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18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14. 4. 2021 V 16.00 HODIN
Pokud bude epidemická situace stále nepříznivá, 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. Je možné, že účast veřejnosti bude
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
Nový platební automat
Úřad městské části Brno-střed připravil pro
občany novinku – platební automat pro úhradu
místních a správních poplatků, který umožňuje
úhradu jak v hotovosti a vrací i peníze při úhradě
vyšší bankovkou, tak kartou. Automat je umístěn
v budově úřadu vedle vrátnice na Měnínské 4.
Přes automat lze uhradit místní a ostatní poplatky, jako jsou nájmy bytů a nebytových prostor,
užívání veřejných prostranství, pronájmy
pozemků, ostatní nájmy a pronájmy, poplatek
za psa, pokuty, ostatní platby. Dále jsou to správní poplatky, které vystavuje stavební úřad,
odbor životního prostředí, odbor dopravy nebo
matrika. Plátce poplatku musí vždy znát svůj
variabilní symbol, aby jeho platba byla úspěšná.
Platební automat by měl občanům výrazně
zjednodušit platby poplatků a nájemného, protože je automat přístupný i mimo úřední hodiny
každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin.

Sčítání lidu, domů a bytů
začalo
Připomínáme, že velké sčítání obyvatel,
které organizuje Český statistický úřad, bylo
zahájeno 27. března, kdy byla spuštěna možnost elektronického vyplnění sčítacího formuláře. Elektronicky se můžete registrovat
do 9. dubna. Poté budete moci vyplnit listinný
sčítací formulář, který bude k dispozici na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských pobočkách Českého statistického
úřadu. Domácnosti budou také obcházet sčítací komisaři České pošty, kteří budou nejprve distribuovat listinné formuláře a poté je
v domácnostech také vyzvednou. Sčítání lidu
2021 je povinné pro všechny občany.
Více informací získáte na linkách sčítání:
840 304 050 a 253 253 683 nebo e-mailu:
dotazy@scitani.cz.

Nové servisní cyklopointy

Termíny svozu bioodpadu
V letošním roce bude společnost SAKO
Brno svážet bioodpad z nádob umístěných
přímo v domech v oblasti Stránic vždy
v sudé středy ve čtrnáctidenních intervalech
s výjimkou prosince. Termíny svozu jsou:
Březen:
10. 3. a 24. 3.
Duben:
7. 4. a 21. 4.
Květen:
5. 5. a 19. 5.
Červen:
2. 6., 16. 6. a 30. 6.
Červenec: 14. 7. a 28. 7.
Srpen:
11. 8. a 25. 8.
Září:
8. 9. a 22. 9.
Říjen:
6. 10. a 20. 10.
Listopad:
3. 11. a 17. 11.
Prosinec:
1. 12.

Po dobré zkušenosti s provozem servisního
cyklopointu u cyklostezky na Renneské ulici
u sídla společnosti Brněnské komunikace přibyl
v městské části další cyklopoint u Anthroposu.
Oba stojany má ve správě městská část Brno-střed. Stanice jsou určeny pro veřejnost, využít
je může každý, kdo si potřebuje něco drobného
opravit na kole, koloběžce nebo třeba dětském
odrážedle, a nemá k tomu potřebné nářadí.
Jsou vyrobeny z oceli a uživatelé na nich najdou
sadu deseti kusů základního cyklonářadí včetně
hustilky a manometru. Další servisní cyklopointy
přibyly také u přehrady, u parníku v Komárově,
v Mariánském údolí, u tramvajové smyčky
v Obřanech, u vojenské nemocnice, na ulici
Svratecké a u KD Rubín v Žabovřeskách.

Úřední hodiny
a přístup na úřad
Vzhledem k neustále se měnící epidemické
situaci a nařízením vlády velmi doporučujeme,
abyste si před návštěvou Úřadu městské části
Brno-střed ověřili, které dny jsou úřední a je
otevřeno a zda je nutné se předem telefonicky
objednat. V průběhu března byly úřední dny
stanoveny na pondělí a středu od 8.00 do
17.00, ale pouze pro objednané klienty. Na
matriku je potřeba se objednat přes on-line
systém. Ten najdete na www.brno-stred.cz
v sekci Potřebuji si vyřídit. Pokud potřebujete
s objednáním pomoci nebo se chcete informovat na další záležitosti, které řeší náš úřad,
je vám k dispozici pracoviště Miniúřad, radu
získáte na telefonním čísle 542 526 379
nebo e-mailu iveta.ﬁserova@brno-stred.cz.
Všechny informace také zveřejňujeme na
www.brno-stred.cz. Neváhejte se nejprve na
pracovníky radnice obrátit telefonicky případně e-mailem, velkou část agend jsme s vámi
schopní vyřešit touto cestou.

Odstřely skály pod
Wilsonovým lesem
v dubnu
Ředitelství silnic a dálnic při přípravě ražby
tunelu po očištění skalních masivů zjistilo, že
některá místa skály pod Wilsonovým lese je
možné rozpojit mechanicky za využití těžké
techniky, a proto nebude potřeba takové
množství odstřelů, jak se původně plánovalo.
První odstřely, které umožní ražbu tunelu pro
tramvaj, proto začnou místo v březnu až
v dubnu. Od 1. dubna by měla být zprovozněna provizorní cesta na Kamenomlýnský
most. Nově bude zbudována také křižovatka
řízená semafory na protnutí ulic Veslařská
a Kamenomlýnský most. Vznik tunelu je důležitou součástí stavby velkého městského
okruhu.
(kad)

■
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Informace z radnice

PRVNÍ KROK K PŘÍSTUPNĚJŠÍM BYTŮM
Městská část Brno-střed spravuje zhruba
4 000 bytů a většina z nich se nachází ve
starých domech v historickém centru města. Zmapovali jsme, které domy jsou dobře
přístupné například pro starší obyvatele,
pro lidi s omezením pohybu nebo třeba pro
maminky s kočárky.
Povinností města a také městských částí
je vytvářet dobré podmínky pro uspokojování potřeb svých občanů, tak to říká zákon
o obcích, a tak to také vnímáme my na radnici. A mezi základní potřeby patří bydlení.
Není to nic nového, že populace a také obyvatelé Brna stárnou, a proto musíme chytře
a pružně reagovat na měnící se potřeby jdoucí s věkem. Podle propočtů bude v roce
2026 činit podíl seniorské populace 22,8 %
obyvatel města, v roce 2036 pak 25,1 %
a v roce 2046 dokonce 31,5 %. A už teď se
na nás obracejí senioři i mladší lidé s pohybovým omezením s žádostí o radu, zda městská část disponuje byty, které by pro ně byly
vhodné.

O přidělení bezbariérových bytů, takzvaných bytů zvláštního určení, rozhoduje přímo
Magistrát města Brna, nikoli naše městská
část. Víme, že poptávka po bezbariérových
bytech dlouhodobě a výrazně přesahuje
jejich nabídku.
Rozhodli jsme se proto zmapovat možnosti
našeho bytového fondu a navrhnout kroky,
jak navýšit počet lépe přístupných bytů právě
v Brně-střed. Naším záměrem je identiﬁkovat
domy, které jsou přístupné pro lidi s pohybovým omezením – tedy hůře chodící, na
vozíku, případně s kočárky. Je to trochu obtížnější, protože se naše domy nacházejí v his-

torickém centru a jsou stavěné před mnoha
desítkami let. Pár schůdků v zádveří, dalších
pár schodů k výtahu, to není problém pro
mladého člověka, ale pro hůře chodícího
seniora, rodiče s kočárkem nebo člověka
s handicapem je to už významná bariéra.
Je třeba také upřesnit, že se nejedná o přípravu bezbariérových bytů ve smyslu zákona,
ale snažíme se najít byty v dobře přístupných
domech a s dostupnou možností bezbariérového využití městské hromadné dopravy.
Při hledání přístupných bytových domů
postupujeme komplexně od většího celku
k detailům. V prvním kroku jsme ve spolupráci
s RNDr. Robertem Osmanem z Geograﬁckého ústavu zmapovali umístění městských
domů u bezbariérových zastávek městské
hromadné dopravy. Ve druhé fázi pak investiční odbor zanesl do pasportu bytových
domů zjištěné podrobné informace, například
jaký je přístup z ulice, zda mají domy výtahy,
počty schodů k výtahu nebo schody ve společných prostorách. Obnášelo to velké množství mravenčí práce v terénu a kolegům investičního odboru Úřadu městské části
Brno-střed za to patří velký dík. Domy máme
nyní rozděleny do čtyř kategorií, jsou to domy
s minimálními bariérami, domy s menšími
bariérami, domy se středními bariérami
a domy nevhodné.
Všechny tyto informace nám budou sloužit
jako podklad při opravách dobře přístupných
bytů, protože víme, které domy je vhodné
využít. Ve vhodných bytech pak můžeme při
rekonstrukci zohlednit potřeby hůře pohyblivých osob. Důležitá je například velká před-
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síň, nízké prahy, sprchový kout místo vany,
kontrastní zárubně či protiskluzové podlahy.
Tyto detaily pak zajistí, že po opravě bude
byt maximálně dobře sloužit svým budoucím
nájemcům.
Naše zkušenosti přenášíme i dál. Při vyhledávání vhodných domů jsme využili expertizy
poradního sboru pro bezbariérovost města
Brna, který sdružuje odborníky na zpřístupňování města. A naopak na základě našeho
pilotního projektu poradní sbor připravuje
metodiku i pro ostatní městské části, aby
mohly postupovat stejným způsobem ve
svých bytových domech.

Posledním krokem je pak dostat ty správné
byty k těm správným lidem. To je mimo jiné
podnět pro pracovní skupinu, která pracuje
na aktualizaci Pravidel pronájmu bytů MČ
Brno-střed a tomuto tématu se bude také
věnovat.
Věřím, že díky pečlivé přípravě, kterou
jsme učinili, nebude zpřístupňování bytů stát
o mnoho víc než běžná rekonstrukce, jen
se na specifické požadavky musí myslet
dopředu.
A jsem ráda, že se daří naplňovat poznatky,
které městská část získala od svých občanů
v rámci auditu Obec přátelská rodině, který
právě bezbariérovost a dobrou dostupnost
identiﬁkoval jako důležitou součást spokojeného života ve městě.
Mgr. Marie Jílková
členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast sociální a zdravotní ■
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RESPIRÁTORY PRO OBČANY

Na začátku března jsme pro občany městské části Brno-střed, kteří jsou v sociální
nouzi, vyzvedli v Potravinové bance 12 600
respirátorů ze státních hmotných rezerv.
Ihned jsme je začali distribuovat dál.

„Velká část z nich ještě týž den putovala
k terénním pracovníkům sociálního odboru
a přes ně se dostane k matkám a otcům
samoživitelům, k rodinám postiženým domácím násilím, osamělým seniorům, handicapovaným v naší péči a dalším potřebným,“
upřesnil starosta městské části Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl.
Další respirátory dostala k dispozici Pečovatelská služba Brno-střed pro své klienty,
o které pečuje i několikrát denně, a kteří často
bohužel nemají žádný přístup k ochranným
pomůckám. Oslovili jsme také učitele našich
školek a škol, zda se mezi jejich žáky nenachází rodiny, kteří by pomoc uvítaly.
4 000 respirátorů jsme také uvolnili pro
osobní odběr občanů na vrátnici radnice na
Dominikánské 2 a Měnínské 4. V průběhu
března možnost vyzvednout si chirurgické
roušky a respirátory zdarma využilo několik
tisíc občanů, za což jsme velmi rádi.
„Ne všichni si mohou respirátory a roušky
nakoupit, ať už z důvodu nedostatku peněz
a důležitějších výdajů, nebo třeba proto, že jsou
špatně pohybliví,“ doplnil starosta. (kad) ■

PORADENSKÉ
CENTRUM
PRO PODNIKATELE
Na začátku března radnice Brno-střed
spustila poradenské centrum pro podnikatele s provozovnou v městské části Brno-střed. Zde mohou získat radu
a pomoc s vyplňováním žádostí o podporu ze státních kompenzačních programů.
Jako poradenské centrum slouží kancelář Miniúřadu na Dominikánské 2.
Vzhledem k vývoji epidemické situace
a aktuálně platným přísným nařízením
vlády v době jeho spuštění jsme raději
upřednostňovali konzultace telefonicky,
případně e-mailem.
Pokud je nutné osobní setkání, je
potřeba se vždy předem objednat
a dohodnout čas schůzky
■ telefonicky na čísle: 542 526 379
■ nebo e-mailové adrese:
iveta.ﬁserova@brno-stred.cz.
Děkujeme za pochopení. (kad) ■

ZMĚNA SMLUVNÍCH
PODMÍNEK
Čerpáte dotaci z některého z vyhlášených
dotačních programů městské části Brno-střed
pro rok 2021? Doporučujeme přečíst si pořádně smlouvu, po několika letech doznala podstatných a věříme, že pozitivních změn.
V první řadě došlo k jejímu zkrácení z devíti
na čtyři strany. V textu smlouvy jsou nově uváděny pouze údaje o konkrétní poskytnuté
dotaci, například účel, částka, termín vyúčtování
dotace a podobně. Neměnná ujednání společná pro všechny příjemce dotace jsou uvedena v příloze s názvem Společné podmínky.
Podstatné změny veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace, na které bychom rádi
upozornili, jsou zejména:
■ Upravili jsme okruh způsobilých a nezpůsobilých výdajů, nově lze dotaci čerpat
i na úhradu mezd, nejen ostatních osobních nákladů, například DPP, DPČ, obojí
však pouze do výše 60 % poskytnuté
dotace. Dotaci však nelze čerpat na úhradu odměn členům statutárních či jiných
orgánů příjemce dotace.
■ Minimální výše spoluﬁnancování je dána
konkrétním zněním příslušného dotačního
programu.

