor Brno, Divadlo
Reduta,
• 13. listopadu: Recitál Tomáše Krále a Matana Porata ve vile Tugendhat,
• 20. listopadu: Koncert Pražského ﬁlharmonického sboru, Besední dům,
• 30. listopadu: Recitál Pavola Breslika
a Róberta Pechance, Divadlo Reduta.
Řecké pašije a Osud ještě nemají stanovený termín realizace, informaci o jejich
konání zveřejníme na webových stránkách
festivalu.
Adéla Biravská

Každý rok u nás na Leitnerce připravujeme kromě koncertů, divadel nebo
třeba přednášek i literárně zaměřené
akce. V tomto roce jsme přišli s novým
konceptem autorských večerů pod
taktovkou mladé brněnské autorky
Moniky Fischerové.
V loňském roce jsme z důvodu pandemie mohli uspořádat pouze několik málo
večerů, o to víc se však těšíme na letošní
rok a na uklidnění celkové situace, která
bude pro literární i další setkávání příznivější. Ať už jste fanoušci beletrie, poezie
nebo experimentálních žánrů, v kombinovaných večerech si určitě najdete to své.
Samozřejmostí je ihudební doprovod, který naše večery tradičně doplňuje.
Pokud vás zajímá tvorba mladých azačínajících autorů z jižní Moravy, neváhejte
vyrazit na Leitnerku a poslechnout si
žánrově mimořádně pestrou tvorbu
zahrnující především autory do třiceti let.
Těšíme se na vás v naší kavárně, v letních
měsících i na zahrádce, kde se setkáváme
v případě hezkého počasí. Začneme
hned, jak to epidemiologická situace
dovolí, sledujte náš web www.leitnerka.cz.
Tomáš Pokorný

■

■
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VYŠLA JAZZOVÁ MŠE JAROMÍRA HNILIČKY

Brněnské rodinné stříbro se dočkalo své
studiové nahrávky. Nové album Jazzová
mše Jaromíra Hniličky vyšlo 3. prosince.
Unikátní dílo, které sklidilo v sedmdesátých
letech velký úspěch v západní Evropě nebo
získalo uznání papeže. Jazzová mše Jaromíra
Hniličky se konečně dočkala svého studiového záznamu. V podání brněnského big
bandu B-Side Band bandleadera Josefa
Buchty, Komorního orchestru Brno a pěveckého sboru Ars Brunensis pod taktovkou dirigenta Dana Kalouska vyšla Missa Jazz na CD
i LP 3. prosince.
Legendární hudebník, brněnský patriot,
člen Orchestru Gustava Broma a skladatel

Jaromír Hnilička na objednávku trumpetisty
a bandleadera B-Side Bandu Josefa Buchty
v roce 2007 dílo znova otevřel a rozšířil
o rovinu komorního orchestru a nové sborové části.
Obnovená Jazzová mše měla světovou
premiéru v září roku 2008 v Bazilice Minor
v Brně. Minulý rok na podzim se uskutečnil
v katedrále svatého Petra a Pavla koncert
k připomínce výročí Hniličkova úmrtí. Mše
zazněla ve stejné sestavě jako na připravovaném albu. V této komplexní podobě ale
ještě nebyla vydaná na žádném nosiči.
„Je nám velkou ctí, že se o toto dílo začalo
zajímat i významné americké vydavatelství
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Naxos, které nám, doufejme, pomůže dostat
toto brněnské rodinné stříbro do celého světa. Všichni bychom si to moc přáli. Je to
významné dílo,“ pochlubil se Buchta.
Během koncertů je muzika proložena verši
Vítězslava Hálka, které však nejsou součástí
původního díla. „Umělecký přednes v podání
Zdeňka Junáka si budou moct diváci tedy
opět užít až při samotném křtu, který z důvodu pandemie přesouváme na květen,“ dodal
a pozval posluchače Buchta. CD i LP lze
zakoupit na webu www.bsideband.cz.
Lucie Šimůnková

