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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
povolena pouze za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách Společenského sálu radnice městské části Brno-střed na
Dominikánské ulici č. 2. Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.
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AKTUALITY Z RADNICE
městské části Brno-střed
Doupné stromy
V městské části Brno-střed se na několika
místech setkáte s takzvanými doupnými stromy. Najdete je na Kampelíkově, kde stojí
doupný javor, na Hroznové, kde je pro tyto
účely určen už odumřelý buk, a jasan
u Anthroposu. Doupný strom je starý, poškozený, odumírající nebo už odumřelý strom
s dobře vyvinutými, zpravidla přírodními, dutinami, které jsou využívány jako úkryt a hnízdiště pro různé druhy živočichů. Nejčastějšími
hosty bývají sýkorky, rehkové, brhlíci a také
veverky, myšice nebo netopýři. Prosíme proto
občany, aby doupné stromy neničili, nenahlíželi do dutin, nevhazovali do nich žádné předměty a dopřáli jejich zvířecím obyvatelům klid.

Nové webové stránky
úřadu
Úřad městské části Brno-střed spustil nové
webové stránky. Důvodem jejich tvorby je
jejich přizpůsobení zákonu 99/2019 Sb.
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru. Jedním
z důležitých prvků zákona je přizpůsobení
webových stránek veřejných institucí, tedy
například obcí, tak, aby byly čitelné bez ohledu na zobrazovací zařízení, jejich nastavení
a také fyzický stav uživatele, například v případě zdravotního handicapu. Na správně

přístupných webových stránkách se tedy uživatelé snadno orientují bez ohledu na zařízení,
softwarové nebo hardwarové, které pro
přístup k internetu používají. Věříme, že se
nové stránky osvědčí a všichni občané na nich
lehce najdou všechny potřebné informace,
případně získají pomoc v sekci Poradna.

Značení ulic
Děkujeme všímavému občanovi, který nás
upozornil, že ze strany od Lužánek není na
domech označena ulice – třída Kapitána Jaroše. Cedule už je umístěna na budově Konzervatoře Brno. Pokud víte o nějakém takovém
místě, můžete se obrátit přímo na odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna, který cedule
k označení ulic zajišťuje, nebo kontaktovat náš
Miniúřad, telefon: 542 526 379, e-mail:
iveta.ﬁserova@brno-stred.cz, a my doplnění
zajistíme. Na podněty občanů reagujeme
a vždy se je snažíme řešit.

Provoz úřadu
Pokud budou v únoru vládní nařízení na
čtvrtém a pátém stupni, bude úřad městské
části stále v provozu ve vládou stanoveném
upraveném režimu.
Úřední hodiny:
Pondělí 12.00–17.00 hodin
Středa 8.00–12.00 hodin
Podatelna na Dominikánské 2 je otevřená
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin,
v úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin
a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.
Oddělení matrika na Dominikánské 2
obslouží pouze klienty objednané přes rezervační systém, který najdete na odkazu
www.brno-stred.cz/on-line-objednani-matrika.
Pokud potřebujete poradit a pomoci s objednáním, volejte na Miniúřad na telefonní číslo
542 526 379. Na tento kontakt se můžete
obracet s vašimi dotazy také mimo úřední hodiny, využít můžete i e-mailovou adresu:
iveta.ﬁserova@brno-stred.cz.
Pokud není vaše návštěva úřadu nezbytně
nutná, upřednostněte e-mailový nebo telefonický kontakt na pracovníky jednotlivých
odborů. Jejich seznam najdete na webu radnice www.brno-stred.cz. Děkujeme.

Nádoby na bioodpad
Během března má město Brno společně
se společností SAKO v úmyslu rozmístit po
celém městě celkem tisíc nádob určených
pro sběr bioodpadu, které budou umístěny
na těch stanovištích sběrných nádob, které
vyberou městské části. Nákup nádob pokryje
dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Nádoby o objemu 240 litrů budou určeny
především pro kuchyňský bioodpad. Svoz
tohoto odpadu je zatím naplánovaný ve
čtrnáctidenním intervalu. O umístění nádob
v městské části Brno-střed vás budeme ve
zpravodaji informovat.
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ROZPOČET BRNA-STŘED PRO ROK 2021
korun, z toho například 7 milionů korun
půjde na rekonstrukci školní jídelny Horní
a 3,5 milionu korun na rekonstrukci školního
hřiště u základní školy Hroznová, “ uvedla
2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství spadá.

Rozpočet městské části Brno-střed na rok
2021 počítá s výdaji ve výši 524 milionů
korun. Bude se opravovat bytový fond,
budou se uklízet veřejná prostranství, bude
se ale i investovat do nových projektů.
I když se naše městská část musí potýkat
s významným snížením svých příjmů, podařilo
se díky úsporám ve výdajích roku 2020
pokrýt všechny provozní potřeby pro tento
rok. Navíc letošní rozpočet zahrnuje prostředky na investiční projekty ve výši 107 milionů
korun.
„V tomto roce bude zahájena rekonstrukce
parku na Moravském náměstí, na které se
městská část podílí spoluúčastí ve výši
5,8 milionu korun, a na kterou nám byla
schválena dotace od města Brna ve výši
60,5 milionu korun. Letos také zahájíme rozsáhlou dvorní přístavbu na základní škole
Antonínská,“ doplnil největší investiční záměry Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské
části Brno-střed.
Brno-střed na rok 2021 počítá s celkovými
příjmy ve výši 489 milionů korun a výdaji
524 milionů korun. Rozdíl mezi nimi, jenž činí
35 milionů korun, představuje zůstatek
ﬁnančních prostředků z roku 2020, který je
zapojován do rozpočtu 2021. Výše očeká-

vaných příjmů je negativně ovlivněna poklesem příjmů městské části z místních poplatků
o 7,2 milionu korun. I pokles daňových příjmů
města Brna má dopad na výši neúčelové
dotace pro městské části.
„Pro rok 2021 byla městem Brnem pro
naši městskou část schválena neúčelová
dotace ve výši 202 milionů korun, což představuje pokles o 10,8 milionu oproti roku
2020. Tato dotace každoročně představuje
nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ doplnil
informaci vedoucí ekonomického odboru
Ing. Tomáš Matejov.
„Na údržbu zeleně jsme pro letošek alokovali 28,1 milionu korun. Přes 69 milionů
korun nás pak bude stát údržba chodníků,
místních komunikací a také úklid veřejných
ploch. Dokončíme rekonstrukci parčíku na
Nových sadech a budeme investovat do revitalizace pozemků bývalé kadetky nad ulicí
Žižkova,“ uvedl 1. místostarosta Mgr. Martin
Landa, který zodpovídá za životní prostředí.
„Kromě přístavby na Antonínské budeme
investovat i do dalších škol a školních jídelen
v naší správě. Na opravy a rekonstrukce školských zařízení máme připraveno 35,5 milionu
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Zcela samostatně je vedeno účetnictví takzvané vedlejší hospodářské činnosti, kam
spadá bytové hospodářství, jako jsou nájmy
bytů, nebytových prostor nebo opravy bytových domů.
„Pro rok 2021 počítáme s výnosy ve výši
339 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů je schválena částka 229 milionů
korun, což představuje nárůst o 13 milionů
korun oproti roku 2020,“ dodal Ing. Roman
Kotěra, 3. místostarosta, zodpovědný za rozpočet a ﬁnancování.
Mezi nejvýznamnější investiční akce patří
plánované rekonstrukce bytových domů na
Vídeňské 11 a Nádražní 4. Do domu na
Nádřážní bychom do budoucna chtěli přestěhovat matriku, která je nyní v nevyhovujících prostorách na dvou místech, a navíc
špatně dostupná například pro rodiče
s kočárky. Budeme pokračovat v kompletních
rekonstrukcích bytů a opravách domovních
parterů. Podle výsledků pasportizace budeme postupně řešit nutné opravy bytů a domů,“
uvedl radní Ing. Ivo Komárek, zodpovědný za
investice a správu bytového fondu.
„I letos chceme pokračovat, pokud to
situace dovolí, se zaváděním dětské gymnastiky do základních a mateřských škol,
které zřizujeme. Vést děti ke sportu od malička je velmi důležité. Společně s městem
letos zahájíme rekonstrukci rekreačního
areálu Kraví hora a vybudování wellness,
na které se v tomto roce městská část podílí
částkou 4,5 milionu korun,” uzavřel výčet
největších investic roku 4. místostarosta
Ing. Martin Schwab.
(kad)

■
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KADETKA SE DOČKÁ PROMĚNY
Bývalá důstojnická jídelna, mezi Brňany
známá jako kadetka, se nachází nad ulicí
Žižkova a je nepříjemnou překážkou pro
pěší, kteří jdou směrem na Kraví horu.
Letos se to konečně změní.
Areál včetně pozemků kolem budov bývalé jídelny je neudržovaný, domy jsou určeny
k demolici. Závěrečnou pomyslnou ránou
pro areál byl rozsáhlý požár budov v roce
2010.
Městská část Brno-střed má pozemky
okolo kadetky i vlastní objekt od roku 2014
svěřeny do správy a už několik let usiluje
o jejich revitalizaci. V závěru roku 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo
dotační program na podporu revitalizace
území s názvem Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití
pro rok 2020. Město Brno ve výzvě uspělo
a na revitalizaci získalo 5,1 milionu korun.
Městská část Brno-střed je partnerem projektu a je zodpovědná za projektovou přípravu a následnou realizaci.
„Po odstranění starých budov na pozemcích vznikne nová plocha veřejné zeleně se
zatravněnou pobytovou loukou, stromy, keři,

lavičkami, veřejným grilem a dalším mobiliářem. Park také nabídne komfortnější přístup na Kraví horu,“ upřesnil záměr Mgr. Martin Landa, 1. místostarosta Brno-střed, do
jehož gesce patří životní prostředí.
Na místě bude vysazeno 40 nových stromů, například javorů a třešní ptačích, část
plochy bude lemovat habrový živý plot. Po
celé ploše budou nově vysety luční trávníky
a vysazeno na 300 cibulek narcisů. Více než
20 laviček a také dva stoly zajistí prostor pro
posezení v zeleni a pod stromy. Na místě
nebudou chybět stojany na kola, dva workoutové cvičební prvky a veřejný gril.

Projekt na revitalizaci území zpracovala
renomovaná zahradní architektka Eva Wagnerová, městská část má také zajištěno povolení bourání od stavebního úřadu. Práce na
revitalizaci je proto možné zahájit co nejdříve
na jaře, a pokud to podmínky dovolí, budou
dokončeny ještě letos. Kompletní náklady na
bourací práce, vyčištění pozemků a jejich
úpravu, dosadby a mobiliář jsou vyčísleny na
11,2 milionu korun, 5,1 milionu korun bude hrazeno z dotace od ministerstva, zbývající
náklady bude ﬁnancovat z poloviny město
Brno a z poloviny městská část Brno-střed.
(kad)

■

NAVRHUJEME NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE

Jistě se to stalo i vám, potřebujete přejít od
Jošta do parku na Moravském náměstí, tak
přeběhnete mezi auty a tramvajemi nejkratší a nejoblíbenější cestou přes silnici.
A nejste sami, chodí tam stovky lidí denně.
Místo mezi vstupem do parku a kostelem
svatého Tomáše si pro přecházení komunikace vybírají téměř všichni, kdo tudy pravidelně i nepravidelně procházejí. Je tedy zřejmé, že je tato trasa pro lidi přirozená.
Rada městské části Brno-střed proto
požádala odbor dopravy Magistrátu města
Brna o prověření možnosti umístění přechodu pro chodce v prostoru Moravského
náměstí mezi kostelem svatého Tomáše
a parkem.

„Situace na místě je pro chodce naprosto
nepřehledná a dochází zde k nepříjemným
situacím, například přecházet zde s malými
dětmi a kočárkem je opravdu obtížné. Rádi
bychom proto pohyb lidí na tomto místě
usměrnili, dali jim přechod pro chodce, aby
byli chránění před projíždějícími auty,” vysvětlil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed, do jehož
gesce doprava patří.
V roce 2017 byl přechod pro chodce na
Moravském náměstí také jedním z projektů
navržených občany v brněnském participativním rozpočtu Dáme na vás. Projekt se
dostal až do finále, kde však nakonec zvítězily jiné projekty. V rámci hodnocení projektu odbor dopravy města projekt hodnotil

tak, že na daném místě je z hlediska dopravy zřízení přechodu možné. V rámci případné realizace je pak ještě nutné vyjádření
Policie ČR.
„Denně touto cestou chodím i několikrát
a situaci na místě dobře znám. Jedná se
o frekventovanou pěší trasu mezi centrem
města a oblastí v okolí ulic Lidické a Kounicovy, ráno a odpoledne tudy chodí školáci
z Rašínovy a Antonínské. Proto by zde měli
mít všichni zajištěné bezpečné přecházení.
Přednost chodců před automobily by měla
být v historickém centru města samozřejmostí,“ doplnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.
(kad)

■
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SEZÓNA NA ZELNÉM TRHU

I když tomu počasí úplně nenapovídá a epidemiologická situace moc nepřeje, sezóna
prodeje na Zelném trhu byla zahájena
1. ledna a pro letošní rok potrvá minimálně
do 8. listopadu. Známí jsou také prodejci,
kteří letos budou na trhu prodávat.
V průběhu sezóny bude na trhu prodávat
37 prodejců-zemědělců, tedy o tři více než
v loňském roce. Počet prodejců-obchodníků
se také zvýšil, a to z 20 na 21. Celkově tedy
letos přibydou čtyři noví dlouhodobí prodejci.
„Všech 58 prodejců má uzavřenou celoroční smlouvu o prodeji na Zelném trhu, navíc
je během sezóny doplní i ti krátkodobí, kteří
na trh přicházejí pouze v určitý čas a s konkrétními výpěstky. Bývají to drobní pěstitelé,
kteří nabízejí přebytky ze svých zahrádek,
například květiny, bylinky, jarní cibulku nebo
třeba ředkvičky, kedlubny a další. I drobní
pěstitelé na trh patří, a i oni dotváří neopakovatelnou atmosféru Zelného trhu,“ upřesnila Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do
jejíž gesce správa trhu spadá.
Kromě tradičního zboží a tradičních zemědělců a obchodníků, které v průběhu celého
roku návštěvníci na Zelném trhu najdou, se
ke stálému prodeji přihlásila například společnost Asparagus Moravia s. r. o., která už

v minulém roce nárazově nabízela chřest
vypěstovaný na Moravě, a Český supermarket, s. r. o., jehož marmelády a džemy už
zákazníci mohli loni také ochutnat. Po několikaleté pauze se vrací zemědělec Oldřich
Jakš s nabídkou jahod, meruněk, rajčat,
paprik, česneku a dalšího ovoce a zeleniny,
který se pro svůj návrat mezi stálé prodejce
rozhodl poté, co loni nabízel své výpěstky
v rámci nárazového prodeje.
„Kapacita tržiště činí 130 prodejních míst,
tedy prodejních stolů. Každý z prodejců si
zabírá dva, tři i více prodejních míst podle
potřeby. Každý však během roku prodává
v různém časovém období, podle toho, zda
se zaměřuje na rané produkty, letní ovoce
nebo například podzimní plodiny, jako třeba
brambory, cibuli, dýně a podobně. Proto je
nabídka na Zelném trhu každý den jiná, a přitom stále pestrá,“ doplnila Ludmila Oulehlová.
Pokud je vyhlášen pátý stupeň epidemiologických opatření, je možné uvést trh do
provozu pouze za konkrétních podmínek
daných vládním nařízením. Obsazené je
pouze každé druhé stanoviště pro stánek,
mezi stánky musí být rozestup minimálně
4 metry, v prodeji jsou pouze potraviny s výjimkou alkoholu, zakázaný je prodej občerstvení
a alkoholu ke konzumaci na místě, omezený
je také počet zákazníků na jednoho na 15 m2.
Nutností jsou jednorázové rukavice a dezinfekce u každého stánku a zajištění trvalého
dohledu nad dodržováním opatření.
Na stránkách www.trhynazelnaku.cz jsou
k dispozici medailonky všech prodejců
a v průběhu sezóny také další potřebné informace, například termíny akcí pro veřejnost.
Tržiště na Zelném trhu provozuje městská
(kad) ■
část Brno-střed.
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PORADNA ODBORU
ZDRAVOTNÍHO
A SOCIÁLNÍHO
Dobrý den, moc se neorientuji v tom, co
dělají v sociální oblasti městské části
a co má na starosti magistrát. Bylo by
možné to prosím trochu vysvětlit?
Děkuji. Petra Rybářová
Městská část poskytuje základní sociální
poradenství, vyhledává občany, kteří
potřebují sociální péči, zajišťuje fungování
klubů seniorů, oslavy jubileí, pomáhá
s vyplněním přihlášek do domů s pečovatelskou službou a o bezbariérové byty.
Seniorům a lidem se zdravotním postižením napomáhá zapojit se do kulturního
a společenského života. V oblasti svěřené
státem pak městská část rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, vykonává sociálně-právní ochranu dětí.
Vykonává funkci opatrovníka u osob
s omezenou svéprávností a nad výkonem
opatrovnické funkce zajišťuje dohled. Dále
řeší agendu sociálních pohřbů. Kontaktní
osobou v naší městské části je Mgr. Eva
Maláčová, vedoucí odboru sociálního
a zdravotního, telefon: 542 526 200, email: eva.malacova@brno-stred.cz.
Magistrát se zabývá koncepční prací,
plánováním dostupnosti sociálních služeb
a zřizuje sociální služby celoměstského
významu. V oblasti služeb péče o rodinu
zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče
a děti včetně psychologického poradenství a zřizuje nízkoprahové volnočasové
kluby. Seniorům a zdravotně postiženým
zajišťuje tísňovou péči, osobám ohroženým sociálním vyloučením pak nabízí
pomoc přes pracovníky v terénu, poskytuje azylové bydlení a sociálně-právní
poradenství. Realizuje také projekty pro
národnostní menšiny a v oblasti integrace
cizinců a provádí protidrogovou politiku.
Odbor sociální péče magistrátu dále zaštiťuje agendu náhradní rodinné péče, pěstounskou péči na přechodnou dobu
a vykonává funkci poručníka. Všechny
důležité informace k sociální práci magistrátu získáte na takzvaném Socioinfo
pointu, telefonu: 800 140 800, e-mailu:
socioinfopoint@brno.cz, Koliště 14. Praktickou realizaci sociálních služeb pro magistrát
pak zajišťuje příspěvková organizace Centrum sociálních služeb, www.css.brno.cz.
Mgr. Marie Jílková

■

členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast sociální a zdravotní
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JAK NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Očkování obyvatel Brna a celého
kraje zajišťuje Jihomoravský kraj.
Ten aktivoval bezplatnou registrační
linku pro občany 80+, registrovat se
je možné i přes webové stránky.
Registrační linku nabízí také stát
a radu lze získat i na našem úřadě.

