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19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 9. 6. 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
Hnízdní budky pro
poštolky, kavky a rorýse
V březnovém a dubnovém čísle zpravodaje
jsme vás informovali, že jsme nainstalovali ve
spolupráci s Jihomoravskou pobočkou České
společnosti ornitologické hnízdní budky pro
poštolku obecnou, rorýse obecného a kavku
obecnou na vybrané domy ve správě městské části Brno-střed. Podařilo se nám připravit
téměř 100 budek a rádi bychom takovou možnost nabídli i dalším společenstvím vlastníků
jednotek nebo majitelům domů v městské
části Brno-střed. Pokud máte o instalaci
budky na svém domě zájem, kontaktujte Martinu Hermannovou na e-mailové adrese:
martina.hermannova@brno-stred.cz a zašlete
jí adresu domu a kontaktní osobu, na kterou
se v této záležitosti můžeme obracet. Nejprve
bude nutné ověřit, zda je váš dům pro umístění
takové budky vhodný. Pokud tomu tak bude
a dohodneme se na podmínkách umístění,
Česká ornitologická společnost bude na podzim pokračovat v instalaci dalších budek
a můžete se pak na jaře se začátkem hnízdní
sezóny těšit na první ptačí návštěvníky.

Sčítání lidu, domů a bytů
se prodlužuje
V důsledku protiepidemických opatření
Český statistický úřad prodloužil termíny pro
sčítání obyvatel až do 11. května, a to jak pro
elektronické sčítání, tak pro ruční vyplnění
a odevzdání sčítacích formulářů. On-line sčítání

probíhá na www.scitani.cz, je velmi jednoduché, rychlé a bezpečné. Pokud se někdo
nesečte on-line, bude od 17. dubna do 11. května vyplňovat listinný formulář. Samotné formuláře začnou sčítací komisaři doručovat od
17. dubna. Pokud se k vám formuláře nedostaly,
pro aktuální informace o přípravách a průběhu
Sčítání 2021 můžete navštívit webové stránky
www.scitani.cz, zaslat své dotazy na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo využít informační linku
Kontaktního centra sčítání 253 253 683.

Veřejný park na
Kraví hoře za koupalištěm
Vzhledem k probíhající rozsáhlé rekonstrukci
venkovního areálu bazénu a koupaliště na Kraví
hoře je pro veřejnost stále uzavřen veřejný park
s dětským hřištěm za areálem. K uzavření došlo
z bezpečnostních důvodů, protože se jak
v areálu koupaliště, tak i v jeho nejbližším okolí
pohybuje velké množství stavební techniky
a nákladních automobilů. Během rekonstrukce
bude vybudováno nové sociální zázemí letního
koupaliště. Věříme, že areál koupaliště i veřejného parku s dětským hřištěm bude v létě opět
přístupný veřejnosti bez omezení.

Blokové čištění v městské
části
Blokové čištění v městské části Brno-střed
zpravidla probíhá v dubnu, červnu, srpnu a listopadu. Minimálně sedm dní před čištěním
jsou ulice označeny přenosnými dopravními
značkami. Od roku 2019 nedochází k odtahům nepřeparkovaných aut na odstavná
parkoviště. Auta, která majitelé nechají stát
na čištěné ulici, jsou buď nazdvižena a po
vyčištění vrácena zpět na místo, nebo jsou
posunuta na blízké volné parkovací místo
a po vyčištění vrácena zpět. Tento úkon pak
majitele vozidla stojí 1 500 korun. Ve chvíli,
kdy na ulici zůstane příliš mnoho nepřeparkovaných aut, nelze z časových důvodů provést u všech tyto úkony a daná komunikace
zůstane nevyčištěná. Věnujte proto, prosím,
pozornost dopravním značkám u svého bydliště, případně využijte aplikaci Brněnských
komunikací, která vás na blížící se blokové
čištění upozorní. Aplikaci najdete na stránkách: https://cisteni.bkom.cz.

Portál občana městské
části Brno-střed
Nevíte si rady, jak požádat o obecní byt,
zaplatit poplatek za psa, nebo co vše je potřeba k vyřízení rodného listu? Na webové adrese: obcan.brno-stred.cz naleznete takzvaný
portál občana, což je vlastně souhrn praktických, srozumitelně popsaných návodů na
řešení životních situací, které můžete vyřídit
na Úřadě městské části Brno-střed. Jednotlivé životní situace jsou přehledně rozdělené
podle témat, snadno se tak zorientujete
v mnohdy složitých úředních záležitostech.
Součástí každé životní situace jsou formuláře
ke stažení, pokud je k jejímu vyřízení formulář
potřeba, a kontakty na pracovníky, do jejichž
agendy konkrétní životní situace spadá.
Můžete si tak nachystat potřebné dokumenty
a připravit se na návštěvu našeho úřadu předem a v klidu domova. Pokud vám i přesto
bude něco nejasné, můžete využít služeb
našeho Miniúřadu a poradit se na telefonním
čísle 542 526 379 nebo e-mailové adrese:: iveta.ﬁserova@brno-stred.cz. Vzhledem
k pandemické situaci je také vždy dobré ověřit si telefonicky nebo na www.brno-stred.cz,
zda a ve které dny je úřad otevřen veřejnosti
a zda není potřeba se předem objednat.
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Informace z radnice