■ Použití dotace, jejíž výše nepřesahuje 10 000
korun, prokazuje příjemce nově pouze doručením závěrečné zprávy o splnění účelu
podporovaného projektu, příjemce nepředkládá formulář ﬁnančního vyúčtování dotace,
ani doklady prokazující čerpání dotace.
■ Povinnou součástí závěrečné zprávy
o splnění účelu podporovaného projektu
je nově dokumentace výstupů projektu,
například fotograﬁe, ohlasy v médiích,
ukázky propagace a podobně. Součástí
dokumentace je doložení použití znaku
městské části Brno-střed alespoň jedním
ze tří možných způsobů, v tištěné podobě,
v podobě banneru/reklamního panelu,
v elektronické podobě na propagačních
materiálech projektu.
■ O souhlas s podstatnou změnou projektu,
jako je například podstatná změna rozpočtu, změna účelu projektu nebo změna
v termínu čerpání dotace, může příjemce
žádat nejpozději 14 dnů před termínem
vyúčtování dotace.
Více k vyhlášeným dotačním programům
najdete na www.brno-stred.cz v sekci Potře(kad) ■
buji si vyřídit.
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REKONSTRUKCE
BY MĚLA ZAČÍT V LÉTĚ

Zahájení rekonstrukce parku předcházel
geodeticko-archeologický průzkum. Ten
je ukončen a kompletní rekonstrukce parku
podle vítězného návrhu architektonické
kanceláře consequence forma může letos
začít.
Průzkum v parku na Moravském náměstí
byl zahájen začátkem října loňského roku
a ukončen byl v polovině ledna toho letošního. Jeho účelem bylo ověření stavu a rozsahu podzemních prostor, které by mohly mít
vliv na připravovanou kompletní rekonstrukci
parku. Během průzkumu byly odhaleny
sklepní prostory Německého domu, které se
nacházely v jeho severovýchodní části.
Odhalené suterénní prostory sloužily jako
zázemí pro restauraci, jako například lednice,
sklad piva, vína a podobně. Jedná se celkem
o 13 místností částečně zasypaných sutí.
Na průzkum navázalo staticko-geodetické
posouzení, z něhož vyplývá, že klenby sklepních prostor nejsou staticky v pořádku,
a pokud nedojde k zabezpečení prostor,
není možné realizovat rekonstrukci parku
v plánovaném rozsahu. Aktuálně jsou
navrženy dvě varianty, jak prostor podzemí
zabezpečit. Jednou je asanace, tedy zasypání nebo vyplnění sklepních prostor například samotvrdnoucí suspenzí. Tím, by se
však v budoucnu zkomplikovalo využití podzemí. Druhou variantou je sanace kleneb,
tedy jejich statické zajištění, aby unesly zátěž
provozu na povrchu parku a jejich zakonzervování tak, aby se daly případně
v budoucnu využít. Druhá varianta je cenově

náročnější, městská část Brno-střed se k ní
však jednoznačně přiklání.
Výsledky geodeticko-archeologického
průzkumu a statické posouzení nejsou v kolizi
s architektonickým řešením a projektanti je
nyní zapracovávají do projektu pro stavební
povolení. Je však třeba například nově vymezit vstup do podzemní části. Vlastní práce
v parku bychom rádi zahájili nejpozději v červenci letošního roku. Kompletně bude rekonstrukce stát přibližně 80 milionů korun.
Podoba parku bude shodná s vítězným
návrhem architektonické soutěže, který zpracovala architektonická kancelář consequence forma. Během projektových příprav pro
územní a stavební povolení docházelo pouze
k drobným změnám, například v technologiích a materiálech.
Novou dominantou parku se stane centrální
multifunkční plocha s vodními prvky, která bude
sloužit i ke kulturnímu vyžití, například pro pořádání divadelních představení, komornějších
koncertů a výstav. Hlavní páteřní cesta propojí
centrum města s okolím ulice Lidické a doplní
ji okružní pěšina, sloužící k procházkám. V části
parku přiléhající ke Kolišti bude umístěna menší
kavárna s toaletami pro veřejnost.
Důležité jsou také méně viditelné úpravy
povrchů a zeleně sloužící zadržování dešťové
vody v parku, které pomohou zavlažovat
významnou část stávajících vzrostlých stromů.
Navíc bude dosazeno velké množství nových
dřevin a květinových výsadeb.

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2021

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed ■

STÁLE RADÍME
JAK NA OČKOVÁNÍ
Už od poloviny ledna poskytují pracovnice odboru sociálního a zdravotního
poradenství a pomoc při registraci na
očkování seniorům městské části Brno-střed. Původně dvě telefonní linky sloužily pro seniory ve věku 80 let a více,
protože se však velmi osvědčily, budeme je pro naše občany vyššího věku
i nadále provozovat.
Aktuálně existuje několik cest, jak se na
očkování zaregistrovat. Pokud to zvládnete,
případně vám pomůže rodina, provedete
registraci sami. Nově dostali možnost registrovat zájemce o očkování a očkovat je
také praktičtí obvodní lékaři. Tuto cestu
doporučujeme, protože váš lékař nejlépe
zná váš zdravotní stav a můžete s ním prodiskutovat, zda je pro vás očkování vhodné.
Pokud váš obvodní lékař tuto službu
neposkytuje, je možné obrátit se na telefonní linky zřízené státem a Jihomoravským
krajem. Máme však zkušenost, že na linky
je občas obtížné se dovolat.
Další cestou je zavolat k nám na radnici.
Všechna důležitá telefonní čísla na pomoc
s registrací včetně těch našich najdete na
vedlejší straně.
Za téměř tříměsíční provoz našich dvou
telefonních linek kolegyně odbavily téměř
tisícovku hovorů, zaregistrovaly několik
desítek zájemců o očkování a někteří už
očkováním i úspěšně prošli. Zodpověděly
také velkou škálu otázek.
Nejčastěji se nás ptáte, jestli je možné
zajistit dopravu do očkovacího centra pro
méně mobilní občany. Doporučíme, kde
a jak objednat Seniorbus. Ten má nyní posílenou kapacitu právě proto, aby mohl
pomoci s dopravou na očkování.
Ptáte se nás také na SMS zprávy, které
z registračního systému přicházejí a kterým
třeba úplně nerozumíte. Společně vždy
zjistíme, co a jak. Nebojte se na nás tedy
obrátit i v případech, kdy si nejste jistí, nerozumíte některému z kroků, které jsou s registrací spojeny nebo si třeba nejste jistí, kde
se přesně nachází očkovací centrum, do
kterého se máte dostavit.
Stále však také apelujeme na to, že by
vždy měla první roli v této záležitosti hrát
rodina, že je vždy dobré poradit se se svými
rodinnými příslušníky, zeptat se svého
obvodního lékaře, případně konzultovat
sodborným lékařem, pokud se léčíte sněja(kad) ■
kým onemocněním.
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INFORMACE K ZÁPISŮM DO ŠKOLEK A ŠKOL
Sběr přihlášek se uskuteční ve dnech
3. a 4. května 2021 v době od 8.00 do 16.00
hodin v jednotlivých mateřských školách,
konkrétní hodiny určuje ředitel/ředitelka školy
a zveřejní je.
Přihlášku je možné doručit:

■ do datové schránky školy (každá škola
má svoji datovou schránku)

■ e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem

■ poštou
■ osobně
Doklady nutné k zápisu:
Vydávání přihlášek pro zápis do mateřských
škol na školní rok 2021–2022 proběhne od
1. do 30. dubna 2021. Ve stejném rozmezí
proběhne také zápis do prvních tříd základních škol. Městská část Brno-střed zřizuje
11 základních a 24 mateřských škol.
Termíny zápisů do prvních ročníků
základních a mateřských škol zřizovaných
městskou částí Brno-střed se však mohou
měnit na základě vývoje epidemických
opatření a vládních nařízení. Doporučujeme proto sledovat webové stránky
www.zapisdozs.brno.cz a také webové
stránky jednotlivých školek a škol.

Zápisy do mateřských škol

Zápisy do základních škol

Škola před zahájením zápisu zveřejní
informace k organizaci a průběhu zápisu, podrobné informace o zápisu do základních škol a termínech najdete na:
www.zapisdozs.brno.cz/prijimaci-rizeni.
Základní školy zřizované městskou částí
Brno-střed připravily také řadu Dnů
otevřených dveří, termíny jejich konání se

Vydávání přihlášek pro zápis dítěte
proběhne od 1. března do 30. dubna 2021.
Žádost o přijetí je možné získat třemi
způsoby:
■ na základní škole, ředitel/ředitelka stanoví
termín a dobu vydávání přihlášek
■ na Odboru školství a mládeže Magistrátu
města Brna: Mgr. Irena Hudcová, e-mail:
hudcova.irena.osmt@brno.cz, telefon.:
542 172 181 a Marcela Hofbruckerová,
e-mail: hofbruckerova.marcela@brno.cz,
telefon: 542 172 182
■ jsou ke stažení na webových stránkách:
www.zapisdozs.brno.cz

Vydávání přihlášek pro zápis dítěte
proběhne od 1. do 30. dubna 2021. Získáte
je na těchto místech:
■ v MŠ, ředitel či ředitelka stanovuje přesný
termín a dobu vydávání přihlášek
■ na Odboru školství a mládeže Magistrátu
města Brna: Mgr. Dagmara Hanáková,
e-mail: hanakova.dagmara@brno.cz, tel.:
542 172 179 a Marcela Hofbruckerová,
e-mail: hofbruckerova.marcela@brno.cz,
telefon: 542 172 182,
■ ke stažení jsou na webových stránkách:
www.zapisdoms.brno.cz.

Sběr přihlášek se uskuteční v období od
1. do 30. dubna 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.
Konkrétní hodiny v rámci termínu určí ředitel/ředitelka školy. Přihlášku je možné doručit:
■ do datové schránky školy
■ e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem
■ poštou
■ osobně
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■ rodný list dítěte
■ místo trvalého pobytu dítěte
■ doložení řádného očkování dítěte.
Přijímací řízení do mateřských škol bude
zahájeno od 17. května 2021. Od tohoto
termínu můžete očekávat informaci o přijetí
či nepřijetí, případně nutnosti losování pořadí,
vašeho dítěte do školky.
Všechny důležité informace k průběhu
zápisu do mateřských škol najdete zde:
https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni.
Najdete zde kontakty na školku i odkaz
na webové stránky. Konkrétní otázky o fungování a zaměření jednotlivých mateřských
škol je vždy nejlepší řešit s jejich řediteli.

mohou měnit na základě epidemických
opatření. Vždy je dobré ověřit si jejich konání
telefonicky ve škole.
Také termíny a podmínky zápisů se
mohou měnit na základě vývoje epidemických opatření a vládních nařízení.
Sledujte webové stránky jednotlivých škol.
(kad)

■
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ZLOBÍ VAŠE DÍTĚ? MOŽNÁ SI MÁLO HRAJE
Dětská psycholožka a herní terapeutka
Mgr. Kristýna Hájková radí, jak pomoci
malým dětem, aby se lépe vyrovnaly se
současnou situací, kdy jsou školky a školy
uzavřeny.
Navzdory snahám rodičů popsat malým
dětem, co se v jejich okolí děje, zůstávají často zmatené. A není divu. Nemohou se vídat
s kamarády, rodiče ani starší sourozenec na
ně nemají dost času. Doma vnímají změnu
ovzduší, rodiče jsou více ustaraní nebo
naštvaní, leckterým se bohužel nevyhnula
ani ztráta někoho blízkého. Denně slýchají
slovo koronavirus, což nyní zní jako to nejstrašlivější slovo na světě. Mnozí mladší školáčci rovněž bojují s on-line výukou, která od
nich žádá notnou dávku zodpovědnosti
a výdrže, kterou v tomto věku ještě reálně
nemají. Rodiče si všímají, že jsou jejich děti
jak utržené ze řetězu, více odmlouvají, vztekají se nebo mají potíže s usínáním. Jiné děti
se zase stávají pasivními, bojácnými a bez
rodičů se nehnout ani na krok. Pod tíhou vlastních starostí a stresu občas přemýšlí, zda jim
to dítě nedělá naschvál, aby je vytočilo.

Neuvědomují si, že malé dítě ještě není dostatečně rozumově ani emočně zralé, aby se
vyventilovalo pro nás dospělé jasným a přijatelným způsobem. Představte si čtyřleté
dítě, které k vám přijde se slovy „Mami, jsem
vyděšený, že chytíš koronavirus a budeš
nemocná. Také mám vztek, že si se mnou
nikdo doma nemá čas hrát a pořád se nudím.
Často mám tolik energie, ale ty říkáš, že teď
musím zůstat doma, protože máš home office…“ Mnohé dětské „zlobení“ je tak pouze
projevem napětí a emocí, které se u malého
dítěte skrze aktivitu dostávají ven. Dítě nemá
na vybranou, jelikož prozatím nemá jiné
nástroje, jak jej vyjádřit. Existuje ovšem způsob, jak jim od tohoto přetlaku ulevit?
Ideálním prostředkem je hra, pomocí které
děti zpracovávají každodenní témata a zážitky, čímž se učí lépe porozumět světu. Dává
jim pocit kontroly nad situací, pocit, který
i dospělým v současné době tolik chybí.
Úlevné pro dítě nicméně může být i srážení
autíček, stavba a boření věže z kostek a další.
Možná přemýšlíte, jak byste svému dítěti
mohli s hrou pomoci. Co takhle pro začátek

přenastavit své dosavadní přesvědčení
a začít vnímat dětskou hru jako důležitý vývojový úkol? Zamyslete se, jestli mezi všemi
těmi on-line hodinami, úkoly a domácími
povinnostmi má dítě čas si hrát. Ne na tabletu nebo počítači, to funkci obyčejné hry
nedokáže nahradit. Pro tyto účely neposlouží ani desková hra typu Člověče nezlob
se, která má jasně danou strukturu a pravidla. Pokud chcete, můžete svému dítěti
při hře asistovat, což znamená na chvíli se
vzdát své výchovné úlohy a nechat dítě rozhodovat, jak bude hra probíhat: „Jakou barvu auta si mám vzít Aničko? A co s ním mám
dělat? Při téhle hře jsi ty šéf, ty rozhoduješ,
co mám dělat.“
Dospělí mají občas tendenci hru dítěte
hodnotit a kázat mu, jak si má správně a hezky
hrát. Úlohou hry nicméně není potěšit rodiče
ani naplnit jeho představy o ideálním dítěti.
Hra je nástroj, pomocí něhož dítě vyjadřuje
cokoliv, co v danou chvíli potřebuje, včetně
negativních pocitů.
Více na www.psychologie-hajkova. cz
(mav)

■

TÉMĚŘ 100 BUDEK PRO PTÁKY

V minulém čísle zpravodaje jsme vás na
straně 4 informovali o tom, že připravujeme instalaci budek pro poštolku obecnou, rorýse obecného a kavku obecnou na domy ve správě městské části
Brno-střed.
A máme dobré zprávy, v průběhu února
a března se podařilo nainstalovat budky pro

poštolky, kavky a rorýse na střechách vytipovaných domů na ulicích Úvoz, Francouzská, Botanická, Vlhká, Lidická a Koliště.
Zajistit upevnění bezmála 100 kusů budek
bylo na některých objektech logistickým oříškem. Za využití zkušených lezců a výškové
plošiny se však instalace vydařila a téměř
100 budek je připraveno.