■ Bezplatná registrační linka
Jihomoravského kraje:
800 129 921
Linka obsluhovaná několika operátory je dostupná v pracovní dny od
8.00 do 16.00 hodin, operátoři vám
s registrací přímo pomohou.

Registrace na očkování proti covid-19 byla spuštěna 15. ledna a první se
registrují občané ve věkové kategorii
80 let a více. Registrovat se je možné
několika cestami.

■ Celostátní registrační linka: 1221
Několik desítek operátorů celostátní
linky pomůže s registrací ve všední
dny od 8.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 16.30 hodin.

■ Elektronicky na stránce:
registrace.mzcr.cz
Pokud můžete, požádejte své blízké,
například děti, vnoučata, aby vám
s registrací pomohli a v klidu ji s nimi
vyplňte.

■ Poradenské linky radnice
Brno-střed: 778 526 946,
778 526 947
Pokud neuspějete se žádnou předchozí možností, pracovnice sociálního
odboru radnice se vám pokusí pomoci

■ Co je nutné pro registraci?
Pokud se chcete zaregistrovat na
očkování, budete potřebovat znát
své rodné číslo, bydliště a preferované místo očkování. Je potřeba mít
u sebe kartičku pojištěnce a svůj
mobilní telefon.
Věříme, že vaše registrace bude
úspěšná. Vždy je však dobré poradit
se s rodinou, případně obvodním nebo
specializovaným lékařem, zda je pro
vás očkování v tuto chvíli vhodné.
(kad)

■

DÁME NA VÁS
UŽ POPÁTÉ

ČERSTVÁ DATA O BRNĚ
Zajímá vás průměrný věk obyvatel Brna?
Kolik lidí bydlí na sídlištích a jaké jsou nejčastější typy zástavby? Jak se za poslední
roky vyvíjely ceny bytů a pozemků? Jak
velké jsou kapacity nemocnic?
Tato a další data o Brně za uplynulé čtyři
roky najdete v aktualizaci územně analytických
podkladů, kterou zpracoval tým Kanceláře
architekta města Brna (KAM). Jedná se
o obsáhlý souhrn dat, který slouží jako zdroj
informací pro přípravu územního plánu, územních studií nebo třeba rozhodování o stavebních záměrech. Koncem loňského roku dokument projednala Rada města Brna a od ledna
je dostupný na webových stránkách města.
Územně analytické podklady se skládají
z map, grafů a doprovodných textů, popisují-

a poradit, jak postupovat dál. Telefonní
linky jsou v provozu ve všední dny od
8.00 do 16.00 hodin a jsou určeny pro
občany primárně ve věku 80 let a starší
s bydlištěm v městské části Brno-střed.

cích stav a vývoj různých tematických oblastí,
a to od krajiny a životního prostředí, způsobu
využití a fungování města, skladbu a chování
jeho obyvatel až po dopravní a technickou infrastrukturu. Dokument se zabývá také ekonomickými podmínkami, občanskou vybaveností,
dostupností obchodů, služeb a pracovních příležitostí. V neposlední řadě analyzuje také hodnoty a potenciál dalšího rozvoje města.
Poslední úplná aktualizace Územně analytických podkladů města Brna proběhla v roce
2016, další bude třeba pořídit do konce roku
2024. Územně analytické podklady jsou
k dispozici na stránkách www. brno.cz v územně plánovacích podkladech odboru územního
(kad) ■
plánování a rozvoje.
Foto: KAM Brno

I letos se budou moci Brňané zapojit
do projektu participativního rozpočtu
Dáme na vás. Rada města Brna schválila
pokračování projektu i v roce 2021.
Město Brno v tomto roce uvolnilo ze svého rozpočtu 35 milionů korun na projekty,
které navrhnou, a poté jejich podporu
odhlasují sami Brňané. Každý občan, který
má zájem se zapojit, by se měl seznámit
se zásadami participativního rozpočtu a kritérii specifickými pro letošní ročník procesu
participativního rozpočtu, zejména pak
s konkrétním harmonogramem, případně
dalšími specifiky a omezeními, která se
k tomuto ročníku participativního rozpočtu
vztahují.
Brňané mohou projekty podávat od
1. února do 15. května, zároveň také od
1. února do 30. května probíhá sběr podpory jednotlivých projektů pomocí lajků.
Máte nápad, který by pomohl oživit naše
město?
Přihlaste jej prostřednictvím jednoduchého formuláře. Čím dříve začnete, tím
dříve může váš nápad získat podporu
ostatních. Bližší informace najdete na
www.damenavas.cz.
(kad)

■
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POTŘEBNÉ ÚPRAVY PARKU LUŽÁNKY

V lednu a podle potřeby i v následujících
měsících bude docházet k odčerpávání
nadbytečné vody, která se drží na povrchu
parku. Poté budou poškozené trávníky
znovu osazeny.
Málokdo možná ví, že park Lužánky býval
v historii lužním lesem a v jeho jedné části byl
i rybník. Tato historická fakta vysvětlují, proč je
dodnes v některých částech parku vysoká úroveň podpovrchové vody. Vzhledem k tomu, že
v minulých letech bylo extrémní sucho, nebylo
zde možné na povrchu zaznamenat nadměrně
hromadící se vodu. Stromy byly tímto extrémem
značně oslabeny, a naopak správce parku,
Veřejná zeleň města Brna, musel řešit nedostatek vláhy v celém parku.

V roce 2020 však nastala situace opačná.
Vyšší úhrny srážek ovlivnily zeleň nejen
v Lužánkách, ale i v celém Brně. Půda byla
nasycena a díky vodním poměrům v parku
přestala odtékat. V části parku při ulici Drobného se vytvořily nové vodní laguny. Díky
tomu, že neustále dochází k velkému množství srážek, voda zde stojí již více než dva
měsíce. Stromy jsou v tomto místě a přilehlých
lokalitách odolné proti krátkodobému zamokření, ale dlouhodobě stagnující voda by je
mohla nevratně poškodit.
Z těchto důvodů přistoupil v lednu správce
parku k přečerpání vody do míst, kde je jí
aktuálně méně a půda ji je zde schopna
pojmout. S velkou pravděpodobností se do
jara bude situace opakovat. Na jaře, po vysušení lokality, bude správce parku poškozené
trávníky regenerovat stejně jako v celém parku, tedy pomocí koní a dosevem travobylinnou směsí.
Správce parku, Veřejná zeleň města Brna,
byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Brna v roce 1995 jako příspěvková organizace města. Jejím obecně prospěšným
posláním je zejména udržování, rekonstrukce
a zlepšování stavu veřejné zeleně celoměst-

ského významu, jakožto jedné z nejpodstatnějších složek životního prostředí pro současné a budoucí generace obyvatel města.
Garantuje zajištění odborné péče a iniciuje
potřebné zásahy do této zeleně, včetně
rekonstrukcí. Hlavní činností organizace je
správa, zakládání, rekonstrukce a údržba svěřených významných parků a stromořadí na
celém území města.
Organizace pečuje o park Lužánky, Tyršův
sad, park Koliště, Denisovy sady, park Špilberk a Wilsonův les. Spravuje také všechna
stromořadí ve městě, vodní prvky a pítka,
květinové záhony a veřejné toalety.
Veřejná zeleň města Brna má také na starosti pronájem jedinečných venkovních prostor určených k uzavření manželského svazku. Největší počet svateb se koná na
Špilberku v Zahradě pod hradbami, obřady
se zde konají také u jižního vyhlídkového altánu nebo u Glorietu. V Denisových sadech je
oblíbená kolonáda nebo Místodržitelská
zahrada. Svatba se může odehrát také v parku Lužánky, Tyršově sadu nebo Wilsonově
lese. Více informací včetně kontaktů na
správce jednotlivých lokalit najdete na
(kad) ■
www.vzmb.cz.

CELÝ ROK OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dopravní podnik města Brna veřejnosti
zprostředkuje prohlídky svých areálů.
V průběhu roku na novém webu prohlidky.dpmb.cz postupně zveřejní na 50 videí
z různých pracovišť od vozoven přes dispečinky, až po měnírny elektrického napětí.
Zájemci tak mohou v prostorách dopravního podniku strávit zcela bezpečně celé
hodiny.
Areály Dopravního podniku města Brna
jsou atraktivní a návštěvnicky oblíbená místa.
V dnešní složité době do nich lidé mohou
alespoň prostřednictvím těchto videoprohlídek nahlédnout, poznat zákulisí provozu
městské hromadné dopravy a místa, o kterých možná ani netušili, že existují.
„Současná situace je zároveň možností
hledat nové cesty, alternativy k těm, na které
jsme zvyklí. Proto zájemcům o dopravu přineseme množství videí, která nechají nahlédnout do 16 různých areálů a pracovišť. Lidé
budou moci tímto způsobem navštívit nejen
vozovny, ale například i měnírny elektrické
energie, energetický dispečink a podobně,“
přiblížil generální ředitel Dopravního podniku
města Brna Miloš Havránek.

Na nových webových stránkách prohlidky.dpmb.cz v průběhu roku dopravní podnik
zveřejní nejen videa, ale i zajímavosti ze zdejší činnosti nebo historie.
„Vozovna v Pisárkách například dříve sloužila jako stáj, poté depo pro lokomotivy
a dnes zde nocují tramvaje. Měnírna v Králově Poli zase dříve bývala malou vozovnou,“
doplnil Havránek.
Ke každému místu na webu zájemci najdou
jedno sestříhané hlavní video z interiérů
i exteriérů, a pak tři další pro fajnšmekry, která
se areálu věnují podrobněji. Rok otevřených
dveří tak nahradí prozatím pozastavené pravidelné exkurze, které dopravní podnik každý
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měsíc na různých pracovištích pro veřejnost
organizuje.
Na zmíněné webové stránce dopravní
podnik zveřejní každý měsíc jednu až dvě
prohlídky. Jako první se zde objevily hned
na Nový rok záběry z nové haly denního ošetření a očisty v Pisárkách a z místní vozovny.
Během roku pak fandové dopravy tímto způsobem navštíví vozovny Medlánky, Husovice,
Komín, ústřední dílny, sídlo podniku na Novobranské, měnírnu v Králově Poli, energetický
dispečink na Radlasu a další. Videa začal
dopravní podnik pomocí dronu pořizovat
v říjnu loňského roku a bude v tom pokračo(kad) ■
vat do poloviny toho letošního.
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KAM S TŘÍDĚNÝM ODPADEM

K ukládání odpadů slouží v městské části
Brno-střed sběrná střediska, kontejnery
na tříděný odpad na veřejných místech,
nádoby na odpady jsou umístěné také přímo v domech.
V městské části Brno-střed jsou umístěna
tři sběrná střediska, do kterých mohou lidé
odnášet odpad, který nepatří do černých
popelnic na směsný odpad.
Středisko na ulici Plynárenská na bývalém
parkovišti za Mosilanou je možné kontaktovat na telefonním čísle 606 961 777, na Jílové
vedle Kameny na telefonu 728 864 669
a Veveří – Šumavské na čísle 604 431 359.

Většinu komodit sem lze uložit zdarma,
ceník za odložení zpoplatněných odpadů je
k dispozici na webové stránce společnosti
SAKO Brno: www.sako.cz. Na této webové
stránce je také jednoduchý vyhledavač sběrných středisek a kontejnerů. Pokud jste si
do domu požádali o dodání nádoby na plast
či papír, ve vyhledávači najdete také častost
a dny svozu. O dodání nádob do domů je
možné žádat Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna na telefonním čísle
542 174 550.
Dotazy a připomínky ke svozu černých
i barevných nádob na odpad zodpoví společnost SAKO Brno na své zelené lince
800 139 139. Tato linka slouží také pro získání
informací týkajících se svozu bioodpadu, který mají v rámci pilotního projektu možnost
třídit obyvatelé v oblasti Stránic.
Pokud máte doma ještě funkční, ale staré
a nevyužité předměty, například nábytek,
zařízení a vybavení domácností, obrazy,
rámy, vázy, CD, DVD, knihy, časopisy, hračky,
sportovní vybavení a podobně, které by ještě mohly posloužit někomu jinému, můžete

je odnést do ReUse pointů, které jsou součástí sběrných středisek, v městské části
Brno-střed je přijímá středisko na Veveří.
Sem je možné přinést také starý nábytek:
stoly, skříně, komody, postele, dětské
ohrádky nebo policové systémy, ale
i zahradní nábytek. Odložené věci pak
pomáhají brněnským rodinám, které nemají
na nové vybavení bytu finanční prostředky.
Projekt RetroUse zase slouží pro odložení nepotřebných, ale funkčních předmětů, které byly vyrobeny před rokem 1989.
Své další využití mohou najít ve sbírkách
muzeí nebo v divadlech. Jedná se zejména
o knihy, nádobí, vybavení domácnosti, staré
fotografie a filmy nebo hračky. Výtěžek
z jejich prodeje putuje na veřejnou sbírku
Květiny pro Brno na výsadbu a údržbu květinových záhonků ve městě. Vyřazené
předměty větších rozměrů je potřeba
odevzdat v externím skladu na ulici Francouzská, drobné předměty lze přinést také
na Husovu ulici do krytu 10-Z. Více informací
na www.retro-use.cz.
(mav)

■

DRACI NA TRAMVAJOVÝCH KOLEJÍCH
Brno bude v roce 2021 pokračovat ve stavbě vlastních tramvají. Městem už projíždí
devět moderních Draků.
Brněnskému dopravnímu podniku se podařilo v loňském roce poslat na koleje devět
nových tramvají. Ty od základu postavili jeho
pracovníci v ústředních dílnách. Dopravní podnik si tak jako jediný v republice staví vlastní
vozy. Moderní tramvaje mají klimatizaci, USB
nabíječky a dveře vybavené světelnou závorou. Také se pyšní jménem podle slavného
brněnského symbolu, Drak, které vybrali lidé
v anketě. V letošním roce jich dopravní podnik
plánuje přidat dalších devět a pustit se chce
i do sestavování vlastních trolejbusů.

Nové vozy už v brněnských ulicích najezdily přes sto tisíc kilometrů, především na lince číslo 4, která projíždí středem města.
Technici dopravního podniku se museli
naučit pracovat s novými materiály a technologiemi a rozšířit si znalosti. Předtím, než
první Drak vyjel s cestujícími, absolvoval
stovky kilometrů zkušebních jízd. Bylo třeba
projet celou kolejovou síť města Brna a ověřit, jak tramvaj zvládá průjezdy oblouky, zda
nedochází při otevření dveří na zastávce
ke kolizi dveřních křídel s nástupištěm nebo
jak se chová na samostatných tratích ve
vyšších rychlostech. Stejně tak se testoval
i průjezd vozovnami a myčkami. Během

zkušebních jízd se dolaďovalo například
nastavení zpětných zrcátek nebo řídící software.
Co se týče jízdních vlastností, vzhledu
i vybavení, odpovídají nové vozy těm nejpřísnějším standardům. Výroba vlastních
tramvají přinese dopravnímu podniku zjednodušení a urychlení oprav, protože jsou
pracovníci díky nově získaným zkušenostem
schopni opravit závady na vozech sami
a efektivně. Cestujícím tento projekt přinese
pohodlnější přepravu v moderních klimatizovaných vozech vyrobených pro Brno na
míru.
Hana Tomaštíková

■
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KNIHOVNA, TO JE OSTROV LIDSKOSTI
Veřejná knihovna města Brna, tak se při
svém založení dne 1. února 1921 jmenovala
naše dnešní stoletá Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Po celou dobu své existence je knihovna
neodmyslitelně spjata s kulturní identitou města a životem jeho obyvatel. Během sta let zanechala mnoho otisků ve tváři města, řada z nich
je již dávno zapomenuta, přesto bez každé
sebemenší knihovny a lidí v ní by nevyrostla
moderní instituce, která je dnes druhou největší městskou knihovnou v České republice.
Od počátku působení tepe její srdce přímo
v centru města, byť se umístění postupně měnilo ze skromných dvou místností na Veveří přes
Rašínovu, Solniční až po její dnešní noblesní
sídlo ve Schrattenbachově paláci na Kobližné
4, a také vzdělávací In-centrum v Kleinově
paláci na náměstí Svobody 15.
Přímo na území dnešní městské části Brno-střed existovalo či existuje přes čtyřicet
míst spojených s knihovnou a jejím prvním
knihovníkem a ředitelem Jiřím Mahenem. Po
všech místech, zdokumentovaných na mapě
Brna a provázených dobovými i současnými
fotograﬁemi, se budete moci projít prostřednictvím výstavy Sto let – sto otisků KJM v Brně,
která bude postupně umístěna v Urban centru,
ústřední knihovně a na pobočkách. Jediné, co
nyní nemůžeme s určitostí říci, je, kdy to, v závislosti na vládních opatřeních, bude možné.
Místem, kde vás v procházce knihovnou
nic nezastaví, bude virtuální prohlídka ústřední knihovny na Kobližné 4 a Mahenova památníku na Mahenově 8. Než budete opět moci
vychutnávat osobně příjemnou a neopakovatelnou atmosféru, můžete s námi od února
brouzdat sály a pocvičit znalosti na kvízových
otázkách.
Přesto se nesmírně těšíme, až naše
knihovny opět ožijí oním nezaměnitelným lidským děním, přátelskými rozhovory, studijním
soustředěním či smíchem dětí. Tím spíše, že
na vás čekají dvě krásné novinky.
Zcela nová knihovna na Vojtově 7 a renovovaná unikátní pobočka Křižovatka na Křížové 24.