RADNICE PROMINE NÁJEMNÉ
ZA PROSTORY K PODNIKÁNÍ

Rada městské části Brno-střed v dubnu
schválila prominutí 50 % nájemného u prostor sloužících k podnikání v domech spravovaných městskou částí Brno-střed. Jedná
se o provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na
základě vládních nařízení úplně uzavřeny,
nebo byl jejich provoz výrazně omezen.
Důležitou podmínkou prominutí nájemného
je, že provozovatelé své podnikání v těchto
prostorách provozovali ke dni 1. ledna 2021
a na základě vládních opatření činnost museli
výrazně omezit nebo úplně přerušit.

„Podnikatelé a provozovatelé služeb v naší
městské části mají opět v důsledku vládních
nařízení souvisejících s covid-19 již několik
měsíců uzavřené provozovny. Státní kompenzace jsou vypláceny s několikaměsíčním zpožděním a řada z nich je již
v situaci, kdy hrozí, že definitivně skončí.
Rozhodli jsme se jim proto poskytnout další
pomoc, a to formou 50% slevy na nájemném
za květen až červenec tohoto roku. Už dříve
jsme odložili splatnost nájemného nejprve
za první tři měsíce roku do 30. června, a poté
za měsíce duben až červen do 31. srpna.
Zastupitelstvo městské části již dříve také
schválilo, že městská část nebude v tomto
roce uplatňovat navýšení nájmů o inflaci,“
upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
městské části Brno-střed.
Žádosti mohou provozovatelé na radnici
předkládat až do 31. května, splnění podmínek budou dokládat čestným prohlášením.
Postup promíjení nájemného následně
schválilo na dubnovém zasedání také
zastupitelstvo.

„Naše opatření směřuje ke zmírnění
negativních dopadů nouzového stavu,
spočívající zejména v podpoře obyvatel,
podnikatelů a také snížení rizika nezaměstnanosti. Pokud si požádají všichni
nájemci, městská část odpustí nájemné
v celkové výši zhruba 10 milionů korun. Jedná
se opravdu o hodně peněz a my musíme
velmi pečlivě zvažovat, kde radnici budou
chybět, které výdaje můžeme omezit a které
jsou nezbytně nutné,“ doplnil Ing. Roman
Kotěra, radní Brno-střed, do jehož gesce
spadá pronájem nebytových prostor.
Za loňský rok městská část Brno-střed
prominula nájemné v celkové výši téměř
8 milionů korun. Průběžným odkládáním
splatnosti nájemného také vytvořila nájemníkům časový prostor na podávání žádostí
na kompenzace nákladů ve vládních programech, aniž by se ocitli v aktuální finanční
tísni. Podnikatelům v gastronomii městská
část loni odpustila také místní poplatky za
restaurační zahrádky v souhrnné výši více
(kad) ■
než 5,3 milionu korun.

HURÁ, OTEVŘELI JSME ZELNÝ TRH
Za dodržení všech nutných protiepidemických opatření jsme v pondělí 12. dubna
konečně mohli otevřít tržiště na Zelném
trhu a přivítat první prodejce.
Vzhledem k tomu, že probíhá jarní prodejní
sezóna, začali se na Zelném trhu postupně
objevovat zemědělci a další prodejci, a to
podle toho, na jaké plodiny a výrobky se
zaměřují. Takže během dubna to byli zejména
zemědělci s předpěstovanými sazenicemi
a přísadami různých druhů salátů, jahod,
prvních rajčat, řady bylinek, například libečku,
máty, koriandru, pažitky, petrželky a dalších
a také sazenic květin, například petrklíčů
nebo muškátů pro radost a na ozdobu.
Až později se k nim přidají další prodejci
už s letošní úrodou ovoce, zeleniny, květin

a dalšího zboží. V průběhu sezóny bude na
trhu prodávat 37 prodejců-zemědělců, tedy
o tři více než v loňském roce. Počet prodejců-obchodníků se také zvýšil, a to z 20 na
21.
„Chtěli bychom všem našim prodejcům
usnadnit start letošní sezóny. Všichni by měli
platit poplatek za služby 15 korun za metr
prodejní plochy a den, ten však až do konce
května platit nebudou,“ uvedla Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce Zelný
trh spadá.
Poplatek za služby vybírá městská část
Brno-střed a slouží k úhradě nezbytných
nákladů spojených s prodejem. Jedná se
o administrativní, technické a organizační
zajištění provozu trhu, hygienické zázemí,
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propagaci a podobně. Loni jej Rada městské
části Brno-střed odpustila všem prodávajícím
od 1. července až do konce sezóny v listopadu.
O aktuálně platných nařízeních, která je
potřeba na tržišti dodržovat, se dozvíte na
informačních cedulích při vstupu na tržiště
ze Starobrněnské ulice a také při vstupu ve
spodní části trhu u ulice Radnická. Prosíme
vás o jejich dodržování.
„Věřím, že se Zelný trh postupně zaplní,
ztráty našich zemědělců teď z jara nebudou
příliš velké a my nakupující jim v průběhu
celé sezóny tento opožděný start svou podporou a nákupy vynahradíme,“ doplnila Ludmila Oulehlová.
(kad)