„Věříme, že se výsledek zalíbí i ptačím obyvatelům, pro které jsou budky určeny. Hnízdní
sezóna začíná a nalézt dobré místo k hnízdění je tak zásadním úkolem všech starostlivých rodičů,“ doplnil Kryštof Horák z Jihomoravské pobočky České společnosti
ornitologické.
(kad)

■
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ŠANCE NA NOVÝ START
Městská část Brno-střed se zapojila do
pilotního projektu brněnské společnosti
RENADI, který má pomoci pacientům po
návratu z léčby a podpořit jejich zotavení
ze závislosti na alkoholu v přirozeném prostředí. Principem je přechodné chráněné
bydlení 3 až 6 měsíců, kdy má klient čas
se adaptovat na běžný život.
Pro řadu lidí je alkohol relaxem, zvykem
a možná i únikem před současnou nejistotou
způsobenou pandemií. Dostupnost alkoholu
v České republice je velmi snadná a v průměrné spotřebě v Evropě dlouhodobě vynikáme.
Často však vede až k závislosti a neřízenému
pití. To jde ruku v ruce s problémy v rodině,
v zaměstnání, mezi přáteli. V mezním případě
pak závislost způsobí propad až na samé dno.
Připustit si závislost je prvním krokem
k úspěšné léčbě. Odhodlaní jedinci začínají
ambulantní léčbou, která často nestačí
a přechází v pobytovou léčbu závislostí,
obvykle tříměsíční. Při ní se člověk učí svoji
závislost zvládat a pracovat s ní. Z bezpečného prostředí léčebny pak klient přechází

zpět do běžného života a čelí znovu stejnému prostředí, potkává stejné kamarády,
pohybuje se opět v místech, kam byl zvyklý
si zajít na skleničku. Je to kritický okamžik
recidivy, a návrat do běžných kolejí často
znamená i opětovné propadnutí závislosti.
Čísla recidivy nejsou nijak příznivá. V Česku
se tak do léčebny vrací každý pátý pacient.
„Pomocnou ruku v tomto směru nabízí
brněnská společnost RENADI. Ta se snaží
kolotoč léčby a recidivy přetnout inovativním
projektem chráněného bydlení. Pacient se
po léčbě takto vyhne návratu do původního,
často problematického prostředí. Společnosti RENADI proto městská část Brno-střed
pronajala pro tyto účely dva byty, Magistrát
města Brna pak přidal ještě jeden,“ upřesnila
Mgr. Marie Jílková, do jejíž gesce patří oblast
sociální a zdravotní.
Za velkého přispění Brňanů byly byty zdarma vybaveny nábytkem a vším potřebným,
například nádobím, obrazy a květinami.
Během přechodného pobytu klienty provázejí odborníci, psychologové, sociální pra-

covníci a také lidé se zkušeností úspěšného
zvládnutí závislosti.
„Mohu citovat zkušenost jednoho z prvních
klientů, Marka: ‚Je to výrazná pomoc ke startu. Byl jsem dříve na ubytovně a je těžké nepít
v prostředí, kde se jenom pije. Jednu z brigád,
kterou jsem si po příchodu do chráněného
bydlení našel, je doučování studentů teoretické a částicové fyziky, která je mým celoživotním koníčkem.‘ Projekt navíc necílí pouze
na klienty, kteří chtějí zcela abstinovat, ale
i na ty, kteří chtějí dostat své pití pod přijatelnou kontrolu,“ upřesnila Marie Jílková.
Obecně prospěšná společnost RENADI
poskytuje lidem a jejich blízkým odbornou
psychosociální pomoc a podporu pro změnu
životní situace související s užíváním alkoholu,
návykových léků, hazardním hraním, hraním
počítačových her a s případnými psychickými
potížemi. Pokud zvažujete, že vy nebo někdo
váš blízký potřebuje poradit, můžete se
objednat na nezávaznou schůzku a problém
prodiskutovat na telefonu: 605 329 892 nebo
(kad) ■
e-mailu: renadi@renadi.cz.

ZVONAŘKA UŽ JE OPRAVENÁ

Brněnské Ústřední autobusové nádraží
Zvonařka prošlo zásadní rekonstrukcí. Stojí
za ní ateliér CHYBIK+KRISTOF, který opravu sám spoluinicioval. Provoz nádraží byl
na začátku března plně obnoven.
Kromě nové výpravní haly se Zvonařka
dočkala moderního osvětlení, logického číslování nástupišť a světlého nátěru konstrukce
jejich zastřešení. Učinit z autobusového nádraží funkční a přívětivý veřejný prostor a zároveň zachovat podstatu brutalistní architek-

tury z 80. let, to byly cíle, které si před modernizací vytyčili architekti Ondřej Chybík
a Michal Krištof. Oba se podařilo splnit. S plány na rekonstrukci Ústředního autobusového
nádraží Zvonařka architekti oslovili majitele
i vedení města a vlastní práce začaly v roce
2017. Opravené nádraží teď odpovídá současným nárokům a nabízí cestujícím vyšší
komfort.
Zvonařka se nyní směrem k centru otevírá
novou výpravní halou, nevzhledný stánkový
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prodej a nepořádek v těchto místech je už
minulostí. Organický tvar haly překlenuje
zázemí, ve kterém se nachází prodej jízdenek, čekárna, občerstvení a toalety. Mobiliář
v interiéru haly pochází od ﬁrmy mmcité. Hala
stojí na severním okraji nádraží v poloze zrušeného nástupiště a stánků, díky čemuž je
pohodlně přístupná od galerie Vaňkovka i od
plánované zastávky MHD.
„Budovu jsme tvarovali tak, aby naváděla
cestující dovnitř. Její výrazná červená střecha
navíc volně přechází ve veřejný prostor nádraží. Právě z pozice haly také vyplynulo nové
číslování nástupišť. První je teď přímo u ní,“
vysvětluje architekt Ondřej Chybík.
Všechna nástupiště propojuje nový bezbariérový chodník, aby se cestující pohodlně
dostali ke všem místům odjezdů a nemuseli
nádraží obcházet, jako tomu bylo doposud.
Orientaci jim usnadňuje nový informační systém a obrazovky. Celý prostor opticky zvětšuje nové osvětlení, jehož intenzita reaguje
na okolní denní světlo a šetří elektřinu. Přibyl
zde výtah na střechu, kde lidé mohou nově
využít 53 parkovacích míst P+R, původních
100 míst pro parkování autobusů bylo také
zachováno. V areálu nádraží cestující najdou
také stojany na kola.
(kad)

■

Informujeme

HORKOVODY ŠETŘÍ OVZDUŠÍ
Snížení nákladů za topení, ale i čistější
vzduch pro Brno. To jsou hlavní beneﬁty
postupné náhrady zastaralých parovodů
za moderní horkovody.
S rekonstrukcí rozvodné sítě započaly
Teplárny Brno před deseti lety a také letos
je v plánu její další etapa. Nahrazeno bude
celkem pět kilometrů parovodů, náklady činí
zhruba 260 milionů korun. Práce, které by
měly začít v druhé polovině dubna a potrvají
zhruba do října, zasáhnou rovněž do některých lokalit městské části Brno-střed.
Více než kilometr potrubí bude vyměněn
v oblasti ulic Rybářská a Křížkovského, kde
teplárny koordinují svůj postup s Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi. Kvůli uzavírce
musejí motoristé počítat s omezením provozu
na části ulice Křížkovského a ulice Rybářská.
Objízdné trasy povedou přes Poříčí, Křížkovského a Zedníkovu. Po celou dobu prací zůstane uzavřen jeden ze dvou vjezdů do vnitrobloku mezi ulicemi Rybářská, Poříčí, Křížkovského a Zedníkova. Přechodně zrušeno
bude na dvě stě parkovacích míst. V plánu je

také výměna tepelných rozvodů na Mendlově
náměstí, na niž na podzim naváže revitalizace
tohoto centra Starého Brna. Obyvatel Brna-středu se rovněž dotkne rekonstrukce v oblasti
Bratislavská a Soudní. Na obou ulicích bude
částečně omezena doprava, v ulici Hvězdová
bude zjednosměrnění od ulice Spolková směrem k ulicím Francouzská a Bratislavská. I tady
dojde k přechodnému zrušení zhruba dvou
stovek parkovacích míst. „Uděláme vše, abychom případné nepříjemnosti pro zdejší obyvatele omezili na minimum. V průběhu stavby
se budeme snažit co nejvíce zachovat průjezdnost a umožnit místním vjezdy do vnitrobloků,“ ujistil Petr Večeřa z Tepláren Brno.
„Každý vyměněný kilometr parovodu za
horkovod znamená roční snížení emisí o 336
tun CO2. Po dokončení celé rekonstrukce to
bude stejné, jako by z Brna zmizelo deset tisíc
aut. Po přepojení každá z domácností ušetří
v ročních nákladech za teplo v průměru kolem
1 500–2 000 korun,“ upozornil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon na některé z příJiřina Veselá ■
nosů rekonstrukce.

CO VÁM CHYBÍ V BRNĚ?
Dáme na vás realizuje nápady Brňánů. Každému se občas stane, že po cestě do práce,
do školy nebo jen tak při procházce si
povšimne něčeho, co by chtěl změnit.
Může to být chybějící tabule s odjezdy
v podchodu pod nádražím, tančírna v parku
nebo rovnou rozhledna v oboře Holedná.
Všechny tyto nápady lidí jsou již zrealizované
z minulých ročníků Dáme na vás. A to nejsou
všechny. Díky Participativnímu rozpočtu města Brna Dáme na vás se zrealizovalo od roku
2017 již 14 nápadů a na dalších 36 se aktuálně
pracuje.
Pokud si přejete v Brně něco změnit či
pomoct vzniku něčeho nového, tak nemusíte
čekat do voleb, ale vy sami máte šanci každý
rok dostat na svůj nápad až 3 miliony korun.
Stačí do 15. května napsat váš návrh na web
Dáme na vás, splnit všechny podmínky pro
podání projektu, případně upravit podle připomínek, získat dostatečnou podporu
a v rámci hlasování se na podzim dostat mezi
vítězné projekty, které si mezi sebou rozdělí
35 milionů korun.
Aneta Krikelová

■

HLEDÁNÍ VIADUKTU BUDE POKRAČOVAT
První měření až deset metrů pod zem
mapovalo část kolejiště vedle bývalého
skladiště Amerika u brněnského hlavního
nádraží, oblouky historického viaduktu
však neodhalilo. Kancelář architekta města
Brna bude v hledání viaduktu pokračovat.
Zkušební měření prvního úseku se konalo
začátkem prosince loňského roku a zahrnovalo prvních šest oblouků, tedy zhruba šedesát metrů od budovy skladiště Amerika směrem na jih. Podkladem byla trasa pravděpodobného umístění Vídeňského viaduktu
z historických map a archivních podkladů.
Úspěšné bylo nakonec pouze doplňkové
měření nad podzemními prostory skladiště,
v jehož sklepních prostorách je dodnes viditelných šestnáct cihlových oblouků původního viaduktu.
Průzkum, který iniciovala Kancelář architekta
města Brna, bude pokračovat v létě a měření
georadarem doplní kopané sondy a vrty. Jeho
cílem je ověření existence a stavu železničního
viaduktu z 19. století, který je ukrytý pod železničním náspem. Do budoucna by se mohl proměnit na pěší a cyklistickou promenádu spojující centrum Brna s nábřežím Svratky.
Metoda georadaru (ground penetring radar)
je založena na vysílání a následném přijímání
odražených elektromagnetických pulsů od

různých typů rozhraní zemin. Průzkum georadarem bude pokračovat i nadále, tentokrát
v kombinaci s přímými metodami, jako jsou
například kopané sondy nebo jádrové vrty.
Předpokládaný termín je směřován na letní
měsíce letošního roku. Jestli dojde také na
průzkum úseků navazujících na most přes řeku
Svratku či v místě podjezdu na ulici Uhelná,
bude záležet na dalších výsledcích měření.

Vídeňský viadukt
Vídeňský viadukt nechala postavit během
roku 1838 společnost Severní dráhy císaře Fer-

dinanda jako součást trati mezi Brnem a Vídní.
Vlastní zděný viadukt se 72 oblouky byl jednokolejný a dlouhý celkem 637 metrů. Navazoval na něj pětiobloukový most přes Svratku,
který je dodnes zachován. Z původního viaduktu se zachovalo pouze několik nevelkých
úseků, protože při rozšiřování kolejiště
v 90. letech 19. století byl z větší části zasypán
a je skryt v mohutném náspu. Patnáct cihelných
oblouků je zachováno pod kolejemi a přístupno z budovy skladiště Malá Amerika, další jsou
viditelné v ulici Nové sady.
(kad)

■
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PŘÍBĚHY DOMŮ: DŮM ŽIVOTA

Dnešní díl Příběhů domů se bude odehrávat tak trošku v jiném domě. Židovská kultura tradičně nazývá hřbitov poeticky
domem života, jakoby se chtělo říct, že hřbitov nemá být jen místem smutku. A tak se
dnes zaměříme právě na něj.
Brněnský židovský hřbitov, onen skutečný
bet chajim, tedy dům života, v některém z příštích dílů navštívíme zcela určitě také. Dnes
bych se ale rád věnoval hřbitovu, který, troufám si říct, všichni dobře známe, tedy brněnskému ústřednímu hřbitovu, neboli centrálce.
Příběh ústředního hřbitova se píše už celých
140 let a navzdory tomu, že je hřbitov poněkud odsunut z každodenní a běžné pozornosti, jeho historie je pevně spjata s dějinami
našeho města.
Když v roce 1850 splynulo bývalé ohrazené
město se svými předměstími v jednu velkou
obec, nastoupilo Brno cestu k zásadní proměně a expanzivnímu růstu, který pokračoval
dalších sto let. Evropská společnost druhé
poloviny 19. století se radikálně a dynamicky
proměňovala jak díky politickým reformám,
tak i prostřednictvím stále sílící industrializace.
Řada evropských měst začala do sebe soustředit průmyslové provozy, ve městech vznikaly nové sociálně ekonomické třídy a městský průmysl skýtal naději a příležitost pro
lepší život lidí z venkovských oblastí. Brno
mělo všechny předpoklady k tomu, aby se
mu průmyslová revoluce nevyhnula. Velmi
výhodná poloha v blízkosti hlavního rakouského města, krajinný reliéf u tří řek a jejich
náhonů, jejichž přítomnost byla v průmyslové
výrobě nepostradatelná, a také liberální
vedení města a další faktory stály za tím, že

se Brno začalo prudkým způsobem rozrůstat,
a tím se zvyšoval i počet místních obyvatel.
Už v roce 1880 žilo v Brně 82 660 obyvatel
a počet dále rostl.
Příchod obyvatel do průmyslových center
a zvětšování měst si ovšem vynutily komplexnější úvahy o městě, jeho plánování a urbanismu. Začaly se projektovat nejen nové ulice
a náměstí, ale začalo se také přemýšlet o hřbitovních areálech, které se najednou ocitaly
uvnitř měst a docházela jim kapacita. V evropských městech nastala potřeba vzniku zcela
nových ústředních nebo také komunálních
či centrálních hřbitovů.
Asi největší expanzí procházelo samozřejmě hlavní císařské město Vídeň, kde se
městská rada rozhodla zřídit centrální hřbitov
již v roce 1863. Tento hřbitov měl být umístěn
daleko za městem a měl být natolik rozsáhlý,
že jeho přijímací kapacity by ve vzdálené
budoucnosti nikdy nedosáhly svých limitů.
Zároveň byla zrušena předchozí výlučná pravomoc církve pro pohřební areály, což znamenalo, že hřbitov mohla spravovat a také
ﬁnancovat samotná obec. Vznik vídeňského
centrálního hřbitova, včetně celé řady problémů, které ho doprovázely, jistě neunikl
pozornosti vedení brněnské radnice. Když
se tedy brněnský městský hřbitov, fungující
již jedno století za bývalými hradbami při
Giskrově, dnes Kounicově ulici, začal ocitat
uvnitř rostoucího města a bylo jasné, že jeho
prostorové nároky již není možné v urbanizovaném území dále rozšiřovat, rozhodlo se
vedení Brna v závěru 70. let a počátku
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80. let 19. století založit dále za městem nový
ústřední hřbitov.
V roce 1879 získalo město za tímto účelem
pozemky v lokalitě Horních Heršpic, u křížení
dvou dálkových silnic vedoucích jednak na
Vídeň a jednak na Jihlavu. Současně byl projektem nového hřbitova pověřen žák Theophila Hansena, který od roku 1875 působil
jako profesor na německé průmyslové škole
v Brně, Alois Prastorfer. Projekt nového
ústředního hřbitova se pro Prastorfera stal
životní příležitostí a úkolem a v listopadu roku
1881 byl jeho projekt schválen obecní radou.
Na jaře následujícího roku se mohly zahájit
stavební práce pod vedením stavitele Johana
Zoufala ve spolupráci se zahradním architektem Karlem Jelínkem i italskými odborníky.
Práce na hřbitově pak byly dokončeny v roce
1883 vysvěcením hřbitova, přičemž první
pohřeb teprve desetiletého chlapce Jiřího
Schimkeho, se zde uskutečnil 3. listopadu.
Když se na původní Prastorferův projekt
zaměříme detailněji, můžeme sledovat
opravdovou velkorysost jeho pojetí. Na ploše asi 28 hektarů rozložil Prastorfer hřbitov
do tří částí. První část, hlavní vstup situoval
z Vídeňské ulice, kam soustředil dva zrcadlově k sobě umístěné objekty hřbitovní
správy, které propojovala vstupní brána do
hřbitovního areálu. Do centrální osy vstupu
pak komponoval objekt monumentální hřbitovní kaple.
Druhá, střední část hřbitova, stoupající
pozvolna vzhůru směrem k Bohunicím, obsahovala trojici hlavních středových komunikací,