Přes letní období plánujeme také zábavné
putování po našich knihovnách, v programech se budeme s pamětníky procházet
minulostí, ale hlavně představovat budoucnost knihovny.
Knihovnu vždy utvářeli lidé, tedy vy, naši
návštěvníci, a my, kdo se na vás v knihovně
těšíme, knihovníci, ale i další nezbytné profese. Ze vzájemného dialogu pak vyplývá
poznání, co od nás veřejnost očekává, co
potřebuje. Tak jako veškeré dění ve společnosti, tak i knihovnu stále více ovlivňují digitální technologie, komunikace v on-line prostoru, ale i stresující bezbřehost informací.
Věříme, že to bude právě knihovna, která
bude i nadále místem, kde se lidé chtějí
zdržet, budou čerpat nejen znalosti, ale také
pohodu a klid. Knihovna jako ostrov lidskosti
je onen atribut, který budeme hrdě utvářet
i pro další generace.

Mahenův památník
V krásné prvorepublikové vile sídlí Mahenův památník otevřený v roce 1992. Žil zde
významný brněnský spisovatel, novinář, dramaturg a taky první ředitel brněnské městské knihovny Jiří Mahen (1882–1939), vlastním jménem Antonín Vančura. V roce 2019
byla vilka renovována interiéry zařízenými
v dobovém prvorepublikovém stylu. V útulných prostorách přízemí je půjčovna knih,
v prvním patře se nachází dobová Mahenova pracovna, navržená architektem Vaňkem,
a expozice o jeho životě a tvorbě. Během
celého roku je Mahenův památník živým
místem, pro děti se konají divadelní představení, dospělým nabízí programy věnované například environmentálním tématům,
senioři využívají zejména literární a cestovatelské besedy.

Knihovna na Křížové 24
Knihovna důvěrně nazývaná Křižovatka
je díky svému osudu zcela výjimečná.
V době restrikcí rozpočtu byla odsouzena
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k zavření, díky vůli nevzdat to jsme nalezli
partnery v Masarykově univerzitě a jejich
studentech a také díky podpoře městské
části Brno-střed mohla být nakonec zachována. Postupně si vydobyla okruh svých
stálých příznivců a návštěvníků, které
obsluhují právě studenti. Z původní nesmělé spolupráce je z naší pobočky dnes
výukové pracoviště pro studenty oboru
knihovnictví.

Knihovna na Vojtově 7
Pobočka byla vybudována v rámci výstavby městských bytových domů a její vznik plně
koresponduje s ideovou myšlenkou architekta vytvořit zde podmínky pro sousedské
společenství a nabídnout služby umožňující
aktivní život obyvatel.
Pobočka je koncipována jako knihovna
rodinného typu s pestrou paletou nabídky.
Dostatečně velké prostory ve svěžích barvách, zároveň vybavené moderními technologiemi, umožní realizaci vzdělávacích i relaxačních pořadů pro dospělé, děti a studenty,
oblíbí si ji jistě i školy z okolí. Lidé budou moci
posedět také na venkovní terase, pobyt rodinám s nejmenšími dětmi zpříjemní Family
point. Zajímavostí je i expozice archeologických nálezů z daného místa.
Pobočka je umístěna v přízemí a má bezbariérový přístup. Je koncipována do dvou
částí, v přízemí oddělení pro dospělé, studovna, přednáškový sál a veřejný internet
a v prvním patře dětské oddělení s hracím
koutkem. Pobočka nabídne svým čtenářům
kvalitní knihovní fond, CD s mluveným slovem, hračky, deskové hry, didaktické
pomůcky a 15 titulů časopisů různorodých
žánrů.
O aktuálním otevření všech provozů
vás budeme informovat na webu
knihovny www.kjm.cz.

Ing. Libuše Nivnická

■
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VÁNOCE NA VLHKÉ NEBYLY NA SUCHU

Kontaktní centrum Vlhká minulý rok premiérově strávilo vánoční a povánoční dny
s lidmi bez přístřeší. Kontaktní centrum
bylo otevřeno v dubnu 2020 je v provozu
od pondělí do neděle včetně svátků.
Klienty jsou lidé bez přístřeší a provozovatelem Společnost Podané ruce. Tak, jak se
blížil čas adventu, stále více si tým pracovníků
kladl otázku, jaké Vánoce na Vlhké budou?
Co připravit, aby v centru zavládla alespoň
trochu vánoční atmosféra? Udělat sbírku mezi
našimi rodinnými příbuznými a roztřídit naše
šatníky? Učit se zpívat koledy? Pro některé
obtížný úkol. Napéci cukroví? Pro další
nemožné. Nakonec se ze spleti různých otázek začala vyjasňovat myšlenka zkusit požádat lidi dobré vůle o charitativní sbírku oble-

čení a jiných drobnějších věcí, které mají
pro lidi bez přístřeší každodenní existenční
význam.
Naše země žije z křesťanské tradice, a proto nápad oslovit lidi v tomto čase s myšlenkou
charitativní sbírky připadl na farnosti a kostely
v Brně. Místní páni faráři bezvadně zorganizovali mezi věřícími tyto charitativní sbírky.
Jednalo se o kostel svatého Leopolda
u milosrdných bratří, kostel svatého Augustina v Masarykově čtvrti a kostel Neposkrvněného Početí Panny Marie na ulici Křenová.
Oblečení bylo vybráno požehnaně.
Velkou měrou pomohly centru i milosrdnésestry svatého Františka na ulici Grohova,
které zapůjčily tři invalidní vozíky a různé rehabilitační pomůcky pro naše klienty. Nejbližší

svatyní od centra je ovšem synagoga na ulici
Skořepka, a proto jsme zkusili oslovit Židovskou obec v Brně, rabinát nám vyšel vstříc a členové Židovské obce pro Centrum také vybrali
velké množství oblečení a jiných věcí.
Když už se sbírky rozběhly tak mezinábožensky, zkusili jsme oslovit Svaz Vietnamců
v Brně a na Moravě a vietnamská komunita
pro naše klienty také zorganizovala sbírku.
Ze záhadných kreativních zdrojů se podařilo
oslovit i HaDivadlo, které pro centrum také
uspořádalo sbírku a v budoucnu by herci
a herečky tohoto divadla něco menšího pro
naše klienty zahráli.
Desítky neznámých lidí přinášely dary
samy. Stravu a jiné dobroty zajistili dlouhodobí
partneři: restaurace u Tří Ocásků, Food not
Bombs a Šrí Káléšvarovo centrum. Luxusní
štědrovečerní večeři zajistila Mezinárodní
škola v Líšni. Pečivo a uzeniny v míře bohaté
poskytlo Tesco na ulici Dornych a Kauﬂand
v Židenicích. Několik anonymních dárců přineslo bramborový salát a kapra. Klientům
jsme rozdali na Štědrý večer také dárky, jednalo se o věci osobní hygieny a drogerie.
Každý z klientů dostal také balíček vánočního
cukroví od sestry Františky z Rajhradu a společně jsme zpívali vánoční koledy. Jak je tedy
patrné, Vánoce na Vlhké opravdu nebyly
suché. Všem děkujeme a přejeme dobrý rok
Marek Janás ■
2021.

Názory občanů

PARKOVÁNÍ
Občané Brna-střed žijící v domech na ulicích Gorkého, Stojanova, Bratří Čapků a Grohovy si pochvalují zastupitele, kteří podpořili
požadavek občanů zařadit zmíněné ulice
do zelené parkovací zóny B s celodenním
omezením oblasti (1–13). Tato změna upravuje dřívější návrh, který počítal s tím, že
přes den bude parkování v těchto ulicích

bez omezení. Díky této změně nebudou
motoristé z jiných částí a měst zajíždět do
již tak přeplněných ulic v této oblasti jen
kvůli nalezení parkování. Ve zmíněné lokalitě
je totiž v malém prostoru mnoho několikapatrových vysokých domů, jejichž obyvatelé
nemohli v tomto omezeném prostoru často
nalézt parkovací místo. Velké poděkování

tedy patří zastupitelům, kteří podpořili požadavek občanů, a zejména děkujeme zastupitelce Mgr. Marii Jílkové, která se ve věci
angažovala. Občané jsou proto přesvědčeni, že změnou zóny se situace s parkováním
u nás na Brně-střed výrazně zlepší.
Milan Svoboda, obyvatel Brna-střed

■

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

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

Pište nám, vaše názory i pozvánky na akce nás zajímají, rádi je zveȺejníme v rubrice Názory obƮanɫ
nebo tȺeba ve Volném Ʈase. Zasílat je mɫžete na e-mail: redakce@brno-stred.cz.
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I POLITIK JE ČLOVĚK A MÁ RODINU
Vážení spoluobčané, dlouho jsem váhala, zda tento
článek napsat, ale za situace, kdy se o sobě dočítám spoustu dezinformací
a smyšlených hypotéz, mi
nic jiného nezbývá.
Pro městskou část pracuji už 18 let, kdy jsem
prošla pozicemi řadové zastupitelky, členky
různých komisí a výborů a v posledních šesti
letech, od roku 2014, jsem místostarostkou
a členkou Rady městské části Brno-střed, tedy
vedení radnice. Mým dlouhodobým úkolem
v pozici místostarostky je především rozvoj
a zkvalitňování oblasti školství. Zřizujeme
24 mateřinek a 11 základních škol a já se jim
osobně snažím maximálně pomáhat. Za uvedené období jsme do našich školských zařízení investovali 250 milionů korun, což je nejvyšší objem v historii radnice. Na podzimním
Kontrolním výboru a poté na zastupitelstvu
konaném 9. prosince 2020 jsem byla nařčena z nedostatečné transparentnosti spojené
s tím, že se má dcera po dostudování vysoké
školy chtěla osamostatnit a opakovaně dva
roky žádala o přidělení obecního bytu.

V roce 2013 byl dceři po sedmi neúspěšných žádostech přidělen byt 1+1, který byl
určen k opravě vlastním nákladem. Byt byl
určen k odkupu do osobního vlastnictví a takto
uveden i v nabídce na úřední desce. Předchozí nájemce měl jedenáct let možnost za
minimálně stejných podmínek byt bez ústředního topení a odpovídajícího sociálního vybavení odkoupit – nicméně tak neučinil. Všechny
tyto informace byly veřejné a přístupné komukoliv, kdo se o nájem v obecním bytě zajímal.
Byty byly a jsou zveřejňovány na úřední desce
včetně všech potřebných údajů, všichni uchazeči si je mohou prohlédnout za přítomnosti
pracovníka správy nemovitostí, který odpovídá i na všechny jejich případné dotazy.
Pravidla přidělování bytů jsou veřejná
a známá. Poslední slovo má vždy komise,
která je složena ze zástupců všech politických stran, které jsou zvoleny do zastupitelstva městské části. Je to jejich právo a rozhodnou hlasováním. Bodové hodnocení
jednotlivých žadatelů je pomocný a podpůrný
materiál pro jejich rozhodování, shrnuje
jejich situaci, není ale tím rozhodujícím faktorem. Seznam uchazečů není pořadníkem

a v bodovém ohodnocení se např. nijak
nepromítá ani doba žádosti, ani jejich počet.
Před sedmi a půl lety jsem byla členkou
bytové komise, byť jsem politicky byla v opozici, tedy ne ve vedení radnice. Kolegy jsem
informovala o tom, že se jedná o mou dceru,
ze samotného jednání komise jsem se omluvila, aby nemohlo dojít k ovlivnění jejich mínění nebo rozhodnutí byť jen mojí přítomností.
Stejně tak při schvalování zastupitelstvem.
Zcela respektuji nezadatelné právo vznášet dotazy a požadavky na jednání zastupitelů bez ohledu na dobu či politickou příslušnost, ale zároveň věřím, že i naopak je možné
respektovat faktické argumenty, vycházeje
z předpokladu, že i členové a rodiny politiků
mají rovná práva a povinnosti jako všichni
ostatní občané České republiky. Nikdy bych
si nedovolila porušit platná pravidla, ať už se
jedná o bytovou politiku nebo jakoukoliv jinou
oblast v rámci radnice.
S novým rokem mi dovolte popřát hlavně
hodně zdraví a optimismu, neboť ten je jeho
JUDr. Michaela Dumbrovská
základem.
zastupitelka MČ Brno-střed
za KDU-ČSL ■

JE LIBO BYTEČEK ZA PŮLMILIONEČEK?
Po policií stále prověřovaných podezřeních na uplácení (týká se zejména ODS
a ČSSD – viz leccos říkající
titulek „Za 400 tisíc jsem
to zařídil.“ V Brně s byty
kupčili i lidé z ČSSD, tvrdí
podnikatel) nyní z bytové privatizační skříně vypadl malý kostlivec i na další politickou stranu – KDU-ČSL. Obecní byt 1+1 na
Čápkově ul. za fantastických 9126 Kč/m2
získala dcera dnešní místostarostky JUDr.
Michaely Dumbrovské, která v té době byla
dlouholetou zastupitelkou a zároveň přímo
členkou bytové komise.
Brno mělo seznam domů určených k privatizaci, a to přednostně nájemníkům a za velmi
výhodných ﬁnančních podmínek. V něm byl
i dům na Čápkově, kde pro jeden byt hledala
MČ Brno-střed na začátku r. 2013 nájemce.
Tedy v době, kdy byl objekt již „rozprivatizovaný“ (kdo by se stal nájemcem, měl by skoro
jistotu, že bude moci byt koupit značně levně).
Asi i proto se přihlásilo hned 23 zájemců a mezi
nimi i paní Dumbrovská mladší. Přihlášky podle

kritérií bodově ohodnotil bytový odbor
a výsledky předal poradní bytové komisi
k předurčení vítězů. Jejich pořadí sice není
závazné, ale ke změnám by dle mého názoru
mělo docházet spíše jen kvůli objektivně důležitým okolnostem. Paní Dumbrovská mladší
se tu umístila až na osmém místě, ale přesto
byla komisí doporučena jako první. Co bylo
důvodem, že zdravá mladá žena, která měla
kde bydlet (tedy u matky, kde má trvalé bydliště
dodnes), zatímco řada ostatních měla trvalou
adresu mimo Brno, nevíme. Neuvedla, že by
byt zamýšlela využívat s další osobou (jiní se
hlásili i s druhem, tzn. z nájmu by mělo prospěch více lidí), i první v pořadí byl na seznamu
čekajících déle a měl za sebou o osm marných
žádostí více. A vše se událo rychle: nájem jí
rada přiklepla 19. 6. 2013 a už 11. 12. 2013 byl
zastupitelstvem schválen i prodej. Během jednoho jediného roku se tak dokázala stát
nájemnicí i schválenou vlastnicí bytu!
Zaujme i to, jak se maminka JUDr. Dumbrovská tehdy věcí „promlčela“. Na zasedání
komise raději nebyla a na zastupitelstvu na
daný bod odešla, ačkoliv ovšem v zápisu chybí

nahlášení jejího střetu zájmů, který však dotčený zastupitel musí dle zákona sdělit. Jinak řečeno příslušné orgány neměly asi příliš šanci přijít
na to, že zde mají co do činění se vztahem matka – dcera. JUDr. Dumbrovská na svou obranu
uvádí, že byla „jen“ opoziční zastupitelkou. Už
předtím však byla radní a i v politice leckdy
platí: dnes tam, zítra jinde či výš a ruka ruku
myje (ostatně dnes je už 6 let opět ve vysoké
funkci, dříve i pro oblast bytů). Není bez zajímavosti, že bytovou komisi tehdy vedl Bedřich
Toman z ČSSD, o němž Aktuálně.cz dle výpovědi svědka spekuluje, že byl zapleten do
úplatků kolem získávání bytů.
Byt na Čápkově mohl na volném trhu stát
i trojnásobek prodejní ceny. Prodej za nižší
ceny mi přijde pochopitelný u dlouholetých
nájemců, ale diskutabilní u krátkodobých či
„účelových“. O obecní byty ať se ucházejí
i blízcí politiků, ale za zvláště transparentního
projednání, což se dle mého mínění zde
bohužel moc nestalo.
JUDr. Michal Závodský
zastupitel MČ Brno-střed
za stranu Zelených ■

Tato rubrika obsahuje názory občanů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
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PŘÍBĚHY DOMŮ:
STAVBY V OKOLÍ DVOŘÁKOVY ULICE

Ve stejnou dobu, kdy pražský Josefov
zachvátila rozsáhlá asanační vlna, se kterou navždy zmizely původní ulice a domy
pražského židovského města, probíhala
také v Brně asi největší stavební proměna
v dějinách města.
Zatímco pražská asanace se týkala převážně židovského města, které neslo od
roku 1850 pojmenování po císaři Josefu II.,
v Brně byla na přelomu 19. a 20. století asanována, tedy srovnána se zemí, celá polovina původní zástavby v historickém jádru
města. Závěr 19. století byl zkrátka ve
znamení mnoha zásadních společenských
proměn.
Doznívající, mnohdy velmi dramatické,
ale bezesporu dynamické století, od napoleonských válek na jeho počátku až ke vzniku kapitalismu a nové ekonomické třídy
v jeho závěru, bylo často bilancováno
a s nadšením se očekával příchod století
nového. Do 20. století se vkládaly nebývalé
naděje a lidé očekávali ještě větší společenský progres, bohatství, obecnou modernizaci a rozvoj společnosti bez válečných
útrap, hrůz a sociální nerovnosti. Těmto pozitivním vizím budoucnosti se přizpůsoboval
nejen životní styl, ale i podoba měst. Prudký
průmyslový a ekonomický rozvoj, který se
v Brně nejpozději od poloviny 19. století
odehrával, s sebou nutně přinášel i silnou
stavební lobby a proměňoval nároky na
bydlení z hlediska hygienických požadavků
a technických inovací. Celých dvacet let,
od roku 1896 do roku 1916, představovalo
Brno jedno velké staveniště, které odhazovalo svoji gotickou, renesanční a barokní

tvář, aby získávalo zcela novou a moderní,
se snahou přiblížit se alespoň částečně
hlavnímu městu monarchie.
Domnívám se, že představy o Brně jakožto o malé Vídni jdou nejlépe vnímat v ulicích
kolem dnešní Dvořákovy ulice. Proto se také
v těchto ulicích často a rád procházím,
abych zde obdivoval kvalitu a kontext zdejší
architektury. Tentokrát tak Příběhy domů
nebudou věnovány pouze jednomu domu,
ale hned několika stavbám, které se v této
části města nacházejí a dodávají Brnu velkoměstský charakter. Když se v roce 1904
přikročilo k demolici někdejší jezuitské koleje při kostele Nanebevzetí Panny Marie,
uvolnilo se obrovské stavební místo uvnitř
města o rozloze 17 442 metrů čtverečních.
Do roku 1909 se na něm již nacházelo několik zcela nových ulic se zásadními objekty.