■

foto: Tino Kratochvil

Kultura

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE
TVORBU PLAKÁTŮ

GLASER VE VEDENÍ
OPERA EUROPA

Ředitel Národního divadla Brno Martin
Glaser byl zvolen do vedení prestižní
organizace Opera Europa.
Na listopadové on-line konferenci
s názvem Přežijí nejschopnější byl na
valném shromáždění zvolen do vedení
organizace Opera Europa ředitel
Národního divadla Brno, Martin Glaser.
Opera Europa je organizace sdružující profesionální operní divadla a operní
festivaly po celé Evropě. V současné
době má více než 200 členů ze 43 zemí.
Její hlavní sídlo je v Bruselu a podléhá
belgickému právu. Vedení tvoří patnáct
vybraných členů, kteří jsou voleni na tři
roky. Hlavním úkolem Opery Europa je
všemi prostředky propagovat operu
jako stále živý a neustále se rozvíjející
žánr.
Mezi její významné aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích.
Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů
hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména maximalizace příjmů,
výchova a získávání operního publika,
nové technologie, řízení lidských zdrojů,
public relation a marketing, sponzoring
a fundraising a další.
Konference jsou příležitostí pro
všechny členy dvakrát ročně se setkat,
obvykle ve členských městech, ale ta
poslední se samozřejmě odehrávala
on-line. Pod heslem Přežijí nejschopnější nabídla konstruktivní pohled na
vývoj aktuálního dění v divadlech, včetně kritických vynucených změn, které
si vyžádala provozní omezení související s pandemií Covid-19.
Zuzana Žáková Klimplová

Sté výročí narození Jana Rajlicha staršího,
brněnského malíře a graﬁka, připomíná
Moravská galerie sérií tří výstavních přehlídek.
Výstava v Pražákově paláci je výběrem
z jeho celoživotního díla, umělecké tvorby
a designu. Jan Rajlich proslul převážně svou
plakátovou tvorbou, avšak jeho návrhy zanechaly výraznou stopu také v ulicích města
Brna. Do nedávné doby jsme mohli spatřit
jeho naváděcí systém ve zdravotnickém středisku v Kohoutovicích a nákupním centru Letná v Bystrci. Vytvořil vizuální styl pro Brněnské
výstavní veletrhy, jehož fragment je do současné doby stále dochovaný v podobě světelných neonů v pavilonu Z. V centru Brna se
dodnes nachází Rajlichovo nejvýznamnější
dílo v architektuře, reliéf Slunce – Život a mír,
který vytvořil společně s brněnskou sochař-

kou Sylvou Lacinovou v roce 1961 na průčelí
hotelu International.
Počátkem šedesátých let stál Jan Rajlich
u založení mezinárodní přehlídky graﬁckého
designu Bienále Brno, která se v prostorách
Moravské galerie odehrává každé dva roky
dodnes. Jako úspěšný organizátor dokázal
Jan Rajlich přivést do Brna nejvýznamnější
osobnosti svého oboru té doby. Výstava
v Místodržitelském paláci se věnuje této části
umělcova plodného života a také prezentuje
sto plakátů, které vytvořili graﬁčtí designéři
a umělci z celého světa k uctění jeho památky.
Galerie vyhlásila také soutěž Rozhýbej Bienále Brno a v disciplíně tvorby plakátů dala
prostor studentům. Ti mají stále příležitost
vytvořit pohyblivý plakát, který je poté ve
výstavě k nahlédnutí přes mobilní aplikaci
Daniela Křižanová ■
Artivive.

■
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POMOC OSAMĚLÝM
SENIORŮM
Dobrovolnické centrum Adra Brno propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi,
kteří pomoc potřebují.
Cítíte se sami, chybí vám lidská blízkost
a upřímný zájem druhého člověka? Přáli
byste si mít někoho, kdo by si s vámi
povídal, naslouchal vám, předčítal nebo
vás doprovodil na procházku?
Dobrovolnické centrum Adra Brno už
řadu let pomáhá osamělým seniorům
v sociálních zařízeních, nově posílá spolehlivé a pečlivě vyškolené dobrovolníky
přímo do domácností. Propojuje ty, kteří
se cítí sami, s těmi, kteří chtějí darovat
svůj čas a laskavost.
Pokud máte o společnost milého dobrovolníka zájem, ozvěte se na telefonní
číslo 733 598 494 nebo na e-mailovou
adresu: katerina.havrankova@adra.cz.
O centru se více dozvíte na webu
organizace: www.adra.cz.
Kateřina Havránková