Historie
vedoucí od vstupu dále, které procházely
přes čestné kruhové pohřebiště a končily
u hřbitovní zdi. Tato zeď nejen oddělovala
druhou a třetí část hřbitova, ale také vyrovnávala výškový rozdíl v terénu prostřednictvím dvojice komunikačních ramp.
Třetí část hřbitova pak měla uzavírat kruhová alej, a především krytá arkáda s hrobkami významných osobností. Nejen v rámci
českého a moravského, ale i středoevropského prostoru se jednalo o skutečně velkorysou koncepci, která bohužel nebyla nikdy realizována v původním záměru.
Prastorferův projekt odráží soudobý evropský urbanismus a ukazuje na silnou ekonomickou vrstvu města Brna, pro kterou vyčleňoval hned několik částí hřbitova. Z jeho
návrhu však nakonec byla realizovaná jen
část. Například nikdy nedošlo k realizaci oné
hřbitovní kaple, na jejímž místě vznikla obřadní síň podle projektů architektů Bohuslava
Fuchse a Josefa Poláška, a to teprve až ve
dvacátých letech 20. století. Závěrečnou část
hřbitova s krytou arkádou a kruhovou alejí
se nepodařilo nikdy dokončit. I přesto najdeme na Ústředním hřbitově celou řadu
pozoruhodných staveb a především náhrobků, které by neměly uniknout naší pozornosti.
Hned několik plastik bylo na nový hřbitov
přemístěno ze zaniklého městského hřbitova,
ze kterého se postupně začal stávat park,
dnešní Tyršův sad, a stavební pozemky.
Přemístěn sem byl třeba náhrobek s ostatky Jana Helceleta, Františka Sušila nebo
monumentální neogotická hrobka od Josefa
Fusse z roku 1851, kterou si nechal vytvořit
brněnský podnikatel Ernst Johann Herring,
a která je jako solitérní objekt umístěna u vjezdu z Jihlavské ulice. Když budete někdy hřbitovem procházet, doporučuji vám sledovat,
zda jsou na náhrobcích umístěné signatury
jejich tvůrců. Zpravidla totiž narazíte na trojici
brněnských kamenických dílen. Nejvíce jsou
zde zastoupeny náhrobky z dílny Adolfa Loose, Franze Dresslera a Johanna Eduarda
Tomoly. Kamenické dílny dvou posledně zmiňovaných kamenických mistrů se nacházely
na dnešní Hybešově a Václavské ulici a se
vznikem ústředního hřbitova úzce souvisí,
neboť právě tato komunikace byla hlavní
dopravní spojnicí mezi městem a nově vzniklým hřbitovem. Proto se Tomola i Dressler
pragmaticky rozhodli umístit své ateliéry právě do těchto míst. Navíc Tomolův ateliér na
Hybešově 21 projektoval jeho přítel a tvůrce
hřbitova Alois Prastorfer.
Stejně jako hřbitov odrážel přístupy, myšlení i výtvarné pojetí doby jeho vzniku v závěru 19. století, odráží i další společenský a poli-

tický vývoj následujících dekád 20. století.
Zcela zásadní proměna hned v několika
aspektech nastala po první světové válce
a vzniku Československa. Nové politické
uspořádání a převaha do té doby české menšiny v německém Brně se na hřbitově začala
projevovat tak, že z čestného pohřebiště
začaly mizet osoby reprezentující německou
minulost města a začaly být nahrazovány českými osobnostmi. Tento proces pak ještě více
zesílil po skončení druhé světové války, kdy
dokonce docházelo k masovému odstraňování náhrobků německých rodin z celého
hřbitova.
Druhý aspekt, který s nově založenou republikou přišel, byl i výraznější odklon od církevních institucí a zlegalizován nový způsob
pohřbu žehem. Za tímto účelem vznikl již kon-

cem dvacátých let 20. století nový typ sakrální
stavby, a to krematorium od Ernsta Wiesnera,
umístěné nad původní částí hřbitova. V sousedství krematoria se začal hřbitov v meziválečném období rozšiřovat o urnový háj
s čestnou alejí, kde najdeme řadu významných osobností českého meziválečného
života, třeba náměstek starosty Jan Máša,
skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová
nebo etnograf Vladimír Úlehla.
Pevně věřím, že současné nepříznivé
poměry a vládní opatření už brzy skončí a my
se tak budeme moci vydat na tradiční komentovanou procházku po areálu Ústředního
hřbitova, kde si o jeho příběhu budeme moci
říct mnohem víc.
Mgr. Michal Doležel

■

Foto: www.bam.brno.cz
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DAGMAR ČERNOUŠKOVÁ:
LOOSOVI NA STOPĚ

Tugendhat s krásným výhledem na dominanty historického jádra Brna a do bujné zeleně
zimní zahrady. Moc ráda mám technické
podlaží domu a před ním plató nad alpináriem
v zahradě, kde je úžasné posedět v letních
večerech.

Koncem loňského roku jsme si
připomněli 150. výročí slavného
brněnského rodáka, světově
proslulého architekta Adolfa
Loose. Jste spoluautorkou
některých výstav a publikací,
které tuto osobnost představily.
Doba není příznivá, výstavní
prostory byly a jsou uzavřené.
Můžete ale shrnout, jak a čím
Brno Adolfa Loose připomnělo?

Historička umění Dagmar Černoušková je
absolventkou oboru dějiny umění na
brněnské Masarykově univerzitě. Věnuje
se moderní architektuře a pracuje v oddělení dějin architektury v Muzeu města Brna
se sídlem na Špilberku.

Deset let jste působila jako
historička umění ve vile
Tugendhat, to musela být
nezapomenutelná zkušenost.
Ve vile jsem pracovala v letech 2005 až
2015. Spolu s Ivetou Černou jsme zde založily
Studijní a dokumentační centrum. Shromažďovaly jsme dostupný materiál o historii
domu, o rodině stavebníků a během obnovy,
kdy jsme celé dva roky zůstaly přímo na staveništi, jsme měly možnost nahlédnout až do
„útrob a pod kůži" vily a dokumentovat také
její materiálovou podstatu. Z odborného hlediska to bylo nesmírně zajímavé.

Které období obnovy vily
považujete za nejnáročnější?
Řekla bych, že to byl čas hned po obnově,
neboť zájem veřejnosti byl a stále je obrovský.
Vše se řešilo naráz a za pochodu. Já sama
jsem se nejvíce věnovala publikační a ediční
činnosti, která vyžaduje hodně času a soustředění, a to bylo v náročném provozu
a v omezeném prostoru pro zaměstnance
ve vile nesmírně obtížné. Proto jsem později
ráda využila možnost přejít v rámci muzea
do oddělení architektury, kde je větší klid
a tematicky pestřejší práce. Na vile jsem se

mnohému naučila a také získala cenné kontakty a snad jsem i zanechala malou stopu
v podobě ediční řady publikací, které jsou
oceňovány i v zahraničí. Vždy se však jednalo
o týmovou práci, bez níž lze dnes již jen těžko
i v této zdánlivě individuální činnosti obstát.
Stejně tak pokračujeme na publikačních
a výstavních projektech v oddělení architektury. S kolegy na vile jsme ve stálém kontaktu.
Je to výborný profesionální tým, který pod
vedením Ivety Černé skvěle reprezentuje
nejen tuto památku UNESCO a Muzeum města Brna, které ji spravuje, ale také město Brno
po celém světě.

Co z historie vily je pro vás
nezapomenutelné?
Z pohnutých dějin vily mám nejraději obě
její obnovy. K té první z let 1980 až 1985 jsme
vydali i samostatnou publikaci, která popisuje
tehdejší složitou situaci a představuje především skvělou práci projektantů vedených
Kamilem Fuchsem. Málokdo si uvědomuje,
že právě tato rekonstrukce stavbu zachránila
pro budoucí generace. Při obnově v letech
2010 až 2012 se sešel vynikající tým projektantů, stavařů, restaurátorů a dalších speciálních profesí, se kterými byla skvělá spolupráce a výsledek je vysoce hodnocen i ve
světě.

Jaké místo ve vile jste si nejvíce
oblíbila?
Těch oblíbených mám víc: posezení před
onyxovou příčkou v pohodlném křesle
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Osobnost Adolfa Loose je vedle Ludwiga
Miese van der Rohe a jeho vily Tugendhat
dalším fenoménem nejen Brna, ale celosvětové kultury vůbec. Loosovým brněnským
stopám jsme se věnovali už před více než
deseti lety s Jindřichem Chatrným, který vede
oddělení dějin architektury v Muzeu města
Brna. V roce 2010 jsme v muzeu reprízovali
výstavu naší kolegyně Marie Szadkowské
z pražské Müllerovy vily, věnovanou Loosovu
dílu v českých zemích. Tehdy jsme k ní s Jindřichem připojili i návštěvníky oceňovaný
„brněnský loosovský apendix“ a vydali jsme
samostatnou publikaci na toto téma, která
se setkala se značným zájmem odborné i laické veřejnosti.
V loňském roce, kdy jsme si 10. prosince
připomněli 150. výročí Loosova narození, připravilo naše muzeum velkou výstavu Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy. Výstava začala již v červnu, což se ukázalo zpětně
jako velmi prozíravé, neboť než se v polovině
října z důvodů pandemie uzavřela, byla hojně
navštěvována. Autorem koncepce i návrhu
instalace výstavy je Jindřich Chatrný ve spolupráci s kolegy z výstavního oddělení. Texty
a výběrem exponátů jsem přispěla já s Janou
Kořínkovou a Pavlou Cenkovou. Jana a Pavla
jsou také hlavními autorkami stezky Po stopách Adolfa Loose na webu Brněnského
architektonického manuálu (bam.brno.cz).
Jana ještě spolupracovala s Lenkou Štěpánkovou na výstavě v Bauerově zámečku, takzvaném zámečku na výstavišti, který byl u příležitosti výročí rovněž zpřístupněn veřejnosti.
Právě zde je dochována jediná konzistentní
Loosova realizace v rodném Brně. Významným počinem se stalo 20. srpna 2020 odhalení Loosova pomníku od Oldřicha Moryse
a Jaroslava Sedláka v blízkosti hotelu Continental, který stojí na místě Loosova rodného

Rozhovor
domu a současně sochařské dílny jeho otce
Adolfa Loose staršího. Pomník patří podle
mého názoru k nejkvalitnějším realizacím
z dlouholetého projektu Sochy pro Brno.

Věnovala jste se ale
i mimobrněnským stopám
slavného architekta.
Tyto stopy jsou docela blízko, a sice v Hrušovanech u Brna. Zde navrhl Loos na objednávku majitele brněnského zámečku Viktora
Bauera vilu ředitele zdejší cukerní raﬁnerie
(Bauer v ní s rodinou i nějaký čas bydlel), která
byla postavena už v roce 1914 a bývá považována za první dům s plochou střechou na
našem území. Vila je nyní v majetku obce
a připravuje se její kompletní obnova. Odborníci také dlouho spekulovali o Loosově autorství tovární budovy, vybudované v těsné blízkosti vily v letech 1916 až 1918 po ničivém
požáru staršího cukrovaru. Díky pečlivým
archivním rešerším Jany Kořínkové, které
doposud nikdo z našich ani zahraničních
badatelů neprovedl, se však podařilo tyto
úvahy snad deﬁnitivně vyvrátit a Loosovo
autorství lze v tomto případě odmítnout. I to
patří v rámci výzkumu jeho díla k zásadním
poznatkům. Jana naopak objevila právě
v Hrušovanech u Brna jiný objekt, který lze
Loosovi hypoteticky připsat, a sice nádražní
restauraci s hotelem z roku 1915. I když se
nepodařilo zatím objevit žádnou plánovou
ani písemnou dokumentaci, charakter stavby
je výrazně loosovský: plochá střecha, terasa,
členění průčelí a oken a podobně. Architekt
Karel Lhota, který s Loosem spolupracoval
na projektu pražské Müllerovy vily, připomíná
v jednom ze svých textů, že Loos měl
navrhnout restauraci s hotelem někde na
Moravě. Možná je to právě tato stavba.

Jste také spoluautorkou nové
knihy Evropan Adolf Loos.
Nejen brněnské stopy / Adolf
Loos, European. His Legacy in
Brno and Beyond, kterou na
sklonku loňského roku vydalo
Muzeum města Brna ve
spolupráci s Fakultou

výtvarných umění Vysokého
učení technického v Brně. Jaké
jsou to stopy?
Tato kniha patří vedle pomníku a loosovské
stezky na BAMu k trvalým příspěvkům Brna
k loňskému výročí. Přináší řadu doposud nikdy neuveřejněných badatelských poznatků
k Loosovu dílu, které zpracoval širší autorský
kolektiv s účastí zahraničních odborníků.
Jeho vazby s rodným Brnem rozkrylo systematické studium pramenů a literatury a ukázalo se, že byly téměř kontinuální. V Brně
často přednášel, k jeho významným klientům
patřil brněnský rodák Viktor Bauer. Loos ovlivnil řadu brněnských architektů a zanechal
zde tak významnou společenskou stopu. Právě v Brně se seznámil s Bohumilem Markalousem, zásadní osobností pro Loosův vztah
k českým zemím, potkal se zde s Janem Vaňkem a Karlem Lhotou, se kterými poté intenzivně spolupracoval. Kniha v česko-anglické
mutaci má 496 stran a 308 obrazových příloh,
je zásadním příspěvkem k osobnosti světoznámého architekta a brněnského rodáka
a je vysoce oceňována domácími i zahraničními badateli.

Čím se v současné době
zabýváte? A jak moc chybí
prostorám Špilberku
návštěvníci?
Z našich sbírkových fondů připravujeme
k vydání deníky stavitele Bořivoje Kriegerbecka, Loosova plzeňského spolupracovníka. Od roku 1928 se podílel na projektech
některých bytů v Plzni a pražské Müllerovy
vily. Jeho záznamy se staly zásadním pramenem při obnově těchto dnes již významných
památek a zároveň jsou živým obrazem Loosovy osobnosti, myšlení, povahy, a především
jeho tvůrčích postupů. Na knize pracujeme
opět s Jindřichem Chatrným a Janou Kořínkovou a také s kolegou Karlem Zochem
z Plzně, kterému se podařilo získat cenné
poznatky o téměř neznámé osobnosti Bořivoje Kriegerbecka.
Návštěvníci Muzeu města Brna velmi chybí,
jako všem výstavním institucím. Naši loosovskou výstavu se podařilo prodloužit do

PhDr. Dagmar Černoušková (*1965)
vystudovala střední průmyslovou školu
stavební v Brně a dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 1984
až 1985 a 1989 až 1991 pracovala ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v ateliéru arch. Kamila
Fuchse, mezi roky 1991 až 2004 se věnovala stavebně-historickým průzkumům
ve svobodném povolání. V letech 1998
a 1999 absolvovala stipendijní pobyty ve
Vídni. Od roku 2005 působí v Muzeu
města Brna, a to do roku 2015 ve Studijním
a dokumentačním centru ve vile Tugendhat, od roku 2016 v oddělení dějin architektury. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou řady publikací o brněnské
a moravské architektuře 19. a 20. století,
například: Mies v Brně. Vila Tugendhat;
Brněnské stopy Adolfa Loose; Slavné
brněnské vily; Ve znamení paraboly;
Nový dům Brno 1928; Vize modernosti.
Rudolf Sandalo a další. Dagmar Černoušková je brněnská rodačka a s rodinou žije
v městské části Brno-střed. Na fotograﬁi
ve vile Tugendhat je se spisovatelem Jiřím
Kratochvilem, s jehož literárním dílem
město Brno a jeho moderní architektura
významně rezonuje.