Už od dětství mě přitahovala dvojice
monumentálních secesních domů z roku
1908 na Beethovenově a Mozartově ulici,
které si nyní prohlédneme podrobněji. Až
tudy budete někdy procházet, zastavte se
někdy před domem na adrese Beethovenova 2 a zaměřte pozornost na jeho fasádu,
včetně těch nejmenších detailů. Poměrně
rozložitou stavbu se secesním průčelím
a barokními reminiscencemi vytvořil vídeňský architekt Edmund Schutt jako nájemní
a administrativní dům. Vaši pozornost by
měla upoutat vysoká okna, doplněná o systém venkovních dřevěných žaluzií, která
zajišťovala ve vnitřních prostorách dostatečné osvětlení. Bohatě zdobená fasáda

domu na svoji obnovu teprve čeká, ale díky
tomu je na ní možné stále vnímat stopy
minulosti. Když se totiž k domu přiblížíte
a budete jeho fasádu sledovat skutečně
pečlivě, všimnete si, že především u vstupní
části jsou viditelné relikty druhé světové
války v podobě drobných děr a úlomků
v omítce, způsobené střelbou a bombardováním během osvobozovacích bojů.
V domě, který je ve vlastnictví Magistrátu
města Brna, sídlí rektorát Janáčkovy akademie múzických umění, a tak je budova
poměrně snadno přístupná veřejnosti.
Pokud byste se totiž dostali i dovnitř, uvidíte celou řadu dochovaných autentických
detailů, jakými jsou mosazná secesní svítidla, elegantní mramorové schodiště s apsidálním zakončením a prosvětlená okna
s barevnou vitráží z dílny Benedikta Škardy
nebo mramorové obložení stěn a štukovou
výzdobu.
Stačí ale tento dům obejít na Mozartovu
a dostanete se před stejně staré, ale ještě
okázalejší dvojče na adrese Mozartova 1.
I zde se Edmund Schutt snažil dostat do
Brna kousek vídeňské secese, když vytvořil
sídlo Obchodní a živnostenské komory,
dnes Divadelní fakulty Janáčkovy akademie.
Obchodní a živnostenská komora byla
zřízena zákonem již v roce 1850 a soustřeďovala všechny podnikatele v obvodu jižní
Moravy. Vůdčí roli hráli v komoře až do roku
1918 němečtí průmyslníci, zejména ti textilní,
kteří stavbou této reprezentativní budovy

Pokračování na straně 14

Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2021 | 13

Historie
dávali najevo silný ekonomický kapitál, který
se v Brně a na jižní Moravě počátkem
20. století soustředil. Nad vstupním portálem si všimněte alegorických masek římského boha obchodu a zisku Merkura po
levé straně a napravo boha Vulkána. Výraznou zásluhu na vybudování sídla brněnské
komory měl její dlouholetý prezident,
německý liberální politik a předseda brněnské židovské obce Julius Gomperz. Na
výstavbu věnoval sto tisíc korun a pokryl
tím celou pětinu předpokládaných nákladů.
Jeden z nejvýraznějších brněnských mecenášů se však otevření sídla komory nedočkal, neboť zemřel dva měsíce před dokončením stavby. I v tomto případě jsou v interiéru
dochovány krásné detaily z ušlechtilých
materiálů. Pozorovat tyto dva secesní a velmi
reprezentativní objekty činí samo o sobě
mimořádné potěšení, ale myslím, že skutečný
smysl dostávají teprve v kontextu sousedních
staveb.
K oběma budovám totiž přiléhá dvojice
domů o přibližně 12 let mladších, které již
reprezentují zcela jiný přístup architektury
20. století. Volná proluka mezi kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a secesními stavbami Edmunda Schutta byla zastavěna až
po vzniku Československa v letech 1922
až 1925. Autorem obou novostaveb byl
architekt Ernst Wiesner. V Mozartově ulici,
v sousedství Obchodní a živnostenské
komory, mělo být původně postaveno ředitelství Vítkovických železáren. Wiesnerův
projekt ale později odkoupila Moravská
zemská pojišťovna, která jej nakonec realizovala.
Symetrická a puristická fasáda s centrálním portálem, přízemním kamenným

soklem, okenními šambránami a výraznou
korunní římsou je typickou ukázkou Wiesnerovy tvorby, vycházející nejen z domácí
tradice Adolfa Loose, ale i středozemní italské architektury. Při pozorování obou staveb je názorně vidět, jak radikálně se proměnila architektura a s ní i celá společnost
během několika málo let první třetiny
20. století.
Totéž si můžeme uvědomit i na opačné
straně bloku, tedy na Beethovenově, kde
je od Wiesnera umístěna budova České
banky Union, dnes Českého rozhlasu. Celý
tenhle blok, tvořený barokním kostelem, na
něho navazujícími puristickými objekty od
Ernsta Wiesnera a zakončený secesními
objekty Edmunda Schutta, může sloužit jako

dokonalá učebnice dějin architektury.
Navzdory tomu, že je zde pohromadě umístěno hned několik dominantních objektů
odlišných stavebních stylů, celý blok působí
vyváženým a harmonickým dojmem.
Když se zmiňujeme o Wiesnerově stavbě
v Mozartově ulici, nemůžeme opomenout
její funkci po okupaci Brna nacistickými vojsky. Už v noci z 14. na 15. března 1939 obsadila skupina brněnských Němců budovu
policejního ředitelství na Orlí ulici, stejně
jako další významné budovy ve městě, takže když kolona nacistických vojsk včetně
příslušníků tajné policie dorazila 15. března
do Brna, mohla správa města v rukou nacistů probíhat již v předem zabraných budovách. Gestapo se nejprve usídlilo právě
v budově policejního ředitelství na Orlí ulici,
ale tento objekt brzy přestal dostačovat,
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a tak si gestapo během tří týdnů zabralo
pro svoji řídící úřadovnu onu Wiesnerovu
stavbu Zemské školní rady na Mozartově
ulici. V suterénu objektu gestapo dokonce
zřídilo věznici, a právě zde byli uvězněni
někteří českoslovenští odbojáři. Teprve po
zrušení vysokých škol v listopadu 1939 se
řídící úřadovna gestapa přestěhovala do
objektu právnické fakulty na Veveří.
Ale zpět k našemu vyprávění o domech
kolem Dvořákovy ulice. Ještě jednu stavbu,
která vyplnila prostor někdejší jezuitské
koleje je nutné zmínit. Je jí samozřejmě justiční palác z roku 1909 od vídeňského architekta Alexandra Wielemanse von Monteforte. Stavba objektu ve své době přesáhla
závratnou hranici dvou milionů korun.
Původně byla pro c. k. zemský soud plánována stavba na dnešní třídě Kpt. Jaroše, ale
poté, co se uvolnila parcela přímo v centru
města, bylo rozhodnuto vystavět justiční
palác zde.
Když se postavíte před jeho průčelí z Rooseveltovy ulice, obraťte svoji pozornost na
nejvyšší místo budovy. Na centrální kopuli
je umístěna rakouská císařská koruna.
Jeden ze symbolů rakousko-uherské
monarchie, který byl osazován na důležité
státní budovy a v případě Brna jde patrně
o jediný takový symbol, který nebyl po roce
1918 nebo 1945 odstraněn a zůstal tak
dodnes na svém místě. Císařskou korunu
vyhotovila zámečnická dílna Johanna Tichého, která sídlila na dnešní Lidické ulici. Paradoxem dějin je, že v justičním paláci pod
touto rakousko-uherskou korunou padaly
po roce 1948 ty nejtvrdší tresty odnětí svobody a rozsudky smrti mimo jiné i pro bývalé
československé legionáře.
Mgr. Michal Doležel

■

Rozhovor

PROFESOR MAREK BLATNÝ:
NIC NENAHRADÍ LIDSKOU BLÍZKOST
Koronavirová pandemie výrazně zasáhla
do našich životů, proměnila je, přinesla
nejistotu a ohrožení existenčních jistot.
Proto jsme rádi, že si na rozhovor udělal
čas profesor Marek Blatný, který se zabývá
psychologií osobnosti, celoživotním vývojem člověka a osobní pohodou.

Pane profesore, jak se současná
situace projeví na mentálním
zdraví populace?
Ona se už projevuje. Od kolegů z klinické
a psychoterapeutické praxe vím, že se zvýšil
zájem o psychologickou pomoc. Podle
významných odborníků v oblasti psychiatrie
a psychologie lze i v nejbližší budoucnosti
očekávat další nárůst psychických problémů
spojených s celkovou nejistotou, oslabenými
sociálními kontakty, existenčními a vztahovými problémy a obecně zvýšenou zátěží
vyplývající z karanténních opatření. Velmi rozšířené je také zklamání ze ztráty důvěry
v autority, které by měly situaci s pandemií
účinně řešit.
Zároveň mám však i velkou důvěru ve
schopnost lidí adaptovat se na obtížné životní
situace. Současný stav navíc není strnulá
situace, stále se vyvíjí a stejně tak se vyvíjíme
i my a učíme se, jak se s touto situací vyrovnávat. Důležitý je aktivní přístup a sociální
soudržnost. A také to, abychom měli na
paměti, že jde jen o dočasnou zátěž, kterou
se nám podaří díky možnostem současné
medicíny zvládnout.

Současné výukové problémy
znamenají nejen chybějící
přímou výuku, ale také
přerušení sociálních vztahů.
Jak to může podle vašeho
názoru ovlivnit vývoj dnešních
žáků a studentů?
Skutečně, škola není jen místem, kde děti
získávají poznatky, ale také prostředím, kde
získávají mezilidské zkušenosti se svými
vrstevníky i dospělými, svými učiteli. Omezený kontakt může vést k tomu, že si děti
dostatečně nevytvoří sociální kompetence
jako je empatie či řešení konﬂiktů. Může to
být prostor k takzvané kyberšikaně, kdy
mohou být děti vyloučeny z různých chatů či
facebookových skupin a může tak být prohloubena jejich sociální izolace. Zvláštní skupinu tvoří děti s nedobrým rodinným zázemím, kdy škola je pro ně jediným prostředím,

kde jsou ostatními přijímány. A samozřejmě
jsou tu děti ze slabého sociálního prostředí,
které třeba ani nemají kvalitní přístup k internetu. Těmto negativním jevům a situacím je
nutné předcházet.
Na druhou stranu současná situace posiluje samostatnost dětí, jejich schopnost
vyhledávat si informace i z jiných zdrojů, než
jsou učební materiály. V každém případě je
ale současný stav vskutku nouzový, jde
o dočasné řešení, a je nutné co nejdříve vrátit
dětem jejich přirozené prostředí školy a jejich
vrstevníků.

Jaký lze očekávat dopad na
profesní budoucnost nynějších
vysokoškoláků?
Asi nejsem kompetentní vyjadřovat se
k oborům mimo společenskovědní a humanitní vědy, ale řekl bych, že na profesní připravenost vysokoškoláků nebude mít současná situace až tak zásadní vliv. Ačkoliv je
osobní kontakt nezastupitelný, vysokoškolské vzdělání je do značné míry založeno na
samostudiu. Studenti navíc nepřicházejí
o výuku a konzultace, jen byly přesunuty do
on-line prostředí. Z mé vlastní zkušenosti
není díky technologickým možnostem
webových aplikací až tak výrazný rozdíl mezi
přednáškou v on-line prostředí a kontaktní
výukou.

Zdá se, že svět se bude stále
více přesouvat do on-line
prostoru. Jaké dopady na
psychiku lidí to bude mít?
Odpovím trochu oklikou. V devadesátých
letech minulého století se v souvislosti
s novým fenoménem mobilních telefonů řešila otázka, zda se tím nenaruší mezilidská
komunikace. Nestalo se. O deset let později
se objevily stejné otázky ve vztahu k Facebooku. Mezilidská komunikace se opět nenarušila. Kdyby v patnáctém století existoval
psychologický výzkum, asi by se řešilo, zda
vynález knihtisku neoslabí schopnost člověka
psát rukou. Vědecký pokrok nám dává
k dispozici stále nové technologie, které se
postupně naučíme rozumně používat
a zakomponujeme je do svého života. Elektřinu, televizi, internet, Skype. Nic ale nenahradí to, co v sobě máme geneticky zakódováno – potřebu blízkosti, potřebu někoho
obejmout, potřebu s někým se sdílet v osobním kontaktu.

Profesor PhDr. Marek
Blatný, DrSc. roku 1988
absolvoval Filozoﬁckou
fakultu UJEP v Brně, obor
ruský jazyk a literatura –
psychologie, v roce 1992
pak magisterskou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1993 obhájil
kandidátskou dizertační práci (CSc.)
a v roce 2013 doktorskou (DrSc.). V roce
1999 se habilitoval v oboru sociální psychologie a v roce 2006 byl jmenován profesorem pro sociální psychologii. Od roku
1988 působí v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, v letech 2007–2017 zde
vykonával funkci ředitele. Nyní zastává post
vedoucího Psychologického ústavu Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity.
Zabývá se psychologií osobnosti, celoživotním vývojem člověka a osobní pohodou. Mezi jeho výzkumná témata patří rizikové a protektivní faktory vývoje v adolescenci, podmínky adaptivního psychologického i sociálního fungování člověka
v dospělosti a kvalita života dospívajících
po léčbě onkologického onemocnění. Je
autorem či spoluautorem více než 180
vědeckých prací a autorem či editorem
deseti monograﬁí. Ke svým projektům
absolvoval stáže mimo jiné na Yale Child
Study Center v USA a na University of
Jyväskylä ve Finsku. Pracoval jako člen
řady mezinárodních vědeckých výborů
Standing Committee for the Humanities of
European Science Foundation, Board of
Scientiﬁc Affairs of European Federation
of Psychologists' Associations, univerzitních vědeckých rad a národních vědeckých rad a agentur. V roce 2010 byl předsedou 15th European Conference on
Personality.

Co byste lidem doporučil pro to,
aby nepropadali strachu
a dokázali si udržet pozitivní
přístup k životu?
Těch doporučení již byla od začátku pandemie zveřejněna řada. Dát svému životu v karanténě jasný řád, strukturovat si čas, nezabývat
se zbytečně negativními informacemi o současné situaci. Snad bych k tomu přidal jen to,
že máme příležitost si uvědomit, že náš život
není jen o práci, výkonu a produkci, ale že
máme nyní příležitost věnovat se vlastní rodině.
A rád bych také povzbudil lidi, aby se neostýchali a v případě potřeby vyhledali psycholoMarta Vojáčková ■
gickou pomoc.
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PODNIKOVÁ PRODEJNA OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ
v Brně na Pekařské 2 (roh ulic Pekařská/Husova)
tramvaje č. 5, 6 a 12 – zastávka Šilingrovo náměstí
NABÍZÍME
růžků
žků
Olomoucké tvarůžky Lahůdky z tvarůž
tvarůžků
Nakládané tvarůžky a sýry
Výrobky z kozího a ovčího mléka
ka
Sýry všech druhů Mléčné výrobky
bky

Kromě Olomouckých tvarůžků se zaměřujeme přednostn
přednostně
tně na
výrobky z malých rodinných firem a farem a vyhledáváme
áme i to
nejlepší z produkce zahraničních mlékáren a sýráren.
sýrár
áren.