■

Informace z radnice

NOVÉ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Rada městské části Brno-střed v dubnu
doporučila schválení městských památkových zón.
V říjnu 2020 jsem vás v našem zpravodaji
seznámil s návrhem Národního památkového ústavu na vyhlášení Městské památkové zóny Brno – širší centrum. Městské
části Brno-střed a Brno-Královo Pole s tímto
řešením vyjádřily nesouhlas, a to ze dvou
zásadních důvodů:
■ Většina navrženého území nemá charakter památkové zóny podle památkového zákona.
■ Vznikla by nepřiměřená byrokratická
zátěž pro vlastníky a uživatele nemovitostí, kteří budou muset žádat o památkářské stanovisko, ačkoliv jejich nemovitost nemá památkový charakter.
Oprávněnost tohoto stanoviska potvrdila
právní analýza Kanceláře architekta města
Brna, podle níž existuje důvodný předpoklad, že takto vymezená zóna může být
soudně zrušena, protože většina území
nesplňuje zákonné požadavky na vyhlášení
městské památkové zóny.

Na základě námitek dotčených městských částí paní primátorka JUDr. Markéta
Vaňková rozhodla o konání kulatých stolů
odborníků, jejichž záznam můžete zhlédnout na youtube kanálu Kanceláře architekta města Brna. Výsledkem je odborný
návrh Kanceláře architekta města Brna na
vyhlášení městských památkových zón,
splňujících jak potřebu ochrany objektů se
zrušenou památkovou ochranou, tak odstraňující právní nedostatky návrhu Národního památkového ústavu.
Na území naší městské části navrhuje
vyhlášení městských památkových zón
Veveří, Stránice, Lužánky, Černá Pole, Pisárky, Areál BVV a Kamenná kolonie.
Zóny jsou rozděleny podle charakteru na
zóny A a B.
■ Památkové zóny A mají vysokou koncentraci kulturních památek a památkově
hodnotných staveb a urbánních prvků
s charakteristickým urbanismem, které
vyžadují památkovou ochranu, zachování a obnovu.
■ Památkové zóny B s nižší koncentrací
kulturních památek, avšak s památkově

hodnotnými objekty a urbánními prvky
s charakteristickým urbanismem, které
vyžadují přiměřenou ochranu a mají být
v hlavních rysech zachovány a dále
zhodnocovány.
Rada městské části Brno-střed dne
12. dubna s návrhem vyslovila souhlas a doporučila Radě města Brna jeho schválení.
Rada městské části i já osobně jsme si
plně vědomi potřeby ochrany památkových
hodnot na území naší městské části jak
z architektonického, tak urbanistického hlediska. Proto budeme po vyhlášení městských památkových zón usilovat pro tato
území o zpracování regulačních plánů, které
ochranu charakteru území ještě umocní.
Věřím, že návrh rady naší městské části
na schválení Městských památkových zón
ukončí často nevěcnou a zavádějící polemiku o našem postoji k ochraně památkového dědictví.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta městské části Brno-střed ■
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PRODLUŽOVÁNÍ NÁJEMNÍCH
SMLUV K BYTŮM SE MĚNÍ
Od 1. května 2021 vstupují v platnost nová
pravidla pro prodlužování nájemních smluv
a budou se vztahovat na případy projednávané po tomto datu. Přináší pozitivní novinku, pokud včas platíte nájemné, byt řádně
užíváte a neporušujete obvyklá pravidla pro
chování vdomě, dostanete smlouvu na dobu
neurčitou už za tři roky, ne za 5 let, jak tomu
bylo doposud.
Původní pravidla byla nastavena tak, že
nájemník dosáhl na smlouvu neurčitou až poté,
co absolvoval pětileté období zahrnující
přidělení bytu na jeden rok a následné
prodloužení nájmu bytu dvakrát po dvou
letech. Samozřejmě za podmínky, že ani
v jednom období neměl problém s dluhem na
nájemném nebo příslušenství, případně
prohřešky v rámci společného soužití v domě
a podobně. Nyní může nájemník dosáhnout
na smlouvu na dobu neurčitou po bezdlužném
a bezproblémovém užívání bytu už po třech
letech. Nájemní smlouva je s ním uzavřena
nejprve na rok, poté na dva roky na dobu
určitou, a poté už rovnou na dobu neurčitou.
„Novými pravidly chceme vyjít vstříc všem
spořádaným nájemníkům, kteří včas hradí
nájemné a chovají se slušně jak v bytě, tak ve