18. července 2021 a doufáme, že se ještě alespoň na pár týdnů otevře. Všechny zájemce
o osobnost Adolfa Loose a jeho vztah k rodnému Brnu proto už teď srdečně zveme.
Olga Jeřábková

■

Foto: Ondřej Surý, Jef Kratochvil
a Miloš Strnad
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Naše školy

ON-LINE VÝUKA S ÚSPĚŠNÝMI SPORTOVCI

Žáci Základní školy Hroznová měli možnost
potkat v rámci distanční výuky známé české sportovce.
Prvním hostem byl kapitán brněnské hokejové Komety Martin Zaťovič. On-line besedy
se zúčastnilo přes sto žáků a žákyň. Držitel
tří extraligových titulů je seznámil s životem
profesionálního hokejisty a přiblížil svůj náročný sportovní program. Dověděli se, jak často
kapitán trénuje, čím se stravuje, jak tráví volný
čas, když zrovna nemusí střílet góly.

Druhá beseda byla s fotbalisty Zbrojovky
Brno. Žáci měli možnost si virtuálně popovídat
s Lukášem Kryštůfkem, Rudolfem Reiterem
a Petrem Švancarou. V úvodu se slova ujala
legenda brněnského fotbalu Petr Švancara.
Seznámil děti s fotbalem a vysvětlil, co je třeba udělat proto, aby se staly fotbalisty. Část
setkání byla věnována dotazům. Děti byly
zvídavé a ptaly se například na to, jak často
naši hosté trénují nebo jaké poháry ve své
kariéře vyhráli.

Prozatím posledním hostem byl mistr Evropy v judu David Klammert. V on-line hodině
se rozpovídal nejen o sportu, cvičení a judu,
ale mluvil o pojetí juda jako celoživotní cestě
a životním stylu. Seznámil žáky se svými cíli
a úspěchy. Neopomenul zmínit zdravé stravovací návyky, o kterých se žáci ve škole
učili.
Všem zúčastněným sportovcům a jejich klubům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.
Mgr. Karel Imríšek

■

OSMEC VTÁHNUL ŽÁKY DO VÝUKY
Základní škola a mateřská škola na náměstí
28. října již od prvního uzavření škol hledá
způsoby, jak do distanční výuky zapojit
všechny žáky.

V období nejpřísnějších opatření si žáci
vyzvedávali písemné materiály v bedně
před budovou školy. Učitelé každý týden
natáčeli krátká vzdělávací videa, která jsou
žákům k dispozici na školním youtube kanálu a speciálních webových stránkách
Osmec on-line. Ještě i dnes dostáváme do
školy e-maily od kolegů učitelů napříč republikou, ve kterých naše videa chválí a informují nás, že je používají ve své výuce.
V tomto školním roce jsme již lépe věděli,
co čekat, a nastavili jsme systém distančního
vzdělávání jako kombinaci písemných materiálů zpracovávaných žáky v týdenních intervalech, on-line vyučovacích hodin v pevně
stanovených časech, on-line konzultací a individuálních konzultací přímo ve škole. Vše
výše uvedené kombinujeme podle toho, co
nám v dané chvíli protiepidemická opatření
dovolují tak, aby žádný žák nezůstal mimo
vzdělávání. Mimořádná účelová dotace
brněnského magistrátu nám pomohla od ledna do června zajistit internetové připojení 45
rodinám žáků naší školy a nesčetní dárci, kterým patří velký dík, zase potřebnou techniku.

Distanční vzdělávání je nesmírně náročné
pro všechny, pedagogy, žáky a v neposlední
řadě pro jejich rodiče. Ne vždy jde vše hladce,
ale díky neobyčejnému nasazení zaměstnanců školy, pomoci rodičů, neziskových organizací, pracovníků OSPOD a zřizovatele naší
školy, kterým je městská část Brno-střed,
nelehkou situaci zvládáme.
Elena Varaďová Ostrá

■
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ERASMUS NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU

S evropskými projekty pro střední školy
Erasmus+ má Biskupské gymnázium bohaté zkušenosti. Od letošního školního roku
zde i přes ztížené podmínky probíhají dva
nové.
Jde o projekt Internet of Things for Future
a Bouger Partager Manger, kterých se
dohromady účastní okolo 40 studentů od
14 do 17 let.

Oba projekty mají tři partnerské školy, kromě Bigy je to Coláiste Choilm ve městě
Swords, blízko Dublinu, a Institut Banús
v Cerdanyole del Vallès náležející k Barceloně pro první projekt a Lycée Jean Monnet
z městečka Saint Symphorien sur Coise ve
Francii a Liceo Valle de Piélagos ze španělského Renedo pro projekt druhý. Komunikačními jazyky jsou angličtina, respektive
francouzština.
Zatímco naši partneři mají možnost se alespoň částečně setkávat ve škole, studenti Bigy
zatím pracují pouze distančně, přesto jsou
dosavadní výsledky jejich práce vynikající.
Veškeré setkávání všech učitelů i studentů
probíhá samozřejmě pouze prostřednictvím
videokonferencí, všichni ale doufají, že se
v příštím školním roce podaří uspořádat alespoň některé mobility, ať už u nás, nebo v zahraničí, aby se studenti mohli setkat naživo
a poznat města a domovy svých korespondentů, což je jeden z cílů těchto programů.
Projekt Internet věcí cílí na žáky se zájmem
o programování a moderní technologie. Studenti se učí vzdáleně ovládat a kontrolovat
měřicí přístroje jako například teploměry a tlakoměry, aby rychle reagovali na znečištění

v ovzduší. Zatím zvládli programovací aktivity
v jazyce Python a momentálně pracují s programem App Inventor, který umožňuje vytvářet mobilní aplikace.
Druhý projekt, Hýbat se, sdílet, jíst, se
zaměřuje hlavně na zdravý životní styl a jeho
propagování. Studenti se učí nejen zdravě
stravovat a žít, ale také neplýtvat potravinami
a šetřit naše životní prostředí. Zatím vytvořili
knížku zajímavých receptů z jednotlivých
zemí a nyní pracují na interaktivní mapě sportovních příležitostí v Brně a jeho okolí.
Oba projekty tedy mají společný velký
důraz na ekologii a udržitelný rozvoj společnosti. A pro všechny zúčastněné je velikou
motivací, že se i v současné situaci mohou
setkávat se svými vrstevníky, byť jen přes
Jiří Vondra ■
počítač.

JOM HA-ŠOA PŘIPOMENE OBĚTI NACISMU
Letošní ročník Veřejného čtení jmen obětí
holocaustu Jom ha-šoa se bude konat
8. dubna.
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom
ha-šoa je maraton čtení jmen mužů, žen
a dětí, kteří byli nacisty označeni a nespravedlivě pronásledováni jako rasově méněcenní a jejichž životy byly zmařeny ponejvíce
v plynových komorách vyhlazovacích táborů.
Tím, že jejich jména vyslovujeme nahlas
a veřejně, vracíme zapomenuté, nevinné
oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do
našeho povědomí, naší společné historie.
Přispíváme k tomu, aby se úcta k obětem
nacistického rasového pronásledování stala
součástí kulturní tradice většinové společnosti.
V jaké formě se bude letošní ročník veřejného čtení jmen konat, rozhodne začátkem
dubna aktuální situace. Velmi pravděpodobná je stejná podoba jako vloni, tedy opět formou on-line čtení.
Židovská obec Brno ve spolupráci s příspěvkovou organizací městské části Brno-střed Kávéeskou se však nevzdává naděje,
že by toto setkání mohlo tradičně proběh-

nout i na Moravském náměstí před Místodržitelským palácem. A jenom čas ukáže,
jestli se ve čtvrtek 8. dubna v době od 14.00
do 17.00 hodin potkáme a připomeneme
památku zavražděných spoluobčanů svojí
účastí.
Připomínková akce vychází z konceptu
významného dne vzpomínání na oběti holocaustu – šoa, který byl od 50. let 20. století
připomínán v prostředí bývalých věznic nacistického ghetta ve Varšavě a odkazuje na
účastníky povstání, ke kterému došlo v dubnu
roku 1943. V roce 1951 byl tento den ustanoven izraelským senátem jako den vzpomínky
na hrdiny povstání i všechny oběti nacistického konečného řešení židovské otázky.
V českých zemích se tento den připomínal
v prostředí židovských komunit po roce 1989,
později také v Památníku Terezín. V roce
2006 se konala první veřejná akce Jom hašoa v Praze na náměstí Míru, kterou pořádala
Česká unie židovské mládeže a Institut Terezínské iniciativy. V letech 2007 až 2014 pořádaly akci Institut Terezínské iniciativy a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci
s Českou unií židovské mládeže. Od roku
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2014 se akce koná také v dalších městech
republiky: Brně, Liberci, Olomouci, Kutné
Hoře, Sušici. Více informací je možné nalézt
na webu: www.terezinstudies.cz.
Jitka Králová

■

Volný čas

HÝBEJTE SE S LUŽÁNKAMI

Jak se v této době protáhnout a posílit tělo?
Užít si procházku s celou rodinou
i s nejmenšími dětmi? Kde to ještě v Brně
a okolí neznáte? Pravidelný videoseriál
s cvičením a seznam desítek interaktivních
tras, který se rozrůstá o tematické jarní,
velikonoční, záchranářské nebo pohádkové stezky, najdete v on-line magazínu na
webové stránce Lužánky Live.
Co potřebujete k pravidelnému pohybu
doma? Lektora, konkrétní sestavu cviků a mít

na to parťáka? On-line seriál Hýbejte se
s Lužánkami vychází každý týden pro všechny věkové kategorie na Lužánky Live. A to
opravdu pro všechny. Maminky s miminky,
předškoláky, školáky i pro babičky a dědečky
se speciálními zdravotními cviky. Vyzkoušejte,
dobrý pocit a zdravé tělo zaručeno.
Důležité je se taky projít na čerstvém vzduchu. Chůze je nejzdravějším a nejpřirozenějším pohybem, který zlepšuje kondici, soustředění a tříbí myšlenky. A na lužáneckých
interaktivních trasách si ani nevšimnete, kolik
jste prochodili kilometrů. O zábavu se postarají úkoly, šifry a zajímavosti z různých
oblastí.
Jednou z nich je Sedmero cest pro nadšené záchranáře. Znalosti o těle a první
pomoci získáte hravou formou přes lužáneckou aplikaci LApka, která vás zavede například do parku Lužánky. Můžete se také stavit
pro hrací kartu na lužánecké pracoviště Lidická a zahrát si questing. Díky téhle hledačce
prozkoumáte park křížem krážem, ujdete
přes jeden a půl kilometru a budete chytřejší
než rádio. Navíc za správné odpovědi získáte
odměnu.
Dál se můžete vydat na detektivní pátrání
po gumové Kačence na Vinohrady a po ztra-

cené slepici na Lesnou, poznávat sochy
v Bohunicích, za Červenou Karkulkou do lesa
nad Riviérou nebo na rodinnou hru Žabovřesky tajuplné.
A co takhle zanechat pozitivní stopu v přírodě? Podílet se na společném díle z větví,
kamenů a jiných přírodních materiálů? Landartové zahrady jsou se sedmi jarními výzvami připravené v Bohunicích, na Lesné
a Kohoutovicích u tamních lužáneckých pracovišť.
Kam vyrazit s rodinou za zábavou najdete
na webu: luzanky.cz a také přímo v mobilní
aplikaci: lapka.luzanky.cz. Šťastnou cestu.
Mgr. Kristýna Kolibová

■

Foto: Jana Vacková a archiv Lužánky

DEN ZEMĚ BUDE VE ZNAMENÍ HMYZU
Jak moc je vážné, že z přírody mizí hmyz,
a proč by nás to mělo zajímat? Lipka připravuje celobrněnskou on-line hru a bezkontaktní aktivity pro rodiče s dětmi.
Naprostá většina zemědělských rostlin se
bez hmyzu neobejde a ptáci ho zase potřebují pro svá mláďata, přesto tato důležitá skupina živočichů postupně mizí z krajiny. A je
to vážnější, než si možná myslíme. „Na některých místech je dnes o 75 procent méně hmyzu než před 30 lety,“ uvedl entomolog Martin
Záruba z Lipky. „Pokud nevěříte vědcům,
zkuste si vzpomenout, kdy naposledy jste
čistili přední sklo auta od hmyzu. Není to to
samé, jako u vaší první škodovky, že? Taková
rychlost úbytku je přímo alarmující a dává
nám jasně najevo, že způsob, jakým se staráme o krajinu, je špatný,“ dodal.
Lipka, školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, se na to rozhodla upozornit a pro
letošní Den Země vybrala téma hmyzu. „Přestože se pravděpodobně neuvidíme, tak se
máte na co těšit,“ slíbila Veronika Neckařová
z organizačního týmu Lipky. „Nejenže jsme si
pro vás připravili celobrněnskou on-line hru,

ale také čtyři z pěti lipkových pracovišť chystají
bezkontaktní aktivity pro rodiče s dětmi. Sledujte web lipka.cz/denzeme a hrajte s námi.“
Zábavnou formou se tak například seznámíte s jedním z našich největších a bohužel
také nejohroženějších brouků, s tesaříkem
obrovským. Pro svůj vývoj potřebuje starý,
polomrtvý dub, na který alespoň trochu svítí
slunce, jeho larvy se několik let vyvíjejí v teple
na pomezí živého a mrtvého dřeva.
„Takový strom ale v dnešním hustém lese
nevyroste. Tesaříci obrovští jsou tak odsouzeni
využívat staré umírající duby v parcích či chrá-

něných územích. Těch ovšem není mnoho, a až
za pár desetiletí umřou stromy stářím, pravděpodobně nestihne dorůst nová generace dubů
a tím pádem dost možná přijdeme o tyto krásné
brouky úplně,“ vysvětlil Martin Záruba.
Den Země se slaví 22. dubna, a to každý
rok a po celém světě. Cílem oslavy je propagace a podpora ochrany životního prostředí.
Vůbec poprvé se Den Země slavil v roce 1970
ve Spojených státech amerických. Dnes ho
slaví každý rok více než miliarda lidí v téměř
200 státech světa. A od roku 1990 ho slavíme
také v České republice. Petra Bartíková ■
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LEGENDY ZVOU NA PROCHÁZKU
Do 6. dubna se můžete vypravit na zábavnou procházku po centru města a seznámit
se blíže s brněnskými legendami.
Trasa vás provede osmi stanovišti, na kterých jsou umístěny bannery a na nich se
seznámíte s legendami. Doplňují je úkoly,
záhady a otázky, na které budete hledat
odpovědi. Procházka, kterou připravila příspěvková organizace městské části Kávéeska, začíná na ulici Česká, vede ke kostelu
svatého Jakuba, dále ulicí Jezuitskou na Kozí
a Poštovskou na roh Jánské a Minoritské.
Odtud pokračuje podél kláštera po ulici Minoritské na Orlí. Odtud se vrátíte zpět na roh
Minoritské a půjdete ulicí Josefskou až na
Masarykovu, přejdete koleje rovně na Kapucínské náměstí a pokračovat budete vpravo
spodní částí Zelného trhu kolem kašny Par-

nas na ulici Radnickou. Zde odbočíte vlevo
nahoru na Panskou, opět vlevo na ulici Mečovou až do horní části Zelného trhu kolem
sloupu Nejsvětější trojice. K cíli na Petrově

NASTARTUJTE
KOŠŤATA

Připravujeme Ježibabí slet a čarodějný
rej v Björnsonově sadu, pokud budou
příznivé povětrnostní i virové podmínky, nasedněte na košťata a přileťte.
Kulturní středisko městské části Brno-střed Kávéeska připravuje zábavné
odpoledne uprostřed parku a těší se na
všechny malé ježibaby, čaroděje
a jakoukoli jinou kouzelnou havět.
V pátek 30. dubna od 15.00 do 18.00
hodin na ně v Björnsonově sadu čekají
různé čarovné atrakce, hopsání, soutěžení, výtvarná dílnička i divadelní představení.
Vstup bude zdarma, ohnivé občerstvení a buřtíky k opékání na ohni si
budete moci zakoupit na místě. V případě velmi nepříznivého počasí či
z důvodu trvajících vládních omezení se akce neuskuteční. Sledujte
www.kaveeska.cz, kde budeme zveřejňovat aktuální informace.
Šárka Jelínková

■
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dojdete uličkou Petrskou podél Divadla Husa
na provázku. Mapu stanovišť najdete na každém banneru a také na webu organizátora:
(mav) ■
www.kaveeska.cz.