!
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í
Těš
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Po – pá 8.30 – 18.30
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Pracovní a zdravotní obuv,
pracovní oděvy
a ochranné pomůcky

)Ł25*Ú4:&8*104919Ő'49
Borotín 17, Borotín u Boskovic,
pouze 50 km od Brna

[[[^EWPYRGIQ^WG^

CO NABÍZÍME:
• 'I^FEVM³VSZ³^EĬ¸^IR¸ZOPMHR³SFGMSFOPSTIR³TVSWXSVRÈQTEVOIQ
• 5PRëZ]FEZIR³NIHRSEHZSYPłőOSZ³F]X]ZÜIXRëOYGL]RëOEWSG
^EĬ¸^IR¸
• 2SőRSWXGIPSHIRR¸WXVEZ]SFëH]ZÈFëV^IXĬ¸QIRY
• 5SWO]XSZ«R¸VIKMWXVSZER³TIÜSZEXIPWO³WPYőF]HPI^«OSRE
FSWSGM«PR¸GLWPYőF«GLSHLSHMRHSLSHMR
• 7IGITÜR¸WPYőFELSHMR
• 4FZSHR¸P³OEĬOEHIĬRMGITIHMO³VOEOEZ«VREWSFÜIVWXZIR¸Q
• >ENMĴĸYNIQISWSFR¸TĬ¸WXYTQMPSYETS^MXMZR¸WTSPIÜRSWXTSGIPÈHIR
• 2RSőWXZ¸ZRMXĬR¸GLEOXMZMXƳMRJVEWEYREZ¸ĬMZOEXëPSGZMÜRE
QEW«őIWOYTMRSZ«GZMÜIR¸WTSPIÜIRWO«ORMLSZRE^MQR¸^ELVEHE
EOXMZM^EÜR¸TVSKVEQ]
• :IPOÈTEVOWPSYő¸G¸OEOXMZR¸QYMTEWMZR¸QYSHTSÜMROYƳWTSYWXE
Q¸WXOTSWI^IR¸REÜIVWXZ³QZ^HYGLYZIROSZR¸ǻXRIWWNI^¸VOS
WcTSXłÜOIQ^ELVEHR¸ĴEGL]QSőRSWXTëWXSZ«R¸F]PMRIOEc^IPIRMR]

3IZ«LINXIEOSRXEOXYNXIR«W^HIWIFYHIXIG¸XMXNEOSRE^«QOY

KARS Brno, Koliště 49

www.obchod-kars.cz

8IP734 235 886, 734 235 927
OVITIPSZE%^EWPYRGIQ^WG^
WSGMEPRMTVEGSZRMGI%^EWPYRGIQ^WG^

MALBY

32'/$+Ĵ679¨

14 Kč/m2,

Slezák  724 738 924

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

.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

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

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.podlahyslezak.cz

www.maliribrno-hezky.cz

0ăD=ă6OXQ¤ÂNR0RQWHVVRULVURSRERÂND1PÎVW¤þ¤MQD%UQR


DRGGRK

LQGLYLGX£OQ¯SRKRYRUVHŀ£NHPDURGLÏLNSRVRX]HQ¯SěHGSRNODGıSURYVWXSGR=Ģ

.RQNU«WQ¯WHUP¯QDKRGLQXVLY\EHUHWHYUH]HUYDÏQ¯PV\VW«PXQDZHEXģNRO\



9¯FHLQIRUPDF¯ZZZ]VPRQWHVVRULF]
7HOHPDLOVOXQLFNR]DVWXSN\QH#VH]QDPF]

ðāťŨĀĤųŒưťŽŨŽǁƬǂƬűĮǝīű

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




¼ÿŧĪŲƸrżŲƸőŤ

VÝROBA / PRODEJ / DOVOZ
HOTOVÝCH JÍDEL
AŽ K VÁM DOMŮ / DO FIRMY

Štefánikova 14 | POPÁ: 11–17 h., SONE: 11–13 h.
723 193 928 | www.domacikuchynejanca.cz
Platba hotově nebo platební kartou.
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VGÝWPLSUDFXMHPHLQGLYLGX£OQÝSRGOHMHMLFKWDOHQWXVFKRSQRVW¯DWHPSD
YHGHPHGÝWLNY]£MHPQ«PXUHVSHNWXD¼FWÝXÏ¯PHMHVSROXSUDFRYDW
Y\Xŀ¯Y£PHSURMHNWRY«Y¿XN\LY]GÝO£Y£Q¯YUH£OL¯FK Sě¯URGÝPÝVWÝSDUNX 
YHGHPHGÝWLNVDPRVWDWQRVWLD]RGSRYÝGQRVWL
QDE¯]¯PHNURXŀN\SRGSRUXM¯F¯GDOģ¯UR]YRMGÝW¯
Y\WY£ě¯PHNRPXQLWXGÝW¯ģNRO\DURGLÏı
QDE¯]¯PHVHPLQ£ěHVSROHÏQ«DNFH
P¯VWRSURPODGģ¯KRVRXUR]HQFHY0ĢVSROXQDMHGQRPP¯VWÝ
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VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a, Brno-Komárov !!! PENÍZE IHNED
IHN
IH
!!!
otevírací doba: PO–ČT 10.00–17.00, PÁ 10.00–12.00
!!! DOPRAVA DO KOMÁROVA !!! Autobusem č. 40, 48, 50, 63 z hlavního nádraží,
ostrůvek pro tramvaj nejblíže k vlakovému nádraží směr Komárov !!!!
VYSTOUPÍTE 4. zastávku (hlášená Konopná) naproti obchodu STAROŽITNOSTI !!!

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

1DJNMRSQTJBD
@QD@KHY@BDLQWHUL´UĒ
E\WĒDGRPĒ

-¨UQGX
LQWHUL´URYâFK
GHVLJQ´UĒ
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Volný čas

JAK NA PĚSTOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN
V zimním období trpí květiny v městských
bytech nedostatkem světla. Co všechno
bychom mohli udělat pro to, abychom jim
pomohli přečkat tmavou část roku, jsme
se zeptali Milady Hruškové z organizace
Svislé zahrady.cz. Ta se s námi podělila
o svoje bohaté zkušenosti s péčí o rostliny,
které získala mimo jiné při zakládání a údržbě zelených vertikálních stěn.

škodlivin: pohlcují formaldehydy, benzen,
amoniak a další. Působí jako přírodní čistička vzduchu. Pěstuje se velmi jednoduše,
má ráda častější zálivku, ale mezi jednotlivým zalitím je nutné krátké proschnutí.
Ideální je ji pozorovat a jakmile lehce svěsí
listy, tak můžete zalévat.

Co pro pokojové rostliny
můžeme teď v zimě udělat?
Zimní období je v našich zeměpisných
šířkách pro pokojové rostliny nejnáročnější
část roku. Nemají tolik světla, kolik by ke
svému růstu potřebovaly a musí se obvykle
vyrovnat se suchým a teplým vzduchem,
který v našich domácnostech máme. Můžeme jim pomoci umístěním co nejblíže k oknu
a nemusíme se bát ani oken jižně orientovaných, které v letních měsících nejsou příliš
vhodné pro pěstování většiny rostlin vzhledem k velkému úpalu. V zimních měsících
je můžeme bez obav využít.
Naprosto klíčovou záležitostí je ale správná zálivka, a to nejen v zimě. Obecně se
traduje, že v zimě se zalévá méně, což platí,
pokud je rostlina umístěna v chladnější
chodbě. Ale pokud máme rostlinu na okenním parapetu nad topením, tak paradoxně
zaléváme častěji než v létě. Pro správnou
míru zálivky doporučuji jednoduchý test,
jak poznat, že je třeba rostlinu již zalít:
prstem sáhnout na zeminu mezi kořeny, trochu hlouběji, alespoň jeden centimetr
a pokud hlína neulpí na bříšku prstu, tak lze
zalévat. Pokud se zemina přichytí, tak se
zaléváním počkat. Většina rostlin zvládne
sucho, ale téměř žádná nezvládne nadměrné zalévání. V zimě také bývá v bytech nižší
vzdušná vlhkost, kterou můžeme zvýšit
i postavením rostliny na vlhké oblázky
v podmisce. Pokud se nejedná o kvetoucí
rostliny, tak s hnojením počkáme až na jarní
měsíce.

Které květiny jsou do méně
slunných bytů vhodné?
Výborná rostlina na stinná místa je Spathiphyllum, česky lopatkovec. Dobře roste,
a dokonce i krásně kvete velkými bílými
květy i za velmi špatných světelných podmínek. Spathiphyllum patří mezi jedny z nejvýkonnějších rostlin, které zbavují vzduch

Další krásnou rostlinou na temnější místa
je Ficus pumila (fikus plazivý). Je to druh
fikusu s malými lístky, které mohou být panašované, tato odrůda je ale náročnější na
pěstování, nebo čistě zelené. Vytváří dlouhé
převisy, ale zde zase musíme naopak dávat
pozor, aby rostlina nikdy úplně nevyschla,
tento fikus by reagoval opadem lístků.

Sanseviery, tedy tchynin jazyk, draceny
a zamioculcas. Tyto rostliny potřebují minimální zálivku a spokojí se i s nedostatkem
světla.
Také Chlorophytum, zelenec, zvládá stinné stanoviště a nevyžaduje příliš mnoho
péče. Tvoří dlouhé závěsy a obzvlášť vynikne na vyvýšeném stanovišti.

Teď jsou velkým hitem
květinové stěny. Které
rostliny se k takovému
pěstování hodí a které ne?
Do moderních interiérů se také hodí zajímavý Rhipsalis, který se spokojí i s malým
množstvím denního světla a malým množstvím vody. V přírodě roste jako epifyt, přichytává se na stromech a vytváří až metr
dlouhé článkovité závěsy. Potřebuje vzdušný substrát a v létě mu velmi prospívá letnění.
Rostliny s minimálními nároky na pěstování jsou také nyní již opět moderní varianty

Hodně záleží na tom, kde je taková květinová stěna umístěna. Pokud není v těsné
blízkosti okna, tak musíme využít přisvícení
svítidly se speciálním spektrem pro růst
rostlin. Pak můžeme použít širokou škálu
rostlin, ale je důležité, aby měly podobné
požadavky na zálivku, která probíhá vždy
pro celou květinovou stěnu najednou. To
znamená, že nemůžeme kombinovat třeba
suchomilné rostliny s rostlinami vlhkomilnými.
Pokračování na straně 20
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Při výběru se dále řídíme strukturou i tvarem
listů, typem růstu, kombinujeme rostliny se
vzpřímeným růstem s rostlinami převislými
tak, aby celkový dojem byl co nejlepší.

odstátou, a pak ji vrátit do aerária, kde oschne a pokračuje v růstu.

Jak moc je péče o květinovou
stěnu náročná?
Vždycky říkám, že péče o květinovou stěnu náročná je i není. Musíme si uvědomit,
že je na ploše soustředěno velké množství
rostlin a zálivka jednotlivých kusů by zabrala
spoustu času. U květinové stěny se zapne
čerpadlo a zálivka se provede pro všechny
naráz. V námi používaném systému máme
32 kusů rostlin na jeden metr čtvereční.
Rostliny si navzájem vytvářejí vlhké klima,
které jim prospívá. Ale základní péče typu
ostříhat uschlé listy, celkově rostlinu zastřihnout, abychom ji udrželi v přijatelné velikosti
pro květinovou stěnu, po nějakém čase přihnojovat, ta zůstává. A vzhledem k velkému
počtu rostlin není zanedbatelná.
A opět se zde ukazuje jako alfa a omega
úspěšného pěstování nastavení správného
intervalu zálivky.

Módní jsou také květinová
aerária a kokedamy. Které
rostliny do nich zvolit a jak
se o ně starat?
Jsem propagátorka pěstování rostlin
s minimálními nároky na péči a náš čas.
A třeba taková tillandsie v aeráriu nepotřebuje téměř nic. Stačí umístit tillandsii do pěkné skleněné nádoby, aerária, může to být
i skleněná váza, karafa, nejlépe se zužujícím
se průměrem, aby se v ní držela vlhkost. Na
dno dáme vrstvu oblázků a zalejeme vodou,
položíme tillandsii tak, aby nestála ve vodě
a umístíme na světlé místo. Tilandsie žije
ze vzdušné vlhkosti a ve vytvořeném
vlhkém mikroklimatu bude velmi spokojená.
Na nás bude ji jednou za čas vzít a ponořit
na chvíli do nádoby s měkkou vodou, dešťovkou, převařenou vodou nebo aspoň

Pochází z teplých oblastí Ameriky, kde
žije přichycená téměř kdekoliv, nejen na
stromech a skalách, ale i na elektrickém
vedení, sloupech a podobně.

Pokud se někde živým
květinám vyloženě nedaří,
a přece jen bychom si chtěli
interiér něčím zeleným
zpříjemnit, jaké máme
možnosti?
Pokud nejsme příznivci suchých vazeb,
pak je tu možnost využít stabilizované
zakonzervované rostliny. Tyto rostliny jsou
zakonzervovány chemickým procesem, při
kterém se voda v buněčných pletivech
nahradí roztokem solí nebo glycerinu. Rostliny již nerostou, ale neusychají a stávají se
bezúdržbovou zelení.
V naší tvorbě využíváme zejména stabilizované mechy a lišejníky. Vkládáme je do
betonových květináčků a vzniká tak zelená
bezúdržbová dekorace, která rozjasní jakýkoliv pokoj bez nároku na náš čas. Nepotřebují ani světlo, ani zálivku. Proto jsme
pojmenovali značku, pod kterou je prodávána, Lazygreen.cz, tedy líná zeleň.

Kokedamy jsou designově krásný způsob
pěstování rostlin, ale jsou již trochu náročnější na naši péči.

Dalším zajímavým
způsobem, kterým můžeme
rostliny pěstovat, je
hydroponie
Naprosto ideální je pro pěstování pouze
ve vodě Epipremnum, česky šplhavník,
potos, který byl dříve téměř ve všech českých domácnostech. Stačí udělat řízky
z mateční rostliny, vložit je do sklenice
s vodou a vyčkat, až vyrostou kořínky. Po
čase začít přihnojovat slabým roztokem
hnojiva pro pokojové rostliny.
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Celé stěny nebo obrazy z lišejníků mohou
zdobit jakékoliv prostory i bez dostatku přirozeného světla, kde by běžné rostliny byly
bez šance na přežití. Jsou stále krásné
a zelené i bez naší péče.
(mav)

■

Volný čas

S BOTANKOU KOLEM SVĚTA ON-LINE
Recept na Ropa vieja

Současná epidemická situace nám stále
nedovoluje v Centru volného času Botanka
realizovat na Botanické 13 obvyklý program,
proto se pouštíme alespoň do náhradních,
bezkontaktních aktivit. Veškeré informace
o dění najdete na www.botanka.cz.
Naše rodinné centrum bylo na podzim také
uzavřeno, a tak jsme uskutečnili akci Mikulášské okénko jako náhradu za Mikulášoviny
v sále radnice. Děti z kurzů, ale i příchozí děti
obdržely za básničku či písničku od andělů
v okénku malou nadílku.
V době předvánoční karantény se vyráběly
na Botance dárky, ozdoby pro osamělé
seniory v domech s pečovatelskou službou
na Hybešově ulici a na Kociánce a také pro
výjezdovou zdravotní záchrannou službu na
Ponavě, jejíž práce si moc ceníme. Dílna se
nesla v duchu hesla Myslíme na vás a jsme
s vámi.
Na Botance se snažíme nabídnout účastníkům kurzů alternativy, jak se dá trávit čas
v době uzavření centra. Nedá se jít za kulturou, nemůžeme na hromadné výlety a nikdo
nemůže navštěvovat své oblíbené kroužky.
Dobu uzavření je však možné věnovat vzdělávání, objevování neznámých témat, cestování on-line, vyrábění nebo cvičení doma.
Snažíme se tak nejen seniory podporovat
k aktivnímu přístupu, přestože jsme v této
době izolováni. Každý týden od nás všichni,
koho máme v e-mailové databázi, obdrží
e-mail s tipy na on-line prohlídky, přednášky
a dokumenty. Přikládáme videa z YouTube
s návody na vyrábění nebo se cvičením.
Archiv těchto e-mailů také naleznete na stránkách Botanky pod příspěvkem Zajímavé tipy
pro vás.
Každý týden také pokračujeme v našem
on-line cestování Virtuálně kolem světa

s Janou a Janou, které navazuje na úspěšný
cyklus letních přednášek. Naše seniorky
a senioři projevili zájem o rozpracování jednotlivých zemí, takže jsme se na podzim vydali na daleké cesty za rozmanitostí naší planety.
Stihli jsme procestovat Mexiko, Guatemalu,
Kambodžu, Kubu, Malajsii, Uzbekistán
a Myanmar. Kdy jindy můžete objevovat tolik
zemí, jejich zvyky, hudbu a kuchyni z klidu
vašeho domova? Vše je doprovázeno fotograﬁemi a videozáznamy jak z osobních
archivů, tak i dostupných zdrojů na internetu.
A kdy jindy máte příležitost uvařit si jídlo
z exotických zemí? S námi se naši senioři
podívali na recepty, jak se vaří například kambodžské červené kari, kubánské národní jídlo
Ropa vieja, malajské Nasi lemak nebo uzbecký plov. Už se vám taky sbíhají sliny?
Věděli jste, že se v některých zemích dá
spát v kostele, obchodě, internetové kavárně,
školní třídě nebo policejní stanici? Jana, která
projela Střední a Jižní Ameriku na kole pro
vás má spoustu vtipných příhod.
Kdo s námi cestoval, tak se dozvěděl, kdo
byli Rudí Khmerové nebo mennonité, zažil
atmosféru Havany a Samarkandu nebo se
podíval na oslavy Dne pálení ďábla. Zjistili
jsme spolu, kde se mluví vedle španělštiny
dalšími 23 mayskými jazyky, sledovali Rámajánu nebo si zatancovali rumbu a salsu
v mexických rytmech.
Nemáte tušení o čem to tady mluvíme
a máte chuť to zjistit? V roce 2021 v dobrodružství budeme pokračovat. Nechte se překvapit, do jakých zemí zavítáme. Pojďte cestovat s námi, je to jednoduché a zdarma.
Běžte na stránky Botanky a otevřete si příspěvek Virtuálně kolem světa na Botance
s Janou a Janou.
Olga Chladilová