společných prostorách domu. Věřím, že nová
pravidla budou působit také motivačně pro
nájemníky nové, kteří se o byt teprve chystají
žádat. Změna směřuje navíc i k odstranění
nadbytečné administrativy a zrychlení rozhodovacího procesu na radnici,“ upřesnil
Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed, do jehož
gesce bytová politika spadá.
V případě, že nájemník nebude včas a řádně
plnit své závazky, nedosáhne na smlouvu na
dobu neurčitou, ale bude muset opakovaně
uzavírat smlouvy na dobu určitou. Pokud bude
nájemník porušovat povinnosti plynoucí
z nájmu bytu a bude dlužit vyšší částku, bude
muset kromě smlouvy na dobu určitou na
jeden rok uzavřít i dohodu o vyklizení bytu
formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti na náklady nájemce.
„Cílem nových pravidel je také stabilizovat
bytový fond a vytvořit silnou skupinu
dlouholetých bezproblémových nájemníků.
A naopak s těmi, kteří dlouhodobě neplatí, ničí
vybavení bytů, ztěžují soužití ostatním
obyvatelům domu a i jinak se nechovají podle
běžných společenských pravidel, chceme mít
možnost včas se rozloučit,“ doplnil Jan Mandát.
(kad)

■

ADOPTUJTE SI ZÁHONEK

Máte poblíž vašeho domu záhonek, předzahrádku, malý plácek, který byste si chtěli
vzít za vlastní? Rádi vám s tím pomůžeme,
městská část Brno-střed už několik let spolu s našimi obyvateli úspěšně provozuje
program adopce zeleně.
Na začátku je nutné ověřit, zda jsou pozemky, na kterých chcete pracovat a zkrášlit je,
ve vlastnictví města Brna a má jej svěřené ke
správě městská část Brno-střed. To za vás
udělají kolegové z odboru životního prostředí
městské části. Na vás je, abyste vyplnili žádost
a uvedli tam požadované informace. Nejste
si úplně jistí, jestli je to, co byste si na daném
místě vymysleli, vhodné? Jestli se tam hodí
trvalky, nebo raději drobný keřík s květy?

Nevadí, i s tím vám kolegové z odboru životního prostředí rádi poradí.
A proč je potřeba na adopci se domluvit
a nahlásit ji? Nestačí, když to místo prostě upravíte? Je mnohem lepší, když adopci máme
zapsanou a informaci předáme ﬁrmě, která
pro nás zabezpečuje sečení trávy. Často zde
pracují sezónní pracovníci, kteří prostě plní
úkol a může se stát, že posečou i květiny.
S adopcí se to nestane. Nemáte čas se o nějaké místo vlastnoručně starat, ale program
adopce zeleně vás zaujal? Můžete nám přispět
do veřejné sbírky, my pak peníze použijeme
hlavně na výsadbu stromů. Pokud budete mít
zájem, můžete se tedy stát adoptivními rodiči
konkrétních stromů třeba na Kraví hoře, ve
Vrchlického sadu nebo na náměstí 28. října.
Podrobné informace, potřebné formuláře,
číslo transparentního účtu a další najdete na
www.brno-stred.cz v sekci Potřebuji si vyřídit –
Adopce zeleně. Chcete-li poradit, obraťte se
na Ing. Irenu Kučerovou z oddělení údržby
zeleně, telefon: 542 526 161, e-mailová adresa:
(kad) ■
irena.kucerova@brno-stred.cz.
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PORADNA ODBORU
SOCIÁLNÍHO
A ZDRAVOTNÍHO
Dobrý den,
jsem tatínek dvou školních dětí, které
jsou v současnosti obě doma na dálkové
výuce. S přicházejícím jarem už bych rád,
za dodržení všech hygienických opatření,
vyrazil s dětmi ven. Nemůžu po dětech,
které jsou po půl dni sezení u počítače,
chtít, aby byly pořád zavřené doma.
Cyklostezky a oblasti mimo území obce
jsou ale přeplněné, existuje nějaký přehled hřišť nebo sportovišť v naší městské
části?
Děkuji, Petr Heřman
Pobyt na čerstvém vzduchu je nyní jedním z mála způsobů, jak bezpečně trávit
volný čas a aktivně si odpočinout. V této
době je třeba se přitom řídit aktuálním rozhodnutím vlády a dodržovat nezbytná
hygienická doporučení – tedy dodržovat
bezpečné rozestupy, nosit ochranu úst
a nosu, dezinﬁkovat si ruce.
Městská část Brno-střed má ve správě
23 dětských hřišť a k tomu další veřejná
sportoviště. Pokud přemýšlíte, na které,
třeba i více vzdálené hřiště, s dětmi vyrazit,
pak se inspirujte na webu naší městské
části: www.brno-stred.cz. Zde v sekci Mohlo by vás zajímat najdete záložku Sport
a volný čas, která obsahuje přehled všech
veřejných hřišť a sportovišť.
Ve chvíli, kdy se opatření uvolní, je možné inspirovat se a najít zajímavé tipy na
venkovní výlety na webu Lesů města Brna:
www.lesymb.cz, které nabízejí několik
dobře popsaných tras okružních výletů
a naučných stezek.
Osvědčeným místem s nabídkou aktivit venkovních i on-line je pak web provozovaný Turistickým informačním centrem: www.gotobrno.cz. Dalším místem,
kde se dozvíte spousty informací a tipů
na poznávací výlety přímo v Brně i v jeho
příměstských lesích, je webová stránka:
http://brno.cz/kam-vyrazit.
V každém případě prosím respektujte
právě platná opatření a omezení týkající
se pohybu ve veřejném prostoru. Děkujeme.
Mgr. Marie Jílková
členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast zdravotní a sociání ■
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SENIORSKÁ OBÁLKA V MINIVERZI
Seniorská obálka nebo také I.C.E. karta je
společným projektem Zdravotnické záchranné služby, ministerstva práce, krajů
a obcí, která je určená především seniorům.
Pomoci však může každému, zejména
lidem s chronickým onemocněním nebo
třeba osaměle žijícím.
Název I.C.E. karta vychází z anglického In
Case of Emergency a v překladu znamená:
použít v případě nouze. Jde o tiskopis, kam
si lidé vyplňují důležité zdravotní údaje pro
potřeby Integrovaného záchranného systému, tedy zdravotníků, hasičů a policie.
Vyplněné informace umístěné na viditelném místě v domácnosti pak záchranářům
pomáhají při zásahu a řešení situací ohrožujících zdraví nebo život.
Městská část Brno-střed se do projektu
s názvem Seniorské obálky zapojila již v roce
2019. Na výzvu ve zpravodaji a také prostřednictvím pracovníků sociálního odboru se mezi
naše seniory dostalo několik tisíc obálek
s tiskopisy.
Vyplněný tiskopis I.C.E. karty se v domácnosti umisťuje magnetem na ledničku nebo
vnitřní stranu vstupních dveří. Na těchto dvou