Volný čas

PROJDĚTE SE PISÁRKAMI
Příspěvková organizace městské části
Brno-střed Kávéeska připravila poznávací
procházku po okolí parku u Anthroposu.
Původně byla trasa procházky připravena
na 21. března pro každoroční akci Vítání jara,
která se však kvůli epidemické situaci nemohla uskutečnit ve své tradiční podobě. Pro
všechny, kteří si chtějí odpočinout od počítače, projít se a dozvědět se něco nového,
otiskujeme trasu procházky s dvaceti zastaveními. Vyzkoušejte si, zda z hlavy odpovíte
na připravené otázky, nebo jestli potřebujete
nápovědu chytrého telefonu. Správné odpovědi si můžete zkontrolovat na straně 25
tohoto zpravodaje, najdete je také společně se zadáním na webu organizátora:
www.kaveeska.cz.
Nyní se už vydejte podél řeky směrem
k pavilonu Anthropos a dále po zelené značce. Nenáročná trasa měří přibližně dva kilometry, vede podél řeky a parkem tak, aby
vás dovedla na výchozí místo.

1. Zastavte se před pavilonem s latinským
nápisem Anthropos. Víte, co nápis znamená
a co zajímavého uvnitř najdete? Určitě stojí
za to muzeum někdy navštívit. Prohlédněte
si nástěnné kresby na vstupu do areálu
a vydejte se dále směrem k mostku přes
potok.
2. Zde se vlévá potok do řeky. Víte, jak se
tomuto jevu říká? Víte, jak se tento potok

a řeka jmenují? Jak se jmenuje druhá řeka,
která protéká Brnem?
3. Za mostem vidíte suchý strom. Jak mu
lesníci říkají a proč ho v přírodě nechávají?
4. Rozhlédněte se a najděte po cestě tři
vysoké štíhlé stromy. Víte, jak se jmenují
a k jakému účelu se dříve často vysazovaly?
5. Jděte dále a dívejte se vpravo, až uvidíte
cihlové hradby. Odbočte a dojděte k zajímavému starému objektu. Odhadnete, k čemu
stavba sloužila? Vraťte se zpět na cestu
a pokračujte po schodech stále po zelené
turistické značce.
6. Dojděte i k informační tabuli. Víte, proč
se část této lokality jmenuje Červený kopec?
7. Jděte dále po zelené cestou vlevo
a pokračujte stezkou do mírného kopečku.
Najděte stromy se zelenou turistickou šipkou.
Jejich název se skládá ze tří písmen, mezi
jaký druh stromů patří? Jsou něčím zvláštní?
Jaké mají plody?
8. Na rozcestí jděte vlevo a ve svahu uvidíte
kamenné koryto. Víte, k čemu slouží? Pokračujte po cestě, dejte v tomto úseku pozor na
cyklisty.
9. Minete dřevěný objekt pod cestou, který
vypadá jako most přes vodu. Slouží ale k jinému účelu. K jakému?
10. Pokračujte po cestě a minete rozpadlé
schodiště, které možná vedlo k tajemnému
domu na kopci. Myslíte, že by v něm mohli
bydlet trpaslíci?
11. Pokračujte dál a všimnete si, že svah v tomto úseku je skalnatý. Víte, z jakých druhů hornin
mohou být skály? Pokračujte po cestě dále.

12. Po pravé straně uvidíte ve skále malou
jeskyňku. Myslíte, že tady by mohli bydlet
trpaslíci? Nebo slouží k jinému účelu? Pokračujte v cestě a na konci se vydejte k mostku
přes potůček.
13. Víte, po kom se potůček jmenuje?
K čemu slouží kamenné hráze? Pokračujte
po asfaltové cestě dále až k rozcestí.
14. Zastavte se u infotabule s posezením
a pozorně si ji přečtěte. Vypište, co můžeme
najít v lese. Přejděte cestu a vydejte se zpět
proti proudu řeky.
15. Uvidíte kovový most přes řeku, víte, kam
vede? Jak se toto místo nazývá a k jakému
účelu je využíváno?
16. Pokračujte kolem řeky zpět, za řekou
uvidíte několik bílých spojených budov s dřevěnou střechou. Víte, co je to za areál?
17. Blížíte se k mostu, kde na vás čeká chvilka poezie.
18. Jděte dále podél řeky a dívejte se vzhůru. V některých korunách stromů uvidíte klubíčka zelené rostliny. Jak se jmenuje a čeho
je také symbolem?
19. Před mostkem uhněte doleva za pavilon
do parku. Projdete kolem mohutného stromu
se zvláštní kůrou. Víte, jak se jmenuje a jaké
má plody? Pokračujte dál a dojdete k zastřešenému parketu… zatancujte si.
20. Po schodcích vyjděte na malé náměstíčko. Jak se nazývá vysoký útvar uprostřed?
Název pochází z řečtiny, tento tvar sloupu se
vyskytoval již ve starověkém Egyptě.
(mav)

■
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PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH A LIDECH

On-line přednášku pro všechny, koho zajímá život včel a jejich význam v přírodě, připravila Otevřená zahrada.
Přednášet bude Jan Klepárník, hosty a přispěvateli do diskuze budou Jan Špilar, vyhlášený kadeřník, jáhen a dlouholetý přítel Otevřené zahrady, herečka Kateřina Jebavá, Eva
Kvapilová a Helena Peřinová, které stojí za
současnou podobou této organizace, pro

kterou dlouhodobě pracují. „K přednášce
jsme pozvali hosty, kteří svými postřehy
a laickými dotazy zastoupí posluchače. Věříme, že téma včel, ač prezentované formou
nahrávky, se tak přiblíží laické veřejnosti,
včetně školáků, pro kterou je přednáška
určena,“ uvedla Helena Peřinová.
Těšte se na povídání o fascinujícím životě
včel. Dozvíte se, proč se mluví o včelstvu jako
o superorganismu a co jsou včelí kasty. Řeč
bude také o včelích produktech, a to nejen
o medu, ale dozvíte se zajímavosti také o pylu
a vosku.
Podstatnou část věnuje přednáška včelám a životnímu prostředí. Možná jste slyšeli
o tom, že celosvětově včel ubývá. Ovšem
souběžně se vyskytuje i lokální převčelení
krajiny. Pan Klepárník vysvětlí nejasnosti
v tomto zdánlivém rozporu. Bez patosu a jasně osvětlí základní principy, které je potřeba
dodržet při zásahu do krajiny i městské aglo-

merace, aby se tam dobře žilo včelám
i lidem.
Přednáška byla zveřejněna v první jarní
den, tedy 20. března na kanále youtube.
Odkaz najdete na facebooku a webu Otevřené zahrady, aktivní bude minimálně až do
léta.

Jaro v Otevřené zahradě
Bylinkové dílny, včelařské kurzy, výukové
programy pro děti školou povinné nebo příměstské tábory. To všechno v Otevřené
zahradě připravují na letošní sezónu, která
se snad bude moct realizovat i off-line. Sledujte web: www.otevrenazahrada.cz nebo
její facebook, kde budou zveřejněny aktuální
informace ke všem chystaným akcím. V případě rušení kvůli pandemii dostanou lidé
kurzovné zpět.
Monika Babincová

■

SVĚTOVÝ UNIKÁT NA KAMENNÉM VRCHU
do participativního rozpočtu Dáme na vás
projekt na vybudování povalového chodníku
v trase naučné stezky. Chceme díky tomu
usměrnit návštěvnost, zamezit neudržitelné
erozi, eliminovat bahnité cestičky a vytvořit
komfortní procházkové molo.

Bez lidí to nejde

Na exkurzích často říkáváme, že každé
botanicky významné území v Brně musí
mít ve svém seznamu rostlin koniklec. Platí
to jak u Hádů, Stránské skály, Bílé hory,
tak především u Kamenného vrchu v Novém Lískovci.
Hned na úvod je třeba uvést, že se jedná
o koniklec velkokvětý. Na Kamenném vrchu
roste v takovém množství, že se jedná pravděpodobně o největší světovou lokalitu, kde
se koniklece velkokvěté vyskytují. Počty se
udávají v řádech desetitisíců trsů. Přesné číslo
se zatím nepodařilo spočítat, proto letos na
jaře proběhne důležité sčítání, které, jak
doufáme, světový unikát potvrdí.

Co však víme jistě již nyní, je to, že konikleců na tradičních místech ubývá. Největším
problémem a ohrožením je nadměrný sešlap
a pohyb psů v rezervaci. Rok co rok se zvětšují cestičky na velké trasy a přibývá nových
pěšin. Psí moč a výkaly jsou agresivní a rostlinkám konikleců škodí. Na to bohužel nepomůže mít psa na vodítku. Vstup psů do rezervace je proto od roku 2017 zakázán městskou
vyhláškou. Prosíme návštěvníky, aby nám
tuto vzácnou brněnskou raritu pomohli
zachovat, chodili pouze po pěšinkách a své
čtyřnohé mazlíčky do rezervace nevodili.
Abychom vyšli vstříc návštěvníkům a zároveň ochránili koniklece, chystáme se přihlásit
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Kamenný vrch v současné podobě by bez
pracovitých lidí neexistoval. Tisíce hodin zde
odpracovali současní a bývalí pracovníci
Rezekvítku. Lidé z Rezekvítku a s nimi další
nadšenci o něj pečovali ještě před samotným
založením organizace, tedy téměř čtyřicet
let. Dále nám rok co rok přicházejí pomoci
různí dobrovolníci z firem i party kamarádů.
Každý rok se také koná Velká kameňáková
brigáda, kde může ruku k dílu přiložit každý.
Ta letošní se bude konat v sobotu 26. června
a Rezekvítek na ní prací oslaví své 30. narozeniny.
V posledních letech je brigáda navíc
doplněna o hravě naučné aktivity pro děti
a kosácké slavnosti, kdy se v pět ráno sejdou
krojovaní sekáči s ručními kosami a za zpěvu
lidových písní část rezervace pokosí a shrabou. Více informací najdete na webu
www.rezekvitek.cz a facebookové stránce
Rezekvítku. Jste srdečně zváni.
Petra Pakostová

■

Volný čas

POZVÁNÍ DO KNIHOVNY

Na Vojtově 7 byla nově otevřena pobočka
Knihovny Jiřího Mahena. Na návštěvníky
zde čeká velké množství publikací pro
dospělé, teenagery i děti.
Dále je k dispozici rozsáhlá sbírka her či
audioknih, které si čtenáři mohou zapůjčit
domů.
V přízemí se nachází oddělení pro dospělé,
čítárna a přednáškový sál. Pro mladší čtenáře
je v prvním poschodí rozsáhlé dětské oddělení s dětským koutkem a přebalovací místnost pro rodiče s nejmenšími návštěvníky.
Jakmile bude epidemická situace příznivější a knihovna bude plně otevřena, spustí
se také připravované programy pro veřejnost.
V plánu je seniorský klub, archeologické

besedy a autorská čtení, výtvarné dílny, vernisáže fotograﬁí a uměleckých děl. Abychom
nezapomněli na nejmenší, knihovna se zapojila do projektu Lovci perel, Bookstart, Noc
s Andersenem a v budoucnu přibude mnoho
dalších. Velkou předností knihovny je již zmiňovaný přednáškový sál, ve kterém se bude
pořádat mnoho besed a přednášek pro školy
a širokou veřejnost. Je vybaven moderní interaktivní tabulí, která propojí děti s moderní
technologií v rámci programů pro školy a školky. Díky 4K rozlišení bude umocněn zážitek
z fotograﬁí a videí nejen z cestovatelských
besed, ale i dalších pořádaných akcí.
Vzhledem k lokalitě, ve které se knihovna
nachází, zde vznikla ve spolupráci se společností Archaia stálá archeologická výstava.
V expozici mohou návštěvníci obdivovat nálezy z výkopových prací, které zde byly prováděny v roce 2017. Mezi exponáty se nachází
například římské nádoby, keltské šperky
či ukázka raně středověkého obydlí.
Další expozicí nacházející se v prostorách
knihovny je připomínka výročí sta let Knihovny
Jiřího Mahena, která zobrazuje historické
okamžiky knihovny. Martina Kolaříková ■

VÝSTAVY U MITROVSKÝCH

Půvabný Letohrádek Mitrovských na Starém Brně se pomalu probouzí nejenom ze
zimního spánku. Některé výstavy musely
být kvůli epidemii koronaviru zrušeny,
některé odloženy, ale přichystali jsme i nové.
Náhradní program však bude minimálně
sladší. Výstava Historie mlsání představí prostředí cukráren, výroben sladkostí, koloniálů
a kaváren. Mezi stovkami exponátů najdete
například dobové reklamy, bonboniéry, formy
na dorty i na puding, speciální výrobní nástroje
i zapomenuté pomůcky cukrářů a mnohé další.
Pokud vás zajímá, jak se dříve připravovala
zmrzlina, nebo jak vznikalo želé, přijďte se
podívat. Přibližně do poloviny června je navíc
v suterénním sálu umístěna výstava Skřítci
a trpaslíci, která musela být vloni na podzim

předčasně uzavřena. Kromě dobových exponátů z přelomu 19. a 20. století a retro ukázek
z 50. až 80. let dvacátého století si prohlédnete
také opravdový svět skřítků. A i když vám může
tato výstava částečně připadat jako kýč, nesmíte zapomenout, že první zahradní trpaslík byl
vyroben právě u nás.
Výstava Strašidelný zámek je připravena
od druhé poloviny září do konce listopadu.
Připomene faktické krvelačné postavy evropské historie: čachtickou paní Alžbětu Báthory,
starší karlštejnskou paní Kateřinu Bechyňovou
z Komárova a Lažan, nebude chybět legendární hrabě Dracula (Vlad III. Tepes), českokrumlovská kněžna Eleonora z Schwarzenbergu, ale třeba také kat Mydlář nebo
pronásledovatel čarodějnic Jindřich František
Boblig z Edelstadtu. K hlavním atrakcím této
výstavy patří tematické oživlé obrazy, které
vás zaručeně vylekají. V prosinci pak přichystáme tradiční brněnskou výstavu historických
i soudobých betlémů, letos na přání návštěvníků opět s takzvaným celoročním betlémem,
což je největší dioráma v České republice na
téma Život Ježíše Krista se 105 ﬁgurami. Aktuální informace o programu najdete na
www.letohradekbrno.cz. Mgr. Petr Lukas ■