■

DIAKONIE POMÁHÁ
POTŘEBNÝM
Centrum denních služeb Brno nabízí péči
i poradenství.
„S maminkou se něco děje. Často nás obviňuje, že jí přerovnáváme věci, že jí něco
někam schováváme. Bývá podrážděná
a náladová.“ „Nedávno to vypadalo, že
babička zabloudila cestou na nákup, vrátila
se s prázdnou taškou, nebo možná zapomněla, že chtěla jít do samoobsluhy.“ „Někdy
si děda taky plete dny, je přesvědčený, že
jsme na nějakou hodinu na něco domluvení,
ale je to omyl.“
Je-li vám některá z takových situací dobře
známá, jestliže sami zažíváte podobné situace s někým z vašich blízkých, pak možná právě vám může při zvládání vašeho problému
pomoci Centrum denních služeb Brno nabízí
rodinné prostředí a bezbariérový přístup,
trpělivé a zkušené sociální pracovnice
a pečovatelky, pestrý denní program, laskavé
a citlivé zacházení s těmi, kteří se sami o sebe
nepostarají, erudované poradenství pro
pečující.
Centrum sídlí na adrese Hrnčířská 27, neváhejte se na nás obrátit, využít můžete e-mailovou adresu: cdsb@diakoniebrno.cz nebo
telefonní číslo: 731 640 553. Více informací
o nabízených službách najdete na odkazu
www.brno.diakonie.cz. Petra Stávková ■

PTAČÍ CENTRUM
POTŘEBUJE PODPORU
Pomozte přežít zimu zvířatům ze záchranné stanice.
Možná se i vaše děti těšívaly na adventní
trhy na Moravském náměstí, kde jedna z jurt
tradičně patřila zachráněným zvířatům z Ptačího centra. V letošním roce se kvůli koronavirové situaci nemohly trhy otevřít v tradiční
podobě, navíc se nekonaly ani výstavky
a ukázkové hodiny v základních a mateřských
školách. To všechno byly příležitosti, kde stanice pečující o zachráněná volně žijící zvířata
mohla získat potřebnou podporu, ať už ﬁnanční, nebo materiální.
Proto nyní Ptačí centrum otevřelo potravinovou a ﬁnanční sbírku, aby se i nadále mohlo
postarat o všechna zraněná a opuštěná zvířata. Momentálně se jich v areálu nachází přibližně tři stovky a denně přibývají další. Mnoho z nich má za sebou pohnutý osud. Třeba
labuť na fotograﬁi byla zachráněná jako osiřelé mládě poté, kdy jeho matku na Novomlýnských nádržích lidé odchytili a posloužila
jim jako večeře.
Co všechno je potřeba? Po telefonické
domluvě s panem Machařem na telefonním
čísle 602 524 228 je možné donést konzervy pro kočky, psy, kočičí kapsičky, které
slouží také jako potrava pro ježky, ovesné
vločky, dětské piškoty, ptačí zob, lojové koule, ovoce, suché pečivo, ale také seno nebo
misky na krmivo.
Pro ﬁnanční podporu slouží číslo účtu:
1351736399/0800, případně je možné peníze
předat také osobně přímo na stanici.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE DELŠÍ
Brněnská Tříkrálová sbírka přináší požehnání i koledu až do 24. ledna.
Tři králové a koledování neodmyslitelně
patří k začátku nového roku. I v roce 2021 se
Brňané mohou těšit na tradiční Tříkrálovou
sbírku, která bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními. Termín akce je prodloužený až do 24. ledna 2021.
Cílem sbírky je šířit radost, boží požehnání
a vykoledovat příspěvky pro lidi, kteří se ocitli
v těžké životní situaci. „I v letošním roce by
měly být postaveny od 4. do 8. ledna tradiční
stánky na České ulici a Mendlově náměstí.
Pokud to situace dovolí, potěší veřejnost králové v kostýmech s drobnými dárky za příspěvek. Připravena je i bezpečná forma podpory přímo na webu Charity on-line platbou
na sbírkový účet 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Brno 77706100,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.
Tři králové se při svém dávném putování
vydávali za hvězdou. Stejně tak Brňané
mohou následovat webovou stránku a sociální sítě Charity, kde vždy najdou průběžné
informace. Na internetu budou pro koledníky,