místech také složky záchranného systému
obálku primárně hledají, pokud v domácnosti
v případě nouze zasahují.
Na základě ohlasů z terénu jsme nyní připravili i verzi mini, tedy kartičku, která se vejde
do peněženky a obsahuje nejnutnější informace o zdravotním stavu – užívané léky, chronické nemoci, kontakt na lékaře. Kartička
záchranářům velmi ulehčí situaci při řešení
náhlého zdravotního problému občana, který
se třeba odehraje jinde než v domácnosti.
Ideální variantou pak je mít doma vyplněný
formulář na obvyklém místě a v peněžence
uloženou minikartu.

Jak už praxe ověřila, I.C.E. karta neboli
seniorská obálka je jednoduchý pomocník
při záchraně života. Pokud o ni máte zájem,
a to jak o novou minikartu, tak i o velký
domácí tiskopis, můžete si je vyzvednout
na radnici Brno-střed na Dominikánské 2
v kanceláři Miniúřadu. Ta se nachází hned
za vrátnicí vlevo. Je důležité udržovat tiskopisy aktuální, proto se neostýchejte přijít si
pro minikarty i velké domácí tiskopisy opakovaně.
Mgr. Marie Jílková
členka Rady městské části Brno-střed
pro oblast zdravotní a sociální ■

NOVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD
SAKO Brno během dubna rozvezlo na
1 000 hnědých popelnic na biologicky rozložitelný odpad. Do městské části Brno-střed jich putovalo 49.
Popelnice jsou umístěny v již fungujících
kontejnerových hnízdech. Přinášíme jejich
seznam v naší městské části, podívejte se,
které budete mít nejblíž.
Bakalovo nábřeží 7, Bartošova x Třída
Kpt. Jaroše, Bayerova 10, Bezručova 8–
10, Botanická 14, Bratislavská 23, bratří
Čapků x Údolní, Celní 3, Čápkova x Jana
Uhra, Červený kopec 28, Dřevařská 13,
Dvorského x Opavská, Gorkého 45, Grmelova 10, Grohova 39 – vnitroblok, Hluboká
3, Hoppova, Hybešova 30, Jana Uhra 29,
Jeřábkova x Nám. 28. října, Jílová x Rovná,
Jircháře 2, Kamenná 31, Kamenná 56, Kounicova 14, Kounicova 67, Křenová x Vlhká,
Křídlovická 43 – vnitroblok, Křížkovského
x Zedníkova, Leitnerova 4–10, Lidická x
Burešova, Ludmily Konečné x Táborského
nábřeží, Nádvorní 3, Nové sady 40 – ve
dvoře, Pellicova 15, Polní x Renneská třída,
Poříčí 29, Pšeník 13, Renneská třída 48 až

50 – vnitroblok, Rybářská 30 – vnitroblok,
Strž 1, Táborského nábřeží 1, Tučkova x
Kotlářská, Úvoz 110–116, Úvoz 90 – vnitroblok, Veletržní 5, Vídeňská 55, Vinohrady
47, Výstavní 28.
Svoz bioodpadu bude probíhat jednou
týdně. Kontejnery by primárně neměly sloužit
pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou
v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu
či sběrové víkendy během vegetačního
období, kdy lze bioodpad ze zahrad ukládat
do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Město Brno pro tyto účely během
posledních let distribuovalo také na 7 000
kompostérů.