PROJDĚTE SE
PISÁRKAMI
Správné odpovědi pro účastníky turisticko-poznávací procházky ze strany
23.
1. Nauka o člověku, stálá výstava,
mamut.
2. Soutok, Kohoutovický potok, Svratka, Svitava.
3. Doupný či doupový strom, případně
doupák, hotel pro hmyz.
4. Topoly, dříve větrolamy, dnes jako
biomasa.
5. Bývalá střelnice, vyhlídkový objekt
s terasou pro obecenstvo sloužil též
k vystavení cen v hodnotě zlatých
a čestných darů od císaře a představitelů monarchie.
6. Přírodní památka, červená hlína na
výrobu cihel.
7. Dub, listnaté, uschlé listy zůstávají
přes zimu na stromě, dokud nezačnou rašit nové, žaludy.
8. Odvod vody ze svahu.
9. Biketrial.
10. Ano, ale je moc velký a vysoký.
11. Pískovec, žula, vápenec.
12. Odtoková díra pro odvod vody,
trpaslíci by se utopili.
13. Pramen Čertík, regulace průtoku
vody.
14. Posed, krmelec, lapák, doupný
strom pro hmyz, oplocenka, trojnožka, závora.
15. Areál Riviéra, koupaliště.
16. Dopravní hřiště Policie ČR.
17. Zaujaly vás básničky na zdech pod
mostem?
18. Jmelí, symbol Vánoc, lásky , štěstí.
19. Platan, kůra jako maskáče, chlupaté
kuličky.
20. Správný název je obelisk.
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Volný čas

ROZTANČETE SVOJE DOMOVY
Oslava tance

Mezinárodní den tance se slaví každoročně
29. dubna. Letošní oslavy budou ovlivněny
pandemií Covidu-19.
Akce Flamenco pro všechny se vzhledem
k epidemickým opatřením nebude moci
veřejně uskutečnit, stejně jako se nemohla
oslava pod širým nebem konat v loňském
roce. Pokud letos vše půjde dobře, tak si tance užijeme alespoň 26. září.

V dubnu roztancujme
internet
Do dubnových oslav Dne tance se ale zapojit
můžete tancem z vašeho domova, zahrady
nebo z přírody. Pojďme se tedy alespoň v jeden
den pomyslně spojit a zatančit si v rytmu svého
srdce s myšlenkou na všechny, kterým kolektivní radostné sdílení taneční energie dlouhodobě chybí. Ať radost z vašeho milovaného
tance napomůže všem těm, kteří se už k nám
nemohou aktivně přidat. Pohyb je život, tak
tančete kdekoliv a kdykoliv, protože radost
z tance nám pomůže překonat i těžká životní
období. Součástí předešlých celorepublikových oslav Mezinárodního dne tance byly choreograﬁe, ﬂashmob, připravené pro účastníky
veřejných oslav, kde si všichni v jeden čas kdekoliv spolu zatančili stejný tanec.
Důležitým informačním kanálem pro všechny fanoušky tance je facebooková stránka
Mezinárodního dne tance, kde jsou umístěny
aktuální informace o letošní on-line oslavě.
Na základě registrace svojí choreograﬁe či
taneční výuky můžete přispět do programu
a rozšířit tak povědomí o různých tanečních
stylech a aktivních tanečních skupinách.
Neváhejte a společně 29. dubna roztančete
internet.

V září už snad naživo
Nyní se vrátím k pozvání na plánovanou
oslavu Mezinárodního dne tance Flamenco
pro všechny. Pokud nám to epidemická opatření umožní, uskuteční se 26. září na počest
Dne srdce, a to na Moravském náměstí před
Moravskou galerií. Zahájíme oblíbeným ﬂamencovým ﬂashmobem, který si budete moci
společně s námi zatančit. Pro výuku choreograﬁe poslouží buď video umístěné na facebookové stránce Den tance Brno: Flamenco
pro všechny 2020, nebo výukové semináře.
Během jednotlivých vystoupení se pak představí mnohá brněnská taneční studia, amatérské taneční skupiny a další tanečníci bez
ohledu na věk a jiná omezení.
Od začátku dubna a opět i v září bude ve
vestibulu Domu pánů z Lipé k vidění výstava
fotograﬁí, zachycujících předešlé ročníky oslav.
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Tanec ve všech různých formách je silným
komunikačním prostředkem s cílem přivést
jednoho člověka k ostatním. Není tedy divu,
že i tanec má svůj mezinárodní den, který
se ve světě slaví 29. dubna od roku 1982
a v naší zemi od roku 2000. Svátek vyhlašuje
Mezinárodní divadelní ústav na připomínku
výročí narození velké francouzské taneční
osobnosti Jeana-Georgee Noverrea (1727–
1810), považovaného za nejvýznamnějšího
baletního reformátora období klasicismu,
který svými názory ovlivnil i umělce dvacátého století.
Záměrem oslav na počest Mezinárodního
dne tance je propojit dohromady v tento den
různé podoby a projevy tance a poukázat na
jeho univerzálnost. Tanec umožňuje díky společnému jazyku zrušit veškeré politické, kulturní i etnické bariéry a spojit lidi dohromady
v radosti a přátelství kdekoliv na světě. Současně se v tento den můžeme zamyslet nad
hodnotou tance, jeho důležitostí, významem
a potencionálem pro jednotlivce a pro celá
lidská společenství.
Mezinárodní divadelní ústav každoročně
ve spolupráci s některou z významných světových tanečních osobností vydává světu
jedinečné poselství tance. Této čestné úlohy
se v minulosti ujali Merce Cunningham, Sasha
Waltz, Maja Plisecká, Anne Teresa De
Keerskmaeker, Izrael Galván de los Reyes či
Trisha Brown. V minulém roce byl tímto
čestným úkolem pověřen jihoafrický tanečník, herec, choreograf a taneční pedagog Gregory Vuyani Maqoma.
Marcela Drkošová

■

Kultura

Z HISTORIE NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
Od založení Družstva českého Národního
divadla v dubnu uplyne 140 let. S jeho
historií seznamuje e-výstava, která je
přístupná do 16. června na odkazu
www.ndbrno-evystavy.cz. Připravila ji Jitka Nováková za využití materiálů archívu
Národního divadla Brno.
Ačkoli město Brno mělo své divadlo již od
první poloviny 30. let osmnáctého století, české divadelní produkce se na jeho scéně objevovaly pouze ojediněle, později občasně. Provozně i umělecky nejisté podmínky českého
divadla se částečně podařilo konsolidovat až
v první polovině 70. let devatenáctého století,
kdy bylo vystavěno a otevřeno kulturní a společenské centrum brněnských Čechů, Besední dům. V jeho dvoraně našlo útočiště i české
divadlo a 1. října 1874 zde zahájila pravidelná
česká představení společnost Elišky Zöllnerové. Akciová společnost Besedního domu
však neměla vlastní divadelní koncesi a žádosti
o ni nebylo vyhověno, neboť podle stanov
byla zřízena pouze pro vybudování a udržování Besedního domu, nikoli pro pořádání
zábav a programů v něm.
Družstvo českého Národního divadla
v Brně vzniklo 3. dubna 1881. Jeho členy se
mohli stát jednotlivci i společenství, podmínkou bylo placení členských příspěvků, nebo
jednorázové složení stanovené částky.
Prvním předsedou se stal dr. F. A. Šrom
a místopředsedy J. S. Wurm a B. Hoppe. Bezprostředně po svém ustavení začalo Družstvo, respektive jeho výbor, podnikat kroky
směřující k naplňování jeho základního poslání „starati se o pořádání důstojných her diva-

delních a opatřiti fond ku zřízení českého
divadla národního v Brně.“
Sezóna 1881/82, kterou Družstvo zadalo společnosti Jana Pištěka, byla zahájena již na
novém pódiu a s řádným povolením provozovat divadelní hry všeho druhu. Rozjezd divadla
provozovaného Družstvem v Besedním domě
byl však brzy zastaven – jednak předčasným
odchodem Jana Pištěka, jednak výnosem
městské rady, která v prosinci 1881 konání představení v Besedním domě pro nevyhovující
bezpečnostní stav budovy zakázala.
Družstvo zakoupilo a nechalo adaptovat
pro divadelní účely dům U Marovských na
ulici Veveří a zahájilo zde provoz Prozatímního Národního divadla v Brně. Provozně
neúnosné podmínky vyústily v potřebu stabilního státního či územně správního provozovatele a 1. ledna 1931 přešlo divadlo do
správy země Moravskoslezské.
Tak začala další etapa činnosti Družstva,
cele soustředěná na stavbu nového reprezentativního divadla. Již v předchozích obdobích Družstvo kromě úsilí zajistit ﬁnanční prostředky podniklo kroky k jeho skutečné
realizaci, v průběhu let koupilo a prodalo
několik parcel, vypsalo architektonickou
anketu a soutěže o ideový návrh divadla
a uzavřelo smlouvy zajišťující budoucí stavbu.
I když stále nebyl dostatek prostředků, vyhlížela situace se stavbou před začátkem první
světové války nadějně. Ochromení sbírkové
činnosti a válečné škody na majetku Družstva
však zapříčinily mnohaletý odklad a stejná
situace následovala po druhé světové válce.
Po jejím skončení Družstvo svou činnost

obnovilo a v únoru 1948 zřídilo vlastní projekční kancelář, která měla za úkol pod vedením architekta Jana Víška vypracovat detailní
projekt novostavby, a intenzivně se věnovalo
přípravě stavby. Zákon č. 192/1948 Sb. o Státním divadle v Brně ze dne 20. července 1948
však dosavadní podnikání zcela změnil
a Družstvo muselo bez náhrad převést na
československý stát veškeré movité i nemovité věci určené k divadelnímu provozu i související se stavbou nového divadla. Původní
úkoly Družstva tím skončily. V červnu 1951
bylo Družstvu s odůvodněním, že jeho úkoly
podle stanov pominuly a muzejní a archivní
činnost spolku převezme Moravské muzeum
a archiv Státního divadla, doporučeno, aby
dobrovolně ukončilo svoji činnost.
S přetržkou za druhé světové války vyvíjelo
Družstvo českého Národního divadla v Brně
svoji činnost sedmdesát let. Kroky, které za
tuto dobu podniklo, byly součástí cesty k později realizovanému Janáčkovu divadlu. Přibližně dvaadvacet tisíc kusů sbírkových předmětů, které Družstvo shromáždilo při své
muzejní a archivní činnosti, se v roce 1951 stalo součástí sbírek dnešního Moravského
zemského muzea v Brně. Tamější divadelní
oddělení a archiv Národního divadla Brno ve
sbírkotvorné a archivní činnosti, kterou Družstvo započalo, pokračují dodnes.
Podrobněji se s historickými milníky zájemci seznámí na výše zmíněném internetovém
odkazu, v dubnu na stránce navíc návštěvníky
potěší nová výstava věnovaná herci Ladislavu
Lakomému.
(mav)

■
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DUŠE BRNA – TŘETÍ ČÁST

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.
V dnešním třetím ohlédnutí představíme
pohled na město, tedy přesněji na jednu jeho
důležitou a neodmyslitelnou kulturní instituci,
ve vzpomínce spisovatele Ivana Kříže. Autor
mnoha románů, například Pravda o zkáze
Sodomy, divadelních her, scénářů televizních
i ﬁlmových, se narodil v roce 1922 v Osové
Bítýšce a zemřel v roce 2020 v Brně. Za normalizace nesměl publikovat, pracoval jako
vychovatel, od roku 1990 byl dva roky ředitelem brněnského rozhlasového studia.

Médium na střeše
V onom památném roce osmadvacátém,
kdy se na pisárecké Bauerově rampě
v nových moderních pavilonech otevírala
Výstava soudobé kultury, o kousek dál ve
vnitřním Brně, na střeše Zemského domu,
pokusně vegetoval v provizorních podmínkách zárodek toho, co dnes nazýváme Českým rozhlasem Brno a co má sídlo v solidní
budově na Beethovenově ulici. Hned řeknu,
proč dávám tyto dvě nesporné události kulturního Brna do souvislosti. Obě totiž mohly
vzniknout jen díky neuvěřitelnému nadšenectví, obětavosti, vůli a také samozřejmě
talentu – váhám říci i uvědomělosti svých
tvůrců.