■

Vařené trhané hovězí maso podávané s rýží
a velkými černými fazolemi (moros y cristianos)
je kubánským národním jídlem. Hovězí maso
je na Kubě pouze na příděl, jedna libra masa
na osobu a měsíc, čímž se z hovězího stává
sváteční pokrm. Chtěli byste ho vyzkoušet?
Můžete ho zkusit připravit podle receptu níže,
doplněného o některé další zajímavé ingredience.
Potřebné suroviny:
1 kg hovězího masa, ideální je ﬂank steak,
tedy hovězí pupek, 2 bobkové listy, kuličky
černého pepře, sůl
Na omáčku
1 velká cibule, 3 stroužky česneku, 1 červená
paprika, půl lžičky mletého kmínu, 1 lžička oregana, 50 ml bílého vína, 100 ml rajčatového
pyré nebo pasírovaných rajčat, sůl, pepř
Na servírování
bílá dlouhozrnná rýže, plantain, tedy zeleninový banán
Hovězí maso nakrájejte na větší kousky,
vařte ve vodě se solí, pepřem a bobkovým
listem přibližně 45 minut, podle velikosti kousků. Pak nechte zchládnout a natrhejte na vlákna. Vývar z masa si odložte bokem.
Připravte si zeleninu: cibuli nakrájejte nadrobno, česnek propasírujte, papriku nakrájejte na delší tenké pásky. Banán nakrájejte
na tlustší plátky.
V menší pánvi si rozehřejte olej na smažení
a po rozehřátí vsypte banán. Osmažte ho
v oleji dozlatova, po usmažení by měl
být hezky pevný a křupavý. Ihned po vyjmutí z pánve promíchejte s trochou soli
a s pepřem. Zdravější variantou je upéct kousky banánu s olejem, solí a pepřem v troubě
na 190 °C.
Na pánvi rozehřejte trochu oleje. Vsypejte
nakrájenou cibuli a nechte pár minut opékat.
Pak přidejte česnek a nechte ho rozvonět.
Poté přilijte trochu vývaru, rajčatové pyré
a všechno koření. Zamíchejte, osolte a nechte
asi pět minut vařit. Pak přidejte natrhané
hovězí maso, přilejte bílé víno a promíchejte.
Pak rovnoměrně přisypte k masu na proužky
nakrájenou papriku a přiveďte k varu.
Stáhněte teplotu a nechte probublávat asi
deset minut. Chutě se krásně propojí, nadbytečná tekutina se odpaří a paprika změkne.
Poté ochutnejte a podle potřeby dolaďte chuť
solí a pepřem.
Masovou směs servírujte s porcí uvařené
dlouhozrnné rýže, bokem na talíř naskládejte
usmažené banánové chipsy jako oblohu.
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JARNÍ PRÁZDNINY
Hurá na epochální jízdu trávicí soustavou!
Budeme bádat, tvořit, vařit a hrát hry. Na rozmary počasí se dobře připravíme.

NA HOUBY
DO ZAHRADY

Osada havranů na Jezírku
Příměstský, přírodovědný, sportovní pro
děti od 7 do 12 let.
Jak moc je těžké obstát v kruté zimě dnes
a jak tomu bylo v mladší době kamenné? Děti
se dozvědí, jak se lidé kdysi dokázali přizpůsobit přírodě a jak v ní žili. Čeká je dobrodružství po boku dávných lovců. Svačiny,
obědy a pitný režim zajištěny.
Přihlaste děti na jarní tábory, které pro ně
chystá školské zařízení Lipka. Jejich konání
sice může ovlivnit aktuální vývoj epidemie,
ale pokud se nebudou moci uskutečnit,
bude přihlášeným vrácena celá zaplacená
částka.
Potřebné informace k hygienickým opatřením se všichni účastníci dozvědí včas.
A jaké tábory jsou pro děti od 22. do 26. února nachystané?
Putování s chutí na Lipové
Příměstský, dobrodružný, tvořivý tábor pro
děti od 7 do 12 let.

Cesta na sever na Jezírku
Pobytový, přírodovědně-tvořivý pro děti
od 9 do 15 let.
Jaká tajemství se ukrývají tam daleko na
severu? Poradíme si se změnami, které se
dějí pod povrchem? Děti budou ubytované
ve dvou až šestilůžkových pokojích, v postelích s povlečením. Strava pětkrát denně a pitný režim je v ceně.
Přihlášky na všechny tábory jsou k dispozici
na webu www.lipka.cz/tabory.
Petra Bartíková

■

JIŽNÍ MORAVA ČTE

Navzdory koronaviru knihovny v Jihomoravském kraji úspěšně završily soutěž Jižní
Morava čte. Moravská zemská knihovna
vyhlásila celokrajské vítěze, na slavnostní
předání cen si však budou muset děti
počkat až do roku 2021, až to opatření
dovolí. Knihovníci vedou prostřednictvím
soutěže děti k lásce ke knihám, čtení
i knihovnám.

Hlavní motiv loňského ročníku byl inspirován 350. výročím úmrtí Jana Amose Komenského, účastníci měli malovat, psát či tvořit
audiovizuální díla na téma Svět v obrazech.
Vítězné práce jsou přehlídkou originality, objevují se mezi nimi svérázné příběhy ze života
Komenského, encyklopedie či slovníková
hesla všeho druhu. Malé autory a autorky
téma zavedlo do historie, na průzkum jiných
světadílů, ale dokonce i do vesmíru. Soutěžily
děti od mateřských škol po žáky nižších ročníků víceletých gymnázií, jednotlivci i týmy.
Stejnou míru kreativity jako soutěžící projevily letos i zapojené knihovny. Obvykle
v rámci soutěže pořádají pro děti v průběhu
podzimu řadu akcí: autorská čtení, dílničky,
výlety do okolí. Uskutečnit se však mohla
kvůli vládním opatřením jen část. Některé
akce se podařilo přesunout do virtuální podoby, někde program vysílali přímo do místní
školy, jinde si trouﬂi i na streamované vyhlášení vítězů regionálního kola. Patronem soutěže byl opět ilustrátor Pavel Čech.
Projekt Jižní Morava čte je spoluﬁnancován
Jihomoravským krajem. Více se o něm můžete dovědět na stránce www.jiznimoravacte.cz.
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Mgr. Radoslav Pospíchal

■

Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 připravila od 2. do 28. února
výstavu fotograﬁí hub.
Autorem fotograﬁí méně známých
a vzácných hub je Václav Burle, kterého
znají také čtenáři časopisu Vesmír a televizní diváci, kteří sledují pořad o houbách v Polopatě České televize. Mimo
to je také fotografem, milovníkem přírody a neúnavným bojovníkem za její
ochranu. Aktivně vystupuje proti rabování lesů houbaři a trhání vzácných
a ohrožených hub.
V osobním archívu Václava Burleho
se nachází celá řada zajímavých snímků
hub. Některé ze zachycených plodnic
ještě na vlastní oči nespatřil mnohý
mykolog. Před několika roky si Václav
Burle uvědomil, že by byla škoda ponechat takové obrázky skryté očím milovníků přírody a široké veřejnosti, a proto
sestavil dva výstavní soubory o houbách
a v nedávné době spatřila světlo světa
již třetí kolekce fotograﬁí. Snímky tak
v minulosti viděli například turisté na hradě Karlštejně nebo milovníci květin
v botanické zahradě v Praze. Výstavu
si bude možné prohlédnout každý den
od 9.00 do 15.00 hodin ve sklenících
botanické zahrady. V rámci výstavy
budou připraveny i informační panely
o unikátním nálezu lanýžů v zahradě
botanické zahrady.
K výstavě je plánována také komentovaná prohlídka s autorem, ale zda
a v jaké podobě se celá akce uskuteční,
bude záležet na aktuální epidemické
situaci. Uktuální informace budou zveřejněny na webové stránce botanické
zahrady www.sci.muni.cz/bot_zahr.
(mav)

■

Volný čas

LUŽÁNKY ZVOU NA LETNÍ TÁBORY

Taky vyhlížíte teplo, dovádění venku jen
v tričku, hry a letní prázdniny? Přihlašování
na letní příměstské i pobytové tábory je
v plném proudu na www.luzanky.cz.
Tvoření, sportování, poznávání, ať už zví-

řátek, rostlin, nebo třeba techniky a multimédií. Nesmějí chybět výlety, cirkus, lanové centrum a tematické tábory třeba s Harrym Potterem, piráty nebo záchranáři. Přehlídka táborů
v Lužánkách je jako letní olympiáda zábavy.

Vybere si každý podle svého zájmu a není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Odměny jsou
pak ty nejcennější. Zážitky, kamarádi a nové
zkušenosti.
Hřiště, ateliéry a dílny všeho druhu jsou
pro vás připravené na deseti místech v Brně
a okolí. Od pondělí do pátku si tak můžete
užít příměstské tábory blízko svého bydliště.
Anebo raději za dobrodružstvím do chatky
či pod stan? Desítky pobytových táborů v přírodě na Vysočině, v okolí Olomouce nebo
u lomů v jižních Čechách čekají jen na vás.
A pokud jste už z letních táborů vyrostli,
nesmutněte. I pro vás je v Lužánkách vyladěný zdravý adrenalin, workshopy a pravidelné cvičení. Vyzkoušeli jste už lukostřeleckou arénu Arrow game na Lesné nebo
Lanové centrum Proud Brno hned vedle?
Prošli jste si brněnská zákoutí s lužáneckou
aplikací Lapka? Anebo dáváte přednost józe?
V Lužánkách na Solniční se protáhnete pod
dohledem zkušeného lektora každý týden.
Tři, dva, jedna, start! Přihlášením na letní
tábory začíná těšení na prázdniny s Lužánkami.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

VIDA! POMŮŽE S ÚKOLY FYZIKY
I PROCVIČOVÁNÍM ANGLIČTINY
Má vaše dítě potíže s chemií? Neví si rady
s úkolem z matematiky? Potřebuje připravit na test z biologie? Nebo byste mu chtěli dopřát pravidelné lekce cizího jazyka,
kde se bude lektor věnovat pouze jemu?
Zábavní vědecký park VIDA! nově nabízí
on-line doučování.
Může jít o jednorázovou lekci, ve které
se probere konkrétní úkol či látka, nebo
o pravidelné doučování například na přijímací zkoušky.
On-line doučování vedou lektoři brněnského science centra, kteří tu běžně uvádějí
programy s pokusy nebo připravují příměstské tábory či kroužky. V naprosté většině
se jedná o studenty magisterských a doktorských programů vysokých škol. Cena za
jednu šedesátiminutovou lekci je 250
korun. Při zakoupení pěti lekcí zaplatí zájemce jen za čtyři. Jedna hodina on-line doučování pak stojí pouze 200 korun. Vybírat je
možné z celé řady předmětů – od matematiky a češtiny přes fyziku, chemii, biologii či
programování až po angličtinu, španělštinu
i latinu.

Jak si doučování objednat? Stačí na
www.vida.cz/blog/online-doucovani vyplnit
dotazník. Napíšete sem, jakou látku potřebuje vaše dítě doučit a které dny a čas se
vám doučování hodí. Nejpozději následující
pracovní den vám z VIDA! zavolají a domluvíte se na podrobnostech.
Na otázku, proč se brněnské science centrum pustilo i do on-line doučování, odpověděl ředitel Lukáš Richter: „Snažíme se
najít všechny cesty, jak být v této nelehké
době užiteční. Loni na jaře jsme šili roušky
a míchali dezinfekci. Teď zase reagujeme

na to, že pro některé děti není distanční
výuka ideální. Často slyšíme, že látku nepochopily, ale napsat test nebo odevzdat úkol
musejí. Přitom učivo mnohdy není snadné
ani pro rodiče. My máme na poli vzdělávání
zkušenosti a naši lektoři jsou schopni se
v probírané látce rychle zorientovat
a žákům pomoci.“
Pro ty, které přepadla nuda a nevědí, co
s dětmi dělat, má VIDA! také řešení. Park
totiž připravil desítky zábavných a jednoduchých pokusů, které si můžete vyzkoušet
kdekoliv a kdykoliv. Dobrou zprávou je, že
potřebovat budete jen to, co máte běžně
doma. Tak hurá do toho. Pokusy už čekají.
A co si vyzkoušíte a vyrobíte? Například
bublinového hada, mléčnou duhu, lávovou
lampu, barevný olejový déšť nebo hopskulku z vajíčka. V nabídce jsou pokusy s vodou
či kuchyňskou chemií, vědecké vyrábění,
experimenty se světlem nebo výroba domácí kosmetiky. Všechny pokusy na doma
najdete na webu ww.vida.cz/vida-na-doma.
Ema Zezulová

■
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ANGLIČTINA PRO SENIORY

Naše vinohradské a líšeňské studenty
nezastavil ani Covid-19. Téměř do jednoho
přešli na virtuální výuku.
Samozřejmě se vyskytlo několik technických
problémů, ale s vytrvalostí a trpělivostí, kterou
tolik obdivuji, se více než devadesáti procentům studentů podařilo tato úskalí zvládnout.
Dnes již s přehledem zakládají vlastní virtuální
místnosti, kde se setkávají s přáteli či rodinou.
Výuka on-line má své nevýhody, ale i výhody.

Dají se použít materiály, které jsou jinak nedostupné, nemusíte ven do plískanice, všechna
slovíčka probraná v hodině dostanete hned
po lekci do e-mailu, a hlavně se setkáváte s přáteli i ve chvíli, kdy je to jinak nemožné.
Jelikož nám Covid-19 překazil již dva plánované víkendové kurzy angličtiny s rodilými
mluvčími mimo Brno, rozhodli jsme se to
nevzdat a uspořádali jsme si víkend on-line.
Rodilí mluvčí se připojovali ze všech koutů
Evropy a studenti se učili v teple svých domovů.
Akce byla natolik úspěšná, že pořádáme její
opakování na začátku března.
Jelikož se situace vyvíjí, jak se vyvíjí, rozhodli
jsme se otevřít virtuální brány všem vytrvalým
a znalostí chtivým studentům zralého věku.
Nemusíte být z naší čtvrti a můžete s námi
zůstat jen po dobu Covidu-19. Hlavně, když
budete dělat, co vás baví i ve chvílích, kdy se
zdá vše černé. Využijme výhod, které nám tato
doba dává, tedy možnost spojení doslova
odkudkoliv s kýmkoliv.
Více o nás najdete na webové stránce
www.sejdeme-se.webnode.cz, e-mailové
adrese: sejemese@volny.cz nebo na telefonu
Jaroslava Sobotková ■
603 223 353.

POSEZENÍ
U CIMBÁLU
Také v únoru by příspěvková organizace radnice městské části Brno-střed
Kávéeska ráda uspořádala oblíbené
posezení u cimbálu, zda to bude možné však záleží na aktuální epidemické
situaci.
Setkání s cimbálovou muzikou
BROLN a jeho sólisty je plánované na
12. února, kdy by se mělo konat ve společenském sále radnice městské části
Brno-střed na Dominikánské 2. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, zda
bude situace spojená s koronavirovou
nákazou přát pořádání volnočasových
aktivit, je třeba sledovat aktuální informace na webu www.kaveeska.cz nebo
volat na telefonní číslo pořadatelky akce
Jany Huťové.
Využít můžete také služeb Miniúřadu
městské části Brno-střed, na telefonním
čísle 542 526 379 vám pracovnice ochotně pomůže s ověřením, zda se akce bude
konat a za jakých podmínek.
(mav)

■

PESTRÝ PROGRAM ODSTARTUJE
S PŘÍCHODEM JARA

Kávéeska vstupuje do nového roku s nadějí,
že se do našich životů opět vrátí radost z kulturních zážitků, které pro širokou veřejnost
připravuje již mnoho sezón. A to nejen ve
svých střediscích, Divadle Polárka, Centru
volného času Botanka, Klubu Leitnerka, ale
především realizací akcí ve veřejném prostoru.
Nečekaná situace nám v loňském roce
neumožnila zrealizovat všechny naplánované
projekty, představení a koncerty, přesto jsme
se mohli koncem roku potěšit alespoň komorním Adventem na Moraváku, který si u vás
v posledních letech získal značnou oblibu. Na
rok 2021 toho máme naplánováno mnoho. Tra-

diční Velikonoční slavnosti na náměstí Svobody, které připadají letos na přelom března
a dubna, jsou již v přípravě. Každoročně přispívají k radosti z nadcházejících jarních dnů
a jistě budou i nadále místem našeho setkávání
s přáteli.
Blížící se jaro bychom chtěli přivítat také akcí
nejen pro rodiny s dětmi v parku Anthropos,
a pak už se pustit do přípravy dalších setkání,
která se již stala tradicí: Ježibabí slet, Cyklohrátky a Drakiáda na Kraví hoře, Čau prázdniny
a Odpoledne se zvířátky v Björnsonově sadu,
Mikulášoviny na radnici městské části Brno-střed a další. Naší stálicí je již po desetiletí
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Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu. Své
místo ve výčtu kulturních akcí má také letní
multižánrový festival Uprostřed, jehož smyslem
je propojení lidí bez ohledu na věk nebo kulturní vkus, kteří chtějí trávit letní měsíce uprostřed svého města. K tomu také přispívá Letní
kino na nádvoří radnice městské části Brno-střed, které, jak doufáme, bude opět úspěšné.
Plánujeme pokračování projektu Brněnské
legendy formou výstav osudů a příběhů zajímavých lidí, představení nových výtvarných
objektů ve veřejném prostoru městské části
a další. Aktuální informace sledujte na
Šárka Jelínková ■
www.kaveeska.cz.