Popelnice by měly sloužit především pro
kuchyňský bioodpad, zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, jádřince, pecky, ale i čajové sáčky
a kávový odpad. Do biopopelnice nepatří
živočišné zbytky jako například maso, oleje,
tuky, kosti, mléčné výrobky, stavební odpad,
kamení, textil, cigarety, popel a samozřejmě
komodity jako plasty, kovy, sklo a směsný
komunální odpad.
Program třídění biologického odpadu
v rodinných domech, který probíhá ve Stránicích, bude pokračovat i v letošním roce.
Svozové dny budou vždy v sudou středu
ve čtrnáctidenních intervalech s výjimkou
prosince.
Termíny svozu ve Stránicích:
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.
(kad)

■
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NOC KOSTELŮ

PODPOŘTE PROJEKTY PRO
BRNO I BRNO-STŘED

Jarní fáze Dáme na vás, participativního
rozpočtu města Brna, vrcholí. Do 15. května
máte poslední šanci podat svůj projekt pro
lepší Brno. Zároveň až do 31. května můžete
podpořit svým: líbí se mi ty projekty, které
byste rádi viděli v listopadovém ﬁnále.

Podpořit projekty může kdokoliv, stačí
otevřít www.damenavas.brno.cz a podívat se
do galerie projektů. V galerii čeká celá řádka
projektů, které jsou zaměřené na sport, děti,
kulturu i zeleň. Můžete se také podívat na to,
v jaké městské části jsou projekty navrženy.
Třeba zrovna u nás nebo někde poblíž
najdete zajímavý nápad, který čeká na vaši
podporu. Je jedno, v které městské části
bydlíte, důležité je, aby se vám nápad líbil
a chtěli jste ho podpořit.
A co můžete podpořit na území Brna-střed?
„Letošnímu ročníku prozatím vládnou nejrůznější venkovní sportoviště, workout a dětská hřiště. Nabízí se například i výběh pro
psy či nápady pro zelenější město,“ uvedla
Aneta Fialová, vedoucí oddělení koordinace
a komunikace.
Rádi byste viděli tyto nápady zrealizované?
Pak je nezapomeňte podpořit. Už sám název
projektu participativního rozpočtu města Brna
přece říká: Dáme na vás.
(kad)

■

Z PODZEMÍ MIZÍ DALŠÍ
KILOMETRY PAROVODŮ
Od poloviny dubna již Teplárny Brno naplno
pracují na výměně zastaralých parovodů za
moderní horkovody. Letos bude na území
Brna vyměněno dalších zhruba pět kilometrů
parovodů. Každý vyměněný kilometr parovodu přinese roční snížení emisí o 336 tun CO2.
Stavební práce se v letošním roce dotknou
i území Brna-středu. V některých lokalitách tak
je třeba počítat také s dopravními omezeními
a dočasně zrušeny budou desítky parkovacích
míst. Omezení budou nabíhat někde postupně,
ukončena budou nejpozději do konce října.
„V průběhu stavby se budeme snažit co nejvíce
zachovat průjezdnost a umožnit místním
vjezdy do vnitrobloků,“ ujistil Petr Večeřa
z Tepláren Brno.
Částečná uzávěra Soudní se během května
změní na úplnou kvůli vybudování kanalizační
přípojky amontážních prací v křižovatce Soudní
a Bratislavské. Od tohoto měsíce přibude ještě
částečná uzávěra ulic Bratislavská a Hvězdová.
Objízdné trasy povedou přes ulice Francouzská, Přadlácká, Spolková a Hvězdová.
Po vytyčení inženýrských sítí se práce
rozběhly také v oblasti Rybářské a Křížkovského, kde teplárny koordinují postup s Brněn-