Jen si představme tu situaci: deset let po
válce, nad níž do té doby lidstvo nepoznalo
ničivější, najde se v tehdejším ještě silně
poněmčeném Brně dosti vůle i prostředků
k uskutečnění činu tak mimořádného významu? Brno se přece mohlo uspokojit svým
postavením prosperující hospodářské jednotky v rámci ekonomicky stabilní republiky
svým vyhlášeným textilním průmyslem a také
svým výjimečně silným postavením ve strojírenství. Chci říct, že vlastně nemělo zapotřebí – a i takové hlasy se tenkrát na radnici
jistě ozývaly – vynakládat tolik sil a prostředků, aby zbytek republiky upozornilo, že má
také ambice kulturní. Jestliže přesto nelitovalo nákladů na velkolepě koncipovanou
Výstavu soudobé kultury, dávalo tím přes
hlavu Prahy ostatní Evropě na vědomí, jaký
význam přikládá hodnotám duchovním
a etickým.
Nepochybuji, že takto vnímali onen problém i organizátoři Výstavy a nezávisle na
nich, svým způsobem, hrstka nadšenců usilujících o realizaci ušlechtilého záměru donést
éterem do lidských příbytků závany živé hudby i uměleckého slova. Což jsou pro člověka
podněty k zastavení se a k zamyšlení, a bez
zamyšlení, podle Schweitzera, nemůže být
pravé kulturnosti. Jaké byly podmínky, z nichž
tahle významná kulturní aktivita vznikla, na
to vzpomínal s úsměvem i herec Oldřich
Nový, který se na začátcích brněnského
Radiojournalu rovněž podílel. Do budky na
střeše Zemského domu, odkud se vysílalo,
lezlo se tenkrát po žebříku, a když se dirigent
chtěl rozmáchnout k naléhavějšímu gestu,
musel nechat dveře na střechu otevřené. Tak
málo místa tam bylo.
A jací byli, kdo svými penězi i svou aktivitou
rozhlasové vysílání v prvních letech zajišťovali? Hlavním akcionářem byl Jan Čermák,
bohatý nadšenec původem z Velkého Meziříčí, který začátkem století investoval peníze
do letectví, aby je v oněch dvacátých létech
vložil do podniku stejně průkopnického a na
pohled možná i ztřeštěného, jakým se tehdy
jevilo rozhlasové vysílání – nuže tento pan
Čermák nejenže zajišťoval ekonomiku Radiojournalu, ale staral se i o techniku, a když bylo
třeba, chápal se (tenkrát již dobře padesátiletý)
i mikrofonu, aby se na hodinu na dvě proměnil
v hlasatele. A samozřejmě považoval za spravedlivé dělení svých peněz a sil mezi Radiojournal pražský a Radiojournal brněnský.
Co však je zejména třeba vyzvednout, že
tenkrát nebylo ani stopy po nějaké rivalitě či
nadřazenosti jednoho Radiojournalu nad dru-
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hým. Spolupráce ano, ta zde byla od samého
začátku. V třicátých létech se dokonce mluvilo o brněnské rozhlasové škole, a jistě právem, vždyť dramatická tvorba oněch let si
vydobyla nejen celostátní, ale i mezinárodní
ohlas. Průkopnická hra Františka Kožíka Cristobal Colón patřila ve své době k vrcholům
rozhlasové tvorby a po svém uvedení v Paříži
byla v roce 1935 zařazena do cyklu Nejlepší
rozhlasové hry světa.
Skutečná pohroma nastala v padesátých
létech, kdy se centrální řízení změnilo doslova
v tyranii. Podřízenost centru vyrostla do takových obludností, že všechno, co se v Brně
vymyslelo, napsalo, vyprodukovalo, musela
napřed schválit Praha, bez jejíhož laskavého
svolení v regionu takříkajíc neštěkl pes.
Šedesátá léta uplynulého století zastihla
brněnský rozhlas intelektuálně (ostýchám se
říct ideově) připravený na reformní podněty,
které dostaly vcelku právem název Pražské
jaro. O jarní povětří v brněnském rozhlasu
přičiňovali se odchovanci Mikuláška a Skácela (oba básníci se vystřídali v čele literárně
dramatické redakce) pánové Antonín Přidal
a Karel Tachovský, mladí redaktoři s tehdy již
nepřehlédnutelným autorským renomé.
Z jejich dílny vzešly nezapomenutelné hříčky
a mystiﬁkace, jako třebas postava Pana Hlavy,
přiboudlého partajního funkcionáře, psaného
Antonínem Přidalem a mluveného malířem
Milanem Zezulou. Zatímco posluchače pan
Hlava neodolatelně bavil, partajní funkcionáře
přiváděl do stavu zuřivosti. A tak nebylo divu,
že celá ta skvělá osádka prožila normalizaci
v zákazech, ústrcích a ponižování.
Co bude dál? Bdělé oko Bruselu zatím
ponechává kulturu na pokoji. Ale i kdyby se
odtud časem nakrásně vynořili noví dozorci
a usměrňovatelé, tu je třeba připomenout,
že s takovými máme v Čechách i na Moravě
letité zkušenosti z časů Varšavské smlouvy.
Jak hlídače obcházet, obelstít a třeba i zesměšňovat, Pan Hlava se kdykoliv opět může
(je) ■
chopit mikrofonu.
Foto: www.brnozurnal.cz

Kultura

KONKURZ DO
DĚTSKÉHO DIVADLA

ROZLOUČENÍ
S HELENOU KRUŽÍKOVOU
V 92 letech zemřela 3. března herečka
Helena Kružíková, dlouholetá členka souboru Národního divadla Brno.

Helena Kružíková byla držitelkou Ceny
Thálie za celoživotní herecký výkon, před
dvěma měsíci získala i Cenu města Třebíče,
kde se narodila. Její první role v Národním
divadle Brno byla v roce 1951 Bělena v Tylově Strakonickém dudáku. Natáčela i pro
brněnské studio České televize. Ztvárnila
přes stovku nezapomenutelných postav,
včetně Lady Macbeth, Čechovovy Arkadiny
nebo Čapkovy Matky, svoji poslední roli
nastudovala v roce 1990.
Televizní diváci a divačky si ji mohou
pamatovat i z některých pořadů, filmů
a pohádek brněnského studia, například
z Bakalářů, seriálu Slovácko sa nesúdí nebo
z filmu Tchyně a uzený.
Čest její památce.
(mav)

■

Konkurz Brněnského Dětského Divadla se
uskuteční v neděli 23. května od 9.00 do
16.00 hodin v prostorách sálu Gymnázia
Matyáše Lercha na Žižkově 55.
Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými
zájmy ve věku od osmi do 16 let, respektive
mládež do 18 let. Divadlo se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia
Divadla na provázku, které vedl dnes již zesnulý režisér Zdeněk Pospíšil. Jedná se o kontinuální víceletou dramaticko-uměleckou přípravu. Získané znalosti a dovednosti děti využijí nejen při dalším studiu, ale i v běžném životě
a často jsou také přijímány ke studiu na
různých uměleckých školách. Z této činnosti
mohou v budoucnu také vzejít i nové, výrazné
umělecké osobnosti, čímž divadlo svým dílem
přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které
se o Brně vždy hovořilo jako o líhni hereckých
talentů. Cílem divadla je vznik divadelních
inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.
Na konkurz se děti mohou přihlásit na
e-mailu: detskedivadlo-brno@seznam.cz, na
kterém lze také získat podrobnější informace.
Případně je možné využít také telefonní číslo
603 584 610. Děti, které konkurzem úspěšně
projdou, se mohou zúčastnit letního soustředění, které je naplánováno od 7. do 21. srpna.
Jiří Ryšánek

■
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Kultura

K ZÁCHRANĚ VILY
NAKROČENO
Muzeum města Brna podepsalo partnerskou smlouvu s Národním muzeem
umění, architektury a designu v Oslu
o spolupráci na projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily.
Národní muzeum umění, architektury
a designu je ústřední norská státní
muzejní instituce, která uchovává, chrání,
prezentuje a propaguje kulturní dědictví
své země prostřednictvím nejrozsáhlejší
sbírky umění, architektury a designu
v Norsku. První Národní muzeum v této
severské zemi vzniklo roku 1837, posléze
jeho roli centrální instituce převzala
Národní galerie a postupně, stejně jako
v českých zemích, vznikala další národní
muzea: Uměleckoprůmyslové muzeum,
Muzeum moderního umění a Muzeum
architektury, které je nositelem hlavní
partnerské spolupráce a které prezentuje historická i současná díla z oblasti
architektury. Hlavní sbírky jsou z období
modernismu, konkrétně pak z meziválečného období. Kolekce se skládá převážně z archivů soukromých norských
architektů a zahrnuje kresby, fotograﬁe,
modely a podobně. Obdobně jako
Muzeum města Brna má ve své správě
vilu Tugendhat, spravuje Muzeum architektury vilu Stenersen z roku 1939, která
je špičkovým reprezentantem norského
funkcionalismu.
Spolupráce obou partnerů na projektu
rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na
předchozí společné aktivity. Muzeum
města Brna bude s norským partnerem
konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální
přístupy k možnostem prezentace dějin
architektury veřejnosti právě v domech,
jejichž původní funkcí bylo privátní bydlení. Spolupráce v přípravné a realizační
fázi se bude odehrávat formou konzultací
na místě a spoluprací norských odborníků s projektanty. Uskuteční se dva česko-norské semináře, je plánována aktivní
účast norského partnera na mezinárodní
odborné konferenci Arnoldova vila a zrození moderního města a životního stylu
dlouhého století, kterou Muzeum města
Brna uspořádá v průběhu realizace projektu, dále studijní cesta našich odborných pracovníků do Norska.
Alena Šedivá

■

ZNOVUNALEZENÝ
SKLADATEL

Moravská zemská knihovna podepsala
memorandum o spolupráci s Bibliothèque
nationale de France a přináší virtuální
výstavu Antonín Rejcha znovunalezený.
Moravská zemská knihovna podepsala
memorandum o spolupráci s Francouzskou
národní knihovnou, které ujednává spolupráci obou institucí především v oblasti
vědy, výzkumu i digitalizace a výměnných
stáží.
Impulzem ke vzájemné užší spolupráci
byly přípravy společného projektu v podobě výstavy a konference o česko-francouzském skladateli Antonínu Rejchovi. Společná práce odkryla nejen hloubku sdíleného
kulturního dědictví, pokud jde o skladatele
Rejchu, značnou šíři sbírky Rejchovy hudby
ve fondech francouzské knihovny, ale poukázala též na možnou kooperaci, která je
příslibem vzájemného předávání zkušeností
například na poli digitalizace fondů a odborných výzkumů obou knihoven.
Virtuální výstava vznikala při příležitosti
výročí 250 let od narození tohoto českého
skladatele, jehož život i tvorba byly významně spojeny s Francií a pobytem v Paříži. Rejcha, který se narodil v Praze, byl vrstevníkem a přítelem Ludwiga van Beethovena,
naturalizovaným Francouzem, široce uznávaným profesorem skladby a prvním rodilým
Čechem zvoleným za člena Francouzské
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akademie krásných umění. Jeho všeobecně uznávaný přínos v hudební teorii a pedagogice v posledních letech doplňuje hlubší
poznání Rejchy, jako odvážného a nápaditého skladatele.
„Výstava zpřístupňuje současný stav
bádání včetně nejnovějších Rejchovských
objevů. V devíti tematických celcích přibližuje pomocí autografních rukopisů z fondu
Francouzské národní knihovny, archivních
dokumentů, původních tisků z fondů Moravské zemské knihovny a dobových rytin místa, na nichž se odehrával Rejchův život,
plný zvratů, počínaje rodnými Čechami přes
Německo, Vídeň až do Paříže. Zaměřuje
se také na různé aspekty jeho hudební
a teoretické tvorby,“ uvedli k výstavě její
autoři Jana Franková z Moravské zemské
knihovny a François-Pierre Goy z Francouzské národní knihovny.
Výstava měla být podle původního plánu
instalována vloni k příležitosti Rejchova
kulatého výročí. Pandemická opatření však
vedla k jejímu přenesení do virtuálního prostoru, kde získala mnohem rozsáhlejší
podobu. Díky tomu je obohacena například
o ukázky z nové nahrávky Rejchovy kantáty
Lenore v podání Filharmonie Brno, která
vyšla na konci minulého roku.
Českou verzi výstavy zájemci naleznou na
adrese: rejcha.knihovny.cz a francouzská verze
je k dispozici na: reicha.knihovny.cz.
Mgr. Radoslav Pospíchal

■

Neziskové organizace / Sport

DO PRÁCE NA KOLE

PREVENCE
BEZDOMOVECTVÍ
Během ledna a února sociální služba
Prevence bezdomovectví Armády spásy přestěhovala jednu domácnost do
obecního bydlení a jednu do komerčního nájmu.
Ve spolupráci se sociálními pracovníky
se nastěhovaly do tréninkových bytů
nově dvě domácnosti a další uživatelé
pracují na své nepříznivé sociální situaci,
která často zahrnuje i problematickou
bytovou situaci. Také navazujeme nové
spolupráce se zájemci o sociální službu,
z nichž většina byla zasažena jak v pracovní oblasti, tak i bytové krizovou situací
s Covid-19. Jako sociální služba se snažíme uživatelům pomoci mimo jiné potravinovou pomocí a distribucí ochranných
pomůcek.
V rámci poskytování sociální služby se
setkáváme s osobami, které nemají praktického lékaře a nepečují tak o svůj zdravotní stav. I preventivní prohlídka může
člověku zachránit život. To byl jeden
z důvodů, proč jsme navázali spolupráci
s praktickou lékařkou MUDr. Janou Houfkovou, u které se naši uživatelé mohou
registrovat a tím získat podporu a pomoc
v řešení zdravotních potíží.
Mgr. Ivana Kudělová

■

Do 30. dubna se mohou zaregistrovat zájemci o zapojení do výzvy Do práce na kole.
Do práce na kole je týmová výzva pro
všechny zaměstnance, studenty, rodiny a přátele, kteří se pravidelně dopravují během
května bezmotorově, na kole, koloběžce,
skatu a podobně, jdou pěšky nebo běhají.
Květnovou výzvu doprovázejí oblíbené akce
na triko, soutěže o ceny a vyhlašování vítězů
a to přidává účastníkům na hravosti a motivaci.
I letos jsou upraveny podmínky vzhledem
k aktuální bezpečnostní situaci a budou vstříc-

né k účastníkům, kteří budou v průběhu května
pracovat z domova. Mohou si zapisovat
vycházky nebo rekreační vyjížďky na kole.
Vedle vyhlášení nejlepších týmů soutěží ﬁrmy
o titul Nejlepší cyklozaměstnavatel a na celonárodní úrovni je vyhlašováno podle Cyklobarometru Cykloměsto roku. Zde se Brno
bohužel umisťuje dlouhodobě na posledních
místech, a to bychom rádi změnili. Výzvu koordinuje spolek Partnerství, hlavní informace
najdete na webu: www.dopracenakole.cz.
Ing. Hana Rárová

■

VYZKOUŠEJTE SI TRÉNINK HOKEJISTŮ
Hokejové centrum mládeže HCM Warriors
Brno nezahálí ani při sportovním lockdownu, pro malé hokejisty připravuje tréninky
na dálku. Nyní si je nově mohou vyzkoušet
všechny děti.
Otevřené Online tréninky zájemci najdou
na www.hcmwarriorbrno.cz. Pokud děti cvičení zaujme natolik, že by se chtěly zapojit
do klubu, až budou podmínky pro sportování
příznivější, mohou je rodiče přihlásit u žákovského trenéra Mgr. Dominika Humla na e-mailu: huml@hcmwarriorbrno.cz. Jak to v klubu
vypadá a co vše pro děti připravuje, zachycuje
také klubová facebooková stránka.
Co vše dokázali sportovci přes zimu, a to
i přes přísná anticovidová opatření? Trenéři
pro nejmenší Warriory připravili přes 30 online tréninků, při kterých byly rozbity dvě lampičky, vylito 15 litrů pití a přišly nejméně tři
stížnosti od sousedů na dusot a hluk. Žáci
trénovali formou onlajnu i individuálních plánů
a hráči dorostu a juniorky měli s kondičním

trenérem domácí on-line posilovnu. Klub zorganizoval přes 300 hodin venkovních tréninků
na ledě, kterého se žáci mohli účastnit po dvojicích. Při tom malí sportovci zažili tři sněhové
vánice, několik studených deštíků i třeskuté
sibiřské mrazy, kdy rtuť teploměru klesla až
na mínus 11 stupňů. Ztracené puky ani nepočítali, hráči zkrátka umí vyslat pořádnou ránu.
Nejen trenéři, ale i rodiče si zaslouží
pochvalu za to, jak podpořili klub. Vznikly
skupiny rodičů, které si navzájem pomáhaly
vozit děti na tréninky a najezdily tak stovky

kilometrů na kluziště v Dambořicích, Salesku
v Líšni, Řícmanicích a za Lužánky, kde poté
mrzli a mokli mimo areál a zahřívali se pouze
kávou z automatů.
Trenéři vymysleli nové koncepce tréninků
pro dvojičky tak, aby se Warrioři dále zlepšovali
v bruslení a akcích jeden na jednoho. Na ledě
bylo více prostoru pro nácvik klíčových dovedností a tréninky mohly být zaměřené více individuálně. Součástí programu byly výzvy a tréninky na doma a motivace hráčů k pohybu
(mav) ■
i mimo ně, ve volném čase.
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Inzerce
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