Volný čas

PANDEMIE KORONAVIRU BRNĚNSKÉ
SENIORY VE VZDĚLÁVÁNÍ NEZASTAVILA

Opatření spojená s koronavirovou pandemií přinesla mnohé změny nejen v základním, středním a vysokoškolském studiu.
Ušetřeno nezůstalo ani seniorské vzdělávání. To jako jedno z prvních přešlo do distanční formy a senioři byli postaveni před
nové nejen technologické výzvy v podobě
on-line výuky. Tu již od loňského podzimu
nabízí Univerzita třetího věku Mendelovy
univerzity v Brně, která v běžném akademickém roce ve svých posluchárnách a dalších pracovištích vítá více než 800 posluchačů seniorského věku.
Senioři od října hojně sledovali výuková
videa, která měla podobu přednášek
z různých oborů vyučovaných na Mendelově univerzitě v Brně. A on-line výuku si
chválili. „I když jsem zavřená doma, tak
mám kontakt se školou, s přednášejícími
a mám možnost dovídat se zajímavé věci.
Jsem ráda, že nemusím poslouchat jen
zprávy o počtu nakažených a úmrtí. Výhodou on-line výuky je, že nikdo neohrožuje
mě a ani já nikoho neohrožuji. Pokud mně
něco není jasné, můžu se vrátit a poslechnout si to ještě jednou. Chybí mi ale samozřejmě kontakt s přednášejícím i s ostatními
posluchači,“ uvedla Jana Tučková, posluchačka Univerzity třetího věku MENDELU
a účastnice on-line výuky.
„Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace je zřejmé, že prezenční

výuku nebudeme moci zahájit ani v letním
semestru a budeme tak pokračovat v on-line výuce,“ uvedla Kateřina Pevná, vedoucí
Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU.
Již nyní se senioři mohou přihlašovat na
nové on-line kurzy, které budou začínat
v polovině února. Kurzy se budou opět konat
formou vysílání na YouTube kanálu. „Zvažovali jsme nejrůznější technická řešení a platformy. Zásadní pro nás bylo, aby šlo o formu,
která bude pro seniory co nejjednodušší a tím
pádem nejpřístupnější, aby si nemuseli instalovat aplikace nebo nebyli zatíženi komplikovaným přihlašováním. Volba kanálu YouTube se již na podzim ukázala jako dobrá
volba i díky zachování výukových videí ve
vynikající kvalitě obrazu i zvuku. Je to zkrátka
jako v televizi,“ doplnila Pevná.
Vysílání trvá 60 až 90 minut. Lektoři využívají dva typy záznamu. Buď obraz v obraze,
kdy je vidět prezentace i lektor, nebo variantu,
kdy se vizualizuje jen prezentace a lektor
doprovází přednášku slovem. Novinkou jsou
videa natáčená jako součást on-line kurzů
přímo na pracovištích MENDELU jako jsou
třeba masný poloprovoz či další laboratoře.
Senioři tak mají možnost nahlédnout přímo
do samotného procesu výroby masných
výrobků nebo se virtuálně účastnit vytváření
bylinných čajových směsí tak, jako by byli přímo ve výuce. Další novinkou je možnost kon-

taktu s lektorem či diskuse s dalšími účastníky.
„U všech našich on-line kurzů jsme zařadili
možnost klást dotazy, to dosud seniorům
v distanční výuce chybělo. Dotazům vzešlých
z diskuse na chatu nebo kladených prostřednictvím e-mailu je věnován vždy konec přednášky nebo samostatná část kurzu. Alespoň
takto se snažíme seniorům nahradit osobní
kontakt,“ přiblížila Pevná.
On-line kurzy dávají příležitost vzdělávat
se nejen těm seniorům, kteří na tento typ
aktivity již byli zvyklí, ale do vzdělávání se
mohou zapojit i další, pro které účast na prezenční formě výuky nebyla z různých důvodů možná. On-line forma výuky dává příležitost seniorům, kteří mají zdravotní problémy a nemohli by docházet na prezenční
výuku, například těm, kteří špatně slyší.
Z pohodlí domova si mohou zvuk přednášky
přizpůsobit svým potřebám nebo si pasáže
výuky pustit znovu. Přibližuje vzdělání těm,
kteří se necítí dobře ve velkých kolektivech,
bojí se neznámých prostor či doma pečují
o partnera či partnerku. Tyto bariéry on-line
výuka bourá.
Pokud se jako senior chcete vzdělávat
z pohodlí a bezpečí domova, můžete si
vybrat z následujících on-line kurzů U3V
MENDELU:

Poznávejme MENDELU
Kurz je tvořen přednáškami, které obsahují
témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tedy Agronomické
fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Zahradnické fakulty,
Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních
studií a Institutu celoživotního vzdělávání.
Dvacet výukových lekcí v délce 90 minut přinese možnost průběžně klást lektorovi dotazy v rámci chatu.

Léčivé, aromatické
a kořeninové rostliny
V posledních letech můžeme vidět, že se
stále více lidí, ať už z laické, nebo odborné
veřejnosti, zajímá o léčivé rostliny a vše, co
je s tím spojené. Lidé se vracejí ke sběru
léčivých rostlin v lese, na loukách nebo se
je snaží pěstovat doma. Na tento trend reaguje kurz Léčivé, aromatické a kořeninové
rostliny, který v sobě zahrnuje širokou škálu
Pokračování na straně 26

Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2021 | 25

Volný čas
přednášek vztahujících se právě k této zálibě. Účastníci se v rámci kurzu mimo jiné naučí
rozdělovat rostliny podle různých kritérií,
seznámí se se základy fototerapie. Dovědí
se, jak pěstovat tyto rostliny na zahrádce.
Pozornost bude věnována i jednotlivým druhům léčivých, aromatických a kořeninových
rostlin, které lze sbírat v lese, ale i těm, které
se pěstují velkoplošně. Stranou nezůstanou
ani choroby a škůdci těchto rostlin a postupy,
jak proti nim bojovat. Vedle přednášek účastníci prostřednictvím videí nahlédnou do laboratoří určených práci s léčivými rostlinami.

Masná výroba on-line –
nahlédněte do výroby
Kurz pod vedením doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. provede účastníky masnou výrobnou, podá srozumitelnou formou informace
důležité pro spotřebitele, aby se lépe orientovali při nákupu a hodnocení jakosti masa
a masných výrobků. Vysvětlí, co všechno je
třeba udělat, než se k vám dostane na stůl
masný výrobek, například párek nebo salám.
Kurz je zpracován formou přednášek, které
jsou bohatě doplněny o instruktážní videa
z výroby masných produktů či bourání (dělení) masa, které vznikly přímo pro účely kurzu
v poloprovozech Mendelovy univerzity
v Brně. Nedílnou součástí kurzu je také téma
hygieny při manipulaci s masem a masnými
výrobky, včetně ukázek nejčastějších chyb.
Šest výukových lekcí v délce 90 minut je
doplněno sedmou lekcí, v rámci níž bude
lektor odpovídat na dotazy účastníků v průběhu živého vysílání.

Permakulturní zahrada
Kurz pod vedením Ing. Jana Winklera,
Ph.D. přináší inspiraci a nový pohled na pěstování zeleniny a využívání zahrad. Témata
kurzu jsou zaměřena především na zahradnické, maloplošné, realizace principů permakultury. Seznámí účastníky s historií agrokultury, ale také s její současností a budoucností. Vysvětlí důvody vzniku perma-

kultury a jejich hlavní zásady. Pozornost
bude věnována především alternativním
přístupům a inspiracím v péči o půdu, v podpoře biodiverzity, ve střídání zelenin a dalších plodin, v pěstování polykultur, ve využívání meziplodin a v chápání pěstitelských
činností v širších souvislostech. Některé
postupy již budou účastníkům známé, některé budou nové, ale na všechny bude nahlédnuto z hlediska přínosů a důležitosti nejen
pro pěstování zeleniny, ale i pro celý ekosystém zahrady. Inspirace alternativními přístupy a synergická řešení přispívají k rovnováze mezi produkcí potravin a životním
prostředím. Zkusme to jinak, inspirujme se
pro lepší svět. Šest výukových lekcí je
doplněno originálními pracovními listy, na
nichž si budou moci účastníci vyzkoušet své
znalosti nebo pracovat na návrzích vlastní
permakulturní zahrádky. Šest výukových lekcí v délce 90 minut je doplněno sedmou
lekcí, v rámci níž bude lektor odpovídat na
dotazy účastníků v rámci živého vysílání.

Trendy ve světové
ekonomice
Kurz pod vedením Ing. Michala Mádra, Ph.D.
má za cíl seznámit účastníky s tím, jaké dlouhodobé trendy můžeme pozorovat ve světové
ekonomice a jakým směrem se globální eko-

nomika může vyvíjet. Tyto trendy jsou sledovány v nejvýznamnějších ekonomických centrech (USA, Čína, Německo, Rusko a Velká
Británie) od poloviny 19. století až do současnosti. Závěrečná část kurzu se zaměří na postavení české ekonomiky v evropském a globálním kontextu. Šest výukových lekcí v délce
90 minut přinese možnost průběžně klást lektorovi dotazy v rámci chatu.

Genetika a zdraví
Kurz pod vedením Mgr. et Mgr. Lenky Falkové, Ph.D. je určen zájemcům, kteří se
aktivně věnují otázkám vlastního zdraví.
Všem, kterým nepostačují zmatečné informace mnohdy vytrhované z kontextu, neúplné v důsledku velkého množství informací
nebo manipulované médii. Těm, kteří hledají
principiální souvislosti, propojují informace
a zkušenosti. Cílem kurzu je osvětlit účastníkům význam dědičnosti v životě jedince
a pomoci pochopit souvislosti utváření běžných i patologických vlastností lidského
organismu. Kurz nabízí vhled do funkcí
buněčných a genových mechanismů a jejich
dopadů na lidské zdraví i vznik nemocí. Šest
výukových lekcí v délce 90 minut přinese
možnost průběžně klást lektorovi dotazy
(mav) ■
v rámci chatu.

Více informací a možnost přihlášení
naleznete na webových stránkách Univerzity třetího věku MENDELU:
www.icv.mendelu.cz/u3vonline, případně můžete využít telefonní číslo:
545 135 204. On-line kurzy se mohou
stát také pěkným dárkem pro vaše blízké, věnovat jim je můžete prostřednictvím dárkového certiﬁkátu.
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MALÉ PROCHÁZKY VELKÝM MĚSTEM
Věděli byste, kde v Brně hledat kaskádu
zeleně pro romantiky i alkoholiky? Nebo
díru v zemi místo městské chlouby? A do
třetice: kde najít kousek Barcelony v srdci
Brna?
„Je mnoho měst, kde průvodce nebudete
potřebovat. Města krásná sama o sobě, ve
kterých je zajímavé vše, na co pohlédnete.
A pak jsou tady jiná města. Na první pohled
docela obyčejná, nudná, šedá. Města, ve kterých musíte vědět, kam jít a na co se dívat.
Kde odbočit a u čeho zvednout oči. Města,
která vám nedají nic zadarmo. Takovým městem je Brno.“ Těmito slovy uvádí autor Stanislav
Biler publikaci 111 míst v Brně, která musíte
vidět, kterou vydalo nakladatelství Paseka
2020. Výstižné, půvabné, ale především vtipné medailonky míst v Brně, kam máte chuť se
vydat, i když jste rodilý Brňák. Místa, kterými
možná denně procházíte, a přesto něco podstatného přehlížíte. A nemusí to být socha
nebo vývěsní štít, může to být třeba jen neopakovatelná a nezaměnitelná atmosféra místa.
V úvodu zmíněná „kaskáda zeleně“ nás
zavede do Denisových sadů, „díra v zemi“
připomíná slavnou historii hokejového stadionu za Lužánkami, „kousek Barcelony
v srdci Brna“ hledejme na Jakubském náměstí. Texty v této knize vyvolají tu správnou čtenářskou reakci: nemusíme se vším souhlasit,
ale rozhodně v nás probudí zvědavost. Máte
chuť nejen si je všechny přečíst, ale také na
mnohá ze 111 míst se vydat a prohlédnout si
je novým pohledem. Nechybějí samozřejmě
fotograﬁe ani popis, jak se k vybranému místu
dostat. Nabízíme vám dvě malé ochutnávky.

Kolonie Nový dům, aneb
Jak si před sto lety
představovali budoucnost
V roce 1928 se v Brně konala velkolepá
výstava u příležitosti prvních deseti let samostatného státu. Ten se tehdy snažil o výstavbu
soudobé moderní československé architektury. Nedaleko výstaviště tak vyrostla ukázková
kolonie 16 domů, které měly reprezentovat
moderní bydlení pro městskou střední třídu.
Ve své době však kolonie zaujala více
v zahraničí než doma, a byť byla výstava prodejní, potýkala se s nezájmem potenciálních
kupců. Pozdější majitelé pak většinu domů
upravili způsobem, který zcela změnil jejich
charakteristiku. Několik z nich však stále
vypadá víceméně stejně jako kdysi.
Iniciátory a realizátory projektu byli soukromí investoři, František Uherka a Čeněk

Ruller – otec významného brněnského architekta Ivana Rullera. Pozemek na úpatí Wilsonova lesa urbanisticky zpracovali Bohuslav
Fuchs a Jaroslav Grunt a celkem šestnáct
domů vypracovalo devět architektů. Domky
sdílely vnitřní parčík, dnes rozparcelovaný
do zahrad jednotlivých domů.
Kolonie byla vůbec prvním takovým projektem na území Československa a druhým
v Evropě. Inspirací jí byla stuttgartská kolonie
Weissenhofsiedlung z roku 1927, kterou urbanisticky zpracoval Ludwig Mies van der Rohe
a pracoval na ní třeba Le Corbusier.
Brněnské domy čelily u domácího publika
vícero obtížím. Pro ty, kteří si je mohli ﬁnančně
dovolit, byly úsporné až příliš, skromnější
domácnosti na ně zase peníze neměly. Jiné
domy zase trpěly nekvalitním zpracováním,
což byl důsledek snahy stihnout výstavbu
ještě během výstavy.
Domy dnes slouží svým majitelům po desetiletí a žádný se bohužel nestal výstavním
prostorem, který by dokumentoval původní
záměr. Většina byla přestavěna na vícegenerační bydlení a zachován zůstal pouze
vnější tvar, a to ještě ne vždy. Přesto si tato
malá kolonie zachovala do dnešních dnů speciﬁcké kouzlo, které před neznalého zbloudilce klade zneklidňující otázku, odkud se to
tady vlastně vzalo.

Dům pánů z Kunštátu, aneb
Živá kultura v renesančních
kulisách
Jedna ze tří dochovaných renesančních
památek v centru Brna, která však není jen
ozdobou žijící ze své podstaty, ale stále živým
místem. Hostí umění, nakladatelství a kavárnu. Zvláště v parných dnech uděláte nejlépe,

když si sednete s chladivým nápojem na
zahrádku kavárny Trojka v nádvoří tohoto
renesančního paláce.
Během války byl dům zasažen při bombardování, naštěstí však jeho poškození nebylo
tak dramatické, jako v případě spodní části Velkého Špalíčku, jehož byl Dům pánů z Kunštátu
součástí. Byl tak ušetřen demolice a kreativity
devadesátých let, jako se tomu stalo s prostorem, kde je dnes multikino. Nicméně nejvíce
se o záchranu paláce zasloužil za protektorátu
profesor architektury, přednosta památkového
ústavu a přesvědčený nacista Karl Kühn, který
zabránil tehdejším plánům na jeho demolici.
V padesátých letech byl palác opraven a pro
své potřeby ho získal Dům umění města Brna,
který zde sídlí dodnes. Po celá devadesátá
léta však byl dům uzavřen. V roce 1990 začala
kompletní rekonstrukce, která byla po dvou
letech přerušena a obnovena až v roce 2000.
O další dva roky později se dočkal palác svého
znovuotevření v současné podobě, kdy větší
část slouží Domu umění a část spodního parteru kavárně Trojka. Za ní se nachází sál, ve
kterém se pořádají kulturní vystoupení.
Totéž se týká nádvoří, kde se konají nepravidelné koncerty. Nádvoří je průchozí a slouží
jako zkratka z ulice Dominikánské na Starobrněnskou. Když se budete chtít hodně vytrestat,
můžete v půli cesty zahnout po schodech dolů
a projít Velkým Špalíčkem až na ulici Mečovou.
Nicméně skok z renesanční atmosféry přímo
do aseptického prostoru postrádajícího jakoukoliv známku estetiky či architektury není vhodný pro každého. Případný šok lze nejlépe vyřešit návratem do kavárny Trojka pro nějaký
silnější alkoholický nápoj či odbočením na
druhou stranu do jedné z vyhlášených brněnských pivnic U Poutníka nebo po schodech
(je) ■
do patra do kavárny Alfa.
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VYDEJTE SE ZA DUŠÍ BRNA

SPOLU V UMĚNÍ
Do 15. února bude k vidění výstava děl
autorů s mentálním či duševním postižením, kteří tvoří ve Výtvarném ateliéru komunitního centra Klub Art 13 –
spolu v umění.
Výstava s názvem Výhledy do duše
bude vzhledem k vládním opatřením realizovaná on-line na odkazu www.klubart13spoluvumeni.cz, v případě příznivých epidemických podmínek také
v galerii na Panské 13.
Vystavujícími umělci jsou klienti, kteří
se pravidelně účastní arteterapeutických
dílen pod vedením vedoucí ateliéru Ireny
Iškievové, arteterapeuta Laco Garaje
a za asistence Lucie Smějsové. Samotné
výtvarné tvoření rozvíjí u klientů ateliéru
jejich kreativitu, výtvarnou tvořivost
a zručnost, estetické vnímání, komunikaci a spolupráci.