skými vodárnami a kanalizacemi. Zrušeno zde
bylo 190 parkovacích míst. Omezen provoz je
na ulici Křížkovského včetně uzavírky u objektu
Křížkovského 49. Po celou dobu prací zůstane
uzavřen jeden ze dvou vjezdů do vnitrobloku
mezi ulicemi Rybářská, Poříčí, Křížkovského
a Zedníkova. Částečně je uzavřena Rybářská.
Bez dopravních omezení se obejde rekonstrukce rozvodné sítě tepla v areálu výstaviště,
která začala koncem dubna a v květnu se
přesune i za jeho brány. Zrušeno bude na dvě
desítky parkovacích míst u kongresového
centra a hlavní administrativní budovy BVV. Od
června dojde ještě k omezení provozu jízdního
pruhu na Poříčí v blízkosti křižovatky
s Náplavkou, aby dělníci mohli dokončit propoj
pode dnem řeky. V květnu započnou práce
na Mendlově náměstí. Aby celé město
zásobovala teplem kompletně horkovodní síť,
zbývá v následujících letech vyměnit ještě
zhruba jedenáct kilometrů rozvodů. Po
dokončení výměny to bude z pohledu snížení
emisí stejné, jako by z Brna zmizelo deset tisíc
aut. Po přepojení každá z domácností ušetří
v ročních nákladech za teplo v průměru kolem
Jiřina Veselá ■
1500–2000 korun.
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Brněnské kostely a modlitebny křesťanských církví otevřou své brány během tradiční akce Noc kostelů v pátek 28. května.
Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru
večerní procházky po brněnských chrámech.
Vzhledem ke stávající epidemické situaci
bude širší nabídka programů a setkání ve venkovních prostorách. Poprvé budete mít možnost navštívit mnoho desítek let nepřístupnou
kapli Kristus na hoře Olivetské v areálu bývalého kláštera řádu sv. Voršily na rohu ulic Orlí
a Josefská, vstup z ulice Josefské. Milovníky
historie potěší účast Královské kaple, gotické
stavby, která do roku 1908 stála na Dominikánském náměstí. K návštěvě zve také „kostel,
který neexistuje“ – plánovaný kostel Seslání
Ducha svatého v Brně-Líšni. Po stopách historie našich chrámů můžete vyjet také na kole.
Cyklotrasa Noci kostelů povede z Černovic
do Benediktinského kláštera v Rajhradu.
Pestrou nabídku programů naleznete v tištěných Novinách Noci kostelů, pro aktuální informace o zapojených místech sledujte
www.nockostelu.cz. Nově bude k dispozici
také aplikace Noci kostelů do mobilů.
Anna Žáková

ZKUS BÝT
POLICISTOU

Chceš se stát naším kolegou na jeden
den? A nebo možná napořád?
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pořádá v termínech 25. června, 10. září a 15. října workshop s názvem
Policistou na zkoušku 2021.
Pokud se chceš stát naším kolegou na
jeden den, vyzkoušíš si pod dohledem
policistů vybrané policejní činnosti
a nahlédneš do tajů jednotlivých služeb. A pokud tě policejní práce osloví,
můžeš se jím stát napořád. Zkus, jestli
máš fyzičku pro přijetí do služebního
poměru. Registruj se na e-mailové adrese: naborbrno@pcr.cz nebo telefonicky
na číslech: 725 687 622, 724 187 391.
kpt. Mgr. Zdeňka Procházková

■

■
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APLIKACE PRO VÝLETNÍKY

ON-LINE VÝSTAVA
K ÚZEMNÍMU PLÁNU

Od dubna jsou občanům k dispozici dvě
nové městské aplikace. Jedna poradí, kam
vyrazit na procházku, ve druhé najdete
aktualizovaný 3D model města.
Do lesa, přírodní rezervace nebo za sochou
mezi paneláky, to nabízí městský rozcestník,
který uživatelům zpřístupňuje již vytvořené
aplikace zvoucí k objevování Brna. Je dostupný
na stránkách pod názvem: brno.cz/kam-vyrazit
a může lidem pomoci s plánováním procházek
v přírodě i v městské zástavbě. Sdružuje například trasy Brněnského architektonického
manuálu, stezky po Ústředním hřbitově, informace o významných krajinných prvcích, parcích nebo výletech po příměstských lesích.
3D model města je k dispozici na stránkách
kambrno.cz v sekci Data a mapy. Čerpá ze
dvou zdrojů dat, a proto jsou budovy zobrazeny v různé míře detailu. V modelu jsou
všechny budovy, ale některé údaje jsou spíše
orientační, například výška budov nebo typ
střechy nemusejí přesně odpovídat realitě.
Zhruba 17 tisíc budov v širším centru města
je zobrazeno s větší mírou detailu. 3D model
města je užitečný nejen pro interní potřeby
Magistrátu města Brna, například při různých

Jak nový územní plán pomůže rozvoji
Brna? Jak klíčový dokument řeší zeleň, vnitrobloky, cyklostezky, novou zástavbu
nebo výšku budov?
A jak ho vidí politik, developer, ředitel ekologické nadace nebo městský architekt?
Nejen tato témata shrnuje aktuální výstava
s názvem 381 346 územních plánovačů, kterou připravila Kancelář architekta města Brna.
Navštívit ji zatím můžete pouze on-line na
webové stránce brněnského Urban centra:
https://urban centrum.brno.cz.
Územní plán se týká každého obyvatele
města. Také proto má výstava název 381 346
územních plánovačů, číslo totiž odkazuje na
aktuální počet obyvatel Brna. Snahou tvůrců
nového územního plánu je představit a prodiskutovat s veřejností návrh územního plánu
i další kroky vedoucí k jeho dokončení v roce
2022. Výstava ukazuje celkem devět horkých
témat, která nejvíce rezonovala při veřejném
projednání návrhu v loňském roce. Shrnuje,
kdo je kdo v přípravě nového územního plánu,
i kroky, které povedou k jeho dokončení v roce
2022. Součástí je také seriál šesti videí, která
odpovídají na nejčastější otázky. (kad) ■

analýzách nebo posuzování nových staveb,
kdy je zde zřejmé, jak stavba zapadá do území, ovlivňuje viditelnost dominant města
a podobně, ale také pro projektanty, architekty nebo urbanisty, kteří z něj mohou vyjít
při tvorbě vizualizací a plánování dalšího rozvoje města. Scéna je doplněna o 3D model
stromů, který využívá data pasportu zeleně.
Výškovým podkladem webové scény je digitální model reliéfu zpracovaný ﬁrmou TopGis
(kad) ■
v roce 2019.