dárce i podporovatele sbírky připraveny také
speciální virtuální dárečky a překvapení.
Peníze z Tříkrálové sbírky tradičně pomáhají Charitě v péči o nemocné, handicapované, seniory, matky s dětmi v tísni a další
jinak sociálně potřebné. „V Brně chceme
vybavit a upravit rodinný dům pro klienty

s mentálním a kombinovaným postižením
a autismem. V našem centru CELSUZ se
chceme zaměřit na rozvoj služeb pro nezaměstnané nebo vytvořit nové služby pro
duševně nemocné,“ dodal ředitel Haičman.
Simona Císařová

■

ŠTĚSTÍ SE K NIM OTOČILO ZÁDY

Příběhy klientů Sociálního nadačního fondu přiblíží výstava v tramvaji.
Nemoc, zdravotní postižení, hmotný
nedostatek nebo prostě jen shoda nepříznivých okolností je dostaly do nepříznivé životní
situace, z níž by se sami nedokázali vymanit.
S konkrétními příběhy klientů Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského
kraje se mohou cestující seznámit na výstavě,
která je instalovaná do jedné z tramvají. Vůz
je zvenčí označen logem a mottem fondu
Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo
zády.
Množství podávaných žádostí o pomoc
každý rok stoupá. V roce 2020 byla schválena podpora pro téměř 160 žadatelů, jednotlivců i neziskových organizací, což je zhru-

ba třetinový nárůst ve srovnání s rokem 2019.
Klientům bylo rozděleno 3,6 milionu korun.
Hlavním donátorem Sociálního nadačního
fondu je město Brno. Mezi podporovatele
fondu se také řadí městské společnosti, například Teplárny Brno či Brněnské komunikace,
i soukromí dárci, kteří se zapojují do veřejné
sbírky.
Prostřednictvím portálu www.darujme.cz
a transparentního bankovního účtu veřejné
sbírky 225782453/0600 je možné podpořit
aktuální projekty fondu, mezi které patří program Pomáhejte s námi, podpora domácí
hospicové péče Hospic doma, sbírka Slunce
pro Filipa na zajištění péče o chlapce v kómatu a projekt Pomozte s námi postavit Nový
domov pro lidi s PAS.
„Velmi si vážíme vstřícnosti dopravního
podniku, který nám umožnil přiblížit práci fondu dalším lidem, kteří se potýkají s problémy,
ale nevědí, kam se obrátit. Činnost fondu blíže představuje také nové prezentační video,
které je ke zhlédnutí na našem facebooku
a webu,“ poděkovala místopředsedkyně
správní rady Monika Škorpíková.
Tramvaj Sociálního nadačního fondu
vznikla díky podpoře hlavního partnera na-

dačního fondu, statutárního města Brna, který poskytl marketingový prostor, a Dopravního podniku města Brna, jenž zajistil polep
tramvaje.

Komu příspěvky pomáhají?
Zde je příběh jednoho
z klientů:
Těsně před porodem druhého dítěte byla
Lubomírově manželce diagnostikována
rakovina prsu. Letos na podzim zákeřné
nemoci podlehla. Po její smrti tak Lubomír
pečuje sám o dvě malé děti, tříletou Šarlotku
a jednoročního Štěpánka. Přátelé rodiny
založili sbírku na www.donio.cz s cílem zajistit finance na chůvu, která se bude o chlapce
starat, když bude otec v práci. Jedná se
o dobu zhruba dvou let, než bude chlapec
moci chodit do školky. Jestliže bude vybráno více, peníze budou použity na další výdaje pro děti, jako je školkovné, potřeby pro
děti, školy v přírodě tak, aby měly zajištěno
co nejklidnější dětství. Sociální nadační fond
podpořil rodinu částkou 80 000 korun.
mav

■
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
JE&NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 151
www.jene.cz
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TECHNICKOU KONTROLU
VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