Sjednocujícím a převládajícím motivem ve vystavených pracích je světlo
a krajina. V ateliéru spontánně vznikaly
kresby, malby i objekty, kterými otevírají
své nitro a pocity.
Pod vedením arteterapeuta a výtvarníka Laco Garaje vznikla série výrazných
obrazů i objektů, kde se autoři těchto
děl inspirovali jeho malířskou tvorbou,
inspirací byla také spolupráce se saxofonistou a hudebním performerem Radimem Hanouskem.
Vystavená díla umožňují poodhalit nitro duše autorů, kteří v nich nechávají
nahlížet do svých důvěrných záznamů,
obrazových zpráv, kterými komunikují
se sebou a svým okolím.
Jsou to vlastně vhledy do jejich duše
pomocí symbolů a námětů v obrazech,
kterými jsou krajina, andělé, smrt, zvířata,
portréty, a často ilustrace emocionálních
stavů jednotlivých autorů.
Jiřina Nehybová

■

Je mnoho možností, jak vnímat „svoje“
město. Vyhledávat zelené oázy, zastavit se
a zvednout oči ke střechám domů, objevovat málo známá zákoutí, hledat rušná
náměstí nebo nové hospůdky, každý podle
svých zálib.
Možností je v našem městě jistě nepřeberně – každé město má navíc svoji duši. Jak
hledat „duši“ Brna, o to se v minulosti pokoušeli básníci, historici, architekti i umělci.
V těchto dnech, kdy musíme přijmout dny
a týdny bez většiny kulturních zážitků, nás
možná může alespoň na krátkou chvíli rozptýlit pohled na naše město v dřívějších
časech, který vám chceme nabídnout v miniseriálu Duše Brna.
Titulek jsme si vypůjčili z kdysi velmi slavného článku profesora české literatury Arne
Nováka, po němž je například pojmenována
ulice ve středu města, kde dnes sídlí Filozoﬁcká fakulta Masarykovy univerzity, jejímž rektorem byl tento tehdy velmi uznávaný vzdělaný muž dvakrát zvolen. Zemřel v roce 1939,
v nedožitých šedesáti letech, těsně před uzavřením vysokých škol. Jeho úvaha o „Duši
Brna“ a jeho kultuře slovesné, jak zní celý
název, vyšla v roce 1936, a my z ní citujeme.
Rušnou, ne však příliš prudkou vlnou dělného ruchu a užitkové práce zahrne moderní
město Brno svého hosta, než si z městské
polohy i ze stavebních památek uvědomí
podmínky vzniku a rozvoje moravské metropole. Sotva se za poutníkem, přijíždějícím od
severu z Čech, zavře mohutná a radostná
kulisa marnotratně kadeřavých lesů po stráních nad vodami, již se kmitne na obzoru
v měkčí zeleni výrazný obrys Špilberka, který
děsíval celé generace střední a jižní Evropy
jako nelítostná vězeňská pevnost, nedostatečně stíněná starými stromy. Ale jenom na
okamžik vítá příchozího tento podivný a charakteristický pozdrav brněnské minulosti, na
jejíž středověkou vrstvu se dávno již zapomnělo a jejíž nevlídně novodobý nános pozbý-
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vá teprve od politického osvobození i ve
vzpomínce své zahanbující hrůzy. Tovární
čtvrti, které překlenuly a zakryly bezohledně
obě městské řeky, využitkovavše jejich síly
a zbavivše je všeho přirozeného půvabu,
zastupují návštěvníku Brna při příjezdu cestu
a otáčejí městský střed studenou a kalnou
střízlivostí dělnických ulic, obchodních skladišť, nudných viaduktů, nespořádaných dvorů
a přírodě odcizených chudých zahrádek.
Je třeba strmými ulicemi neb stinnými sady
vystoupiti na některé z obou dominujících
návrší brněnských, na Špilberk nebo na
Petrov, aby byla zřejma zcela zvláštní poloha
Brna, zakrytá a porušená dnes civilisací až
k nepoznání. K severu heroická vysočina silného zvlnění, hlubokých údolí, mohutných
lesů, bezpečná záštita proti větrům, studeným
větrům, trvalá záruka úrody v brněnském kraji.
Od tvrdě monumentálního štítu Babího lomu
na obzoru celý nástup kopců a návrší málem
až ke stoku obou vod v rovině, z nichž oba
krajní, Špilberk a Petrov, opevnil již středověk,
kdežto moderní město Brno pozvolna ztéká
vilovými čtvrtěmi Žlutý kopec a Kraví horu.
Nebylo v Brně za sedm set let jejího městského vývoje stavitele, který by se byl mohl
vyrovnati mocnému přírodnímu architektu,
vybudovavšímu tento terén, a bohužel, žádný
ze stavitelů se nesnažil ani vyrovnat s ním,
těže z podmínek daných polohou. I Špilberk,
dnes vzpomínka na pevnost světskou,
i Petrov, dávno již odzbrojená pevnost církevní, jenom strmí nad městem neústrojně,
nesrostše s ním v živou bytost a nepodřídivše
okolí své architektonické a perspektivické
vůli. Odevšad vidíme studenou novodobou
věžní gotiku brněnského dómu a táhlý proﬁl
kasáren špilberských, jejichž veselá vížka si
nasazuje bodrý a ošidný úsměv ruměného
profousa, ale ani na okamžik se nám nezdá,
že by se do těch samozvaných zevních korunek města také jeho čelo, jeho myšlenka,
(je) ■
jeho životní idea.

Kultura

OCENĚNÍ PRO BARONA TRENCKA
V prosinci získal výzkumný tým, který se
věnuje projektu Baron Trenck: Nová tvář
legendy, ocenění Grantové agentury
Masarykovy univerzity v kategorii MUNI
SCIENTIST. Výsledky výzkumu mapuje
nově vydaná kniha.
Cenu převzala Petra Urbanová a Mikuláš
Jurda z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Helena
Lukášová z Ateliéru grafického designu
a multimédií Fakulty informatiky Masarykovy
univerzity a Ctibor Ostrý, který je vedoucím
Oddělení historie Muzea města Brna a zároveň doktorským studentem na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity. Po ocenění
projektu z muzejní sféry, kdy projekt získal
6. října 2020 zvláštní cenu Gloria Musaealis,
jsme se tedy nyní dočkali také ocenění akademické obce.
Výsledky společného bádání o baronu
Trenckovi a výzkum jeho mumie teď navíc
shrnuje nová kniha, kterou vydylo nakladatelství Galén. Vzhledem k epidemické situaci byla kniha pokřtěna pouze v uzavřeném
kruhu autorů na hradě Špilberku 17. prosince
2020.

Nová tvář legendy
Publikace Baron Trenck: Nová tvář legendy je již v prodeji. Kniha shrnuje výsledky
bádání unikátního tříletého projektu, při
němž Trenckovu mumii zkoumal mezioborový tým specialistů nejmodernějšími metodami forenzní antropologie, soudního lékařství a molekulární biologie.
Jednotlivé kapitoly odkrývají, co všechno
se dalo zjistit o elitním vojákovi poloviny
18. století současnými vědeckými postupy
a jak tyto informace posloužily při rekonstruování Trenckovy tváře i celého těla.
Je nutno připomenout, že 3D rekonstrukce podoby byla jako jedna z prvních na
světě vyhotovena zcela digitálně a navíc
pohyblivě. Kniha vzdává čest nevšední historické osobnosti s úzkým vztahem k městu
Brnu a zároveň je příkladem úspěšné spolupráce historických, přírodovědeckých
a technických vědních disciplín při poznání
naší minulosti.
Michael Kalábek

■

Foto: M. Budíková

Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2021 | 29

Kultura

ZEMŘEL BARYTONISTA
PAVEL KAMAS

Po dlouhé těžké nemoci zemřel ve věku
73 let 14. prosince 2020 dlouholetý sólista,
barytonista Janáčkovy opery Národního
divadla Brno doc. MgA. Pavel Kamas.
Pavel Kamas patřil k významným operním
a koncertním umělcům a byl vynikajícím představitelem hrdinného barytonového oboru.
Narodil se 7. prosince 1947 v Olomouci, kde
prožil svá školní léta. V roce 1966 začal studovat operní zpěv na Janáčkové akademii
múzických umění v Brně, kde byl žákem
prof. Ing. Eduarda Hrubeše. Roku 1970
nastoupil své první profesionální angažmá
ve Slezském divadle v Opavě, kde byl od
začátku obsazován do velkých rolí barytonového repertoáru a již ve svých pětadvaceti
letech ztvárnil takové postavy, jako jsou
Evžen Oněgin nebo Rigoletto. V roce 1978
byl přijat do angažmá v Janáčkově opeře

Národního divadla Brno. Zde vytvořil v průběhu let doslova osobitou éru, spočívající ve
špičkové interpretaci rolí převážně verdiovského, ale i českého, ruského a dalšího italského repertoáru. Na jevišti ztvárnil více než
osmdesát partů, mezi nimiž ﬁgurovaly téměř
všechny postavy hrdinného barytonového
a spintového oboru z oblasti světové i domácí
tvorby. Jen z Verdiho nastudoval barytonové
role jako Don Carlo di Vargas ze Síly osudu,
Francesco di Moot z Loupežníků, Giorgio
Germont z La traviaty, Jago z Othella, hrabě
Luna z Trubadúra, titulní role z Macbetha, Miller z Louisy Millerové, titulní role Nabucca,
Rodrigo di Posa z Dona Carlose, Renato
z Maškarního plesu, Amonasro z Aidy, Rigoletto a Simone Boccanegra.
Z dalších významných rolí, které ztvárnil
v Janáčkově opeře Národního divadla Brno,
jmenujme alespoň: Jaroslav Prus (Věc Makropulos), Bohuš (Jakobín), Don Giovanni, Baron
Scarpia (Tosca), Figaro (Lazebník sevillský), Escamillo (Carmen), Wolfram (Tannhäuser), Evžen
Oněgin a další. Svým rolím vždy intenzivně propůjčoval celou svou uměleckou osobnost, zkušenosti, emoce i talent. Ti, kteří Pavla Kamase
znali blíže, oceňovali také jeho lidskou poctivost,
laskavost i vlídnou noblesu. O své bohaté
pěvecké zkušenosti se jako pedagog pravidelně dělil s mladými pěvci i svými kolegy.
Pavel Kamas pravidelně hostoval také
v Olomouci, Plzni, Ostravě, Bratislavě a zejména ve Státní opeře a Národním divadle
MgA. Adéla Biravská ■
v Praze.
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ZPOVĚĎ BACHAŘE

Klub Leitnerova zůstává veřejnosti bohužel
nadále uzavřen. Celý náš tým se však těší,
až budeme moci konečně otevřít a představit všechny novinky. Už teď se můžete
těšit například na novou inscenaci Divadla
Líšeň, která vznikala během pandemie přímo v našich prostorách.
Zpověď bachaře kombinuje konkrétní příběh s prvky dokumentárního divadla zpracovávající autentické dobové dokumenty
i vzpomínky pamětníků vězněných ve vykonstruovaných procesech. Příběh je inspirován
dvěma historickými osobami. Jsou jimi osobnost mons. Jana Podveského, odsouzeného
v rámci takzvaných Babických procesů
v padesátých letech a komunistický vyšetřovatel Bohumil Doubek. Na základě historických dokumentů i svědectví skutečných osob
tak vznikl příběh, který se speciﬁckou poetikou Divadla Líšeň ukazuje neradostnou
dobu, se kterou se naše společnost vyrovnává dodnes. Představení Zpověď bachaře
uvedeme na Leitnerce poprvé během roku
2021. Přesné datum bude záležet na vývoji
epidemie v Česku a na povolení pořádání
Tomáš Pokorný ■
kulturních akcí.

Neziskové organizace

NOVINKY Z DŽIVIPENU
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Dživipen na Körnerově 1 je k dispozici i ve
stížených podmínkách.
I přes všechny překážky jsme si v klubu
vytvořili vánoční atmosféru a snažili se do
současné situace vnést trochu klidu a pohody. Klub jsme vyzdobili výrobky našich klientů,
společně jsme přichystali vánoční stromeček
a dětem jsme rozdali dárky i balíčky s pomůckami do školy. Od nového roku poskytujeme
novou formu služby, kdy pracovníci našeho
klubu docházejí dvakrát týdně do terénu, kde
se s klienty potkávají v jejich přirozeném prostředí, tedy venku na ulici. Do terénu se vypravujeme vždy v úterý a v pátek. V tyto dny
bude možné klub navštívit pouze v rámci individuálních schůzek ve vymezeném čase. Ve
zbylých dnech bude klub fungovat běžně,
jak jsou klienti zvyklí. Pro více informací nás
můžete kontaktovat na adrese Körnerova 1,
602 00 Brno nebo na telefonním čísle
773 770 238. Navštívit můžete také stránku
facebook.com/nzdm.dzivipen/, kam průběžně vkládáme aktuální informace.
Kristýna Čechová

■

PREVENCE
BEZDOMOVECTVÍ
V rámci sociální služby Prevence bezdomovectví Brno se během listopadu a prosince povedlo Armádě spásy přestěhovat
jednu domácnost do komerčního nájmu,
jedna získala obecní byt od městské části
Brno-střed a další dvě se přestěhovaly do
sociálního bytu.
Díky spolupráci se sociálními pracovníky
se během tohoto období nastěhovalo do
tréninkových bytů pět domácností. Přesunout do tréninkového bytu se podařilo již
druhému uživateli služby, který během jarního nouzového stavu využíval podporu stanového městečka na Střeláku pro osoby
bez přístřeší. V prosinci byly mezi bydlící
uživatele sociální služby Prevence bezdomovectví distribuovány balíčky s trvanlivými
potravinami a drogerií, a to za účelem pomoci a podpory lidí, kteří kvůli situaci s COVID-19 přišli o práci nebo o bydlení, či lidí, kteří
jsou na dávkách hmotné nouze, a přispěly
k prožití alespoň částečně klidných vánočních svátků.
Mgr. Ivana Kudělová

■

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ POMÁHÁ OBĚTEM
V roce 2019 bylo na území České republiky
spácháno téměř 200 000 trestných činů,
z toho více než 13 000 násilných. Za každým
z těchto čísel anonymní statistiky stojí alespoň jeden konkrétní poškozený, oběť kriminality, která musí řešit celou řadu problémů spojených s následky trestného činu.
Každá z nich má své individuální potřeby.
V naprosté většině případů jde zejména
o potřebu důstojného přijetí pracovníky institucí, nemocnic, policie, soudu či médií, ale
také ze strany svých blízkých. Právě tato
potřeba je velice silná v citlivých případech,
jako je například znásilnění či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami je získat informace,
uplatnit svá práva, domoci se odškodnění či
najít někoho, kdo dokáže naslouchat problémům oběti a porozumí.
Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, je Bílý kruh bezpečí, nezisková organizace, která se od roku 1991 věnuje pomoci
obětem trestných činů, což zahrnuje činnost
od návrhů na zlepšení právního postavení
poškozených v trestním řízení či zvyšování
informovanosti laické i odborné veřejnosti
o problémech obětí.
V konkrétních případech pomáhají pracovníci Bílého kruhu bezpečí obětem tváří v tvář

v devíti poradnách v celé České republice či
telefonicky na non-stop bezplatné lince
116 006. V poradnách pracují dobrovolníci
z řad právníků, psychologů a sociálních pracovníků, kteří nabízejí především právní informace, pomáhají uplatnit práva a nároky obětí,
poskytují praktické rady, ale také psychologickou a emocionální podporu.
Práce s oběťmi probíhá na principech bezplatnosti, odbornosti a diskrétnosti. Bez souhlasu klienta tedy nesmí být, s výjimkou případů zákonné oznamovací povinnosti,
poskytnuty jakékoliv informace mimo poradnu. Klient má právo dokonce vystupovat
v poradně anonymně.
Klientovi lze poskytnout jednorázovou
intervenci, ale je též možné, aby klient využil
podporu poradny opakovaně. To je vhodné
zejména tam, kde trestný čin delší dobu hrozí či dokonce stále probíhá, například u případů domácího násilí či nebezpečného
pronásledování.
V případech závažných trestných činů
může klient využít pomoci případového
manažera provázejícího jej trestním řízením
včetně doprovodu k výslechům. U prožitků
spojených s traumatizací, tedy u závažných
případů domácího násilí, pokusu vraždy či

znásilnění, nabízí Bílý kruh bezpečí též terapeutický program a případně účast na víkendových relaxačních pobytech.
Pro objednání je možné využít telefonní
číslo 732 842 664 nebo e-mailovou adresu:
bkb.brno@bkb.cz. Více na www.bkb.cz.
Co můžete od kontaktu s Bílým kruhem
bezpečí očekávat:
■ bezpečný prostor a podporu při ventilaci
svých oprávněných emocí
■ znovuobnovení pocitu bezpečí
■ prověření základních potřeb a hledání
potřebných zdrojů
■ pomoc při zhodnocení aktuální situace,
utřídění individuálních cílů
■ srozumitelné informace o právech obětí
trestných činů a rady, jak na tato práva
dosáhnout
■ stanovení priorit, první nezbytné kroky
k nápravě škod poradenství při hledání
strategií, krátkodobých i dlouhodobých
■ informování o navazujících službách, případně doporučení nebo zprostředkování
takové služby
■ v mimořádně závažných případech
nabídku doplňkových služeb spolku
(mav)

■
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Inzerce

SĤMþRYQD
]GUDYRWQLFNêFK
SRPĤFHN

„V nejisté době,
jistá práce”
Ivo Holc

směnový mistr

oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
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703 155 259
www.hrdinouvife.cz
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Operátor montáže
25 900 Kč - 27 500 Kč
Brusič
29 000 Kč - 33 000 Kč

Přípravář lakovny
28 000 Kč - 33 000 Kč

UR]YR]DPRQWiå
SRQGČOtDåSiWHN±KRG

DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]
ZZZDQSRUDF]

Ideální Facha
Existuje!!!

Evropská 839, CTPark Modřice

Přidáš se?