SOUTĚŽ NA NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Mezinárodní soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně pokročila do druhé
fáze. Z dvanácti týmů vybrala porota čtyři
postupující. Jejich úkolem teď bude rozpracovat návrhy do větší podrobnosti.
Vyrobit mají i fyzický model nádraží včetně
jeho okolí, který doplní chystaný model nové
čtvrti Trnitá. Jména čtyř postupujících účastníků budou odtajněna v létě, kdy porota vybere vítěze.
„Na nové nádraží v Brně se v minulosti
pořádala celá řada soutěží. Pevně věříme,
že tato soutěž bude poslední a povede ke
stavbě nádraží. Do soutěže se zapojily přední
světové a české architektonické kanceláře
s velkými zkušenostmi, takže konkurence
byla opravdu velká. Přesto se porota úspěšně
shodla na čtyřech návrzích, které postoupily
do druhé fáze soutěže,“ popsal ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.
Do prvního kola mezinárodní soutěže se
zapojilo celkem dvanáct týmů. Tři z nich byly
vyzvány přímo a devět dalších vybrala odborná porota ze 46 zaslaných přihlášek a portfolií
architektů. Byli mezi nimi například autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu,
Boloni, Londýně nebo Birminghamu, nebo

tvůrci slavného parku High Line a centra umění The Shed v New Yorku.
Odborná porota se sešla v březnu. Díky
možnosti on-line připojení na zasedání
nechyběli ani zahraniční členové, z Londýna
architektka Eva Jiřičná a architekt Igor Marko,
nebo urbanista Peter Gero z Hamburku.
Porotci posuzovali návrhy dvanácti týmů na
celkem dvaasedmdesáti panelech. Hodnocení je po celou dobu soutěže anonymní, až
do jejího konce budou návrhy označeny
pouze čísly.

Kancelář architekta města Brna současně
ve spolupráci s 3D studiem FAVU VUT v Brně
připravuje model nové čtvrti Trnitá, který
v příštích měsících využije i odborná porota
mezinárodní soutěže. Přímo do modelu
budou soutěžní týmy vkládat navržené budovy nového hlavního nádraží s navazujícím
veřejným prostranstvím, které tak bude možné hodnotit z nadhledu a v kontextu celého
místa. Model bude složen ze stovek budov,
dvou tisíců stromů, vlakové a tramvajové tratě
a řeky Svratky jako výrazného krajinného
prvku oblasti v měřítku 1:500.
Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního
nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020.
Společnými zadavateli jsou město Brno
a Správa železnic. Jedná se o dvoufázovou
užší soutěž o návrh. V probíhající druhé fázi
čtyři účastníci dopracují návrhy do větší
podrobnosti. Porota poté vybere vítěze a určí
pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě.
Předpokládaný termín hodnocení návrhů je
červenec 2021. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace
nového hlavního nádraží.
(kad)

■
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MOBILNÍ APLIKACE VARUJE

Telefonování, poslech hudby, surfování na
mobilu. To jsou hlavní příčiny nepozornosti
chodců, která může končit střetem s tramvají. V Brně se jich stanou desítky ročně,
pro chodce mohou skončit až fatálně.
Zamezit zbytečným úrazům má nová mobilní aplikace Pozor tramvaj!, kterou Dopravní

podnik města Brna otestuje na lince číslo 4.
Mobilní aplikace důrazně upozorní uživatele,
který nevěnuje pozornost dopravní situaci,
na potenciální riziko střetu s tramvají. Chodce
upozorní jak zvukovým signálem, tak zobrazením varovné notiﬁkace na displeji jeho
mobilního telefonu.
Testovací provoz aplikace potrvá do konce
června, a poté bude vyhodnocena její úspěšnost. Dopravní podnik vybaví vysílacím zařízením Safe celkem 22 tramvají, nové Draky,
ale také typy Vario LF2 a Anitra, které na lince
jezdí. Jedná se o malé krabičky o velikosti
dlaně, které vysílají signál do mobilních telefonů. Zájemci si aplikaci mohou zdarma stáhnout z App Store nebo z Google Play. Na
tramvajích budou také informační samolepky
s možností připojení se přes QR kód.
(kad)

■

PODĚKOVÁNÍ

Za Armádu spásy Prevence bezdomovectví
v Brně bychom chtěli srdečně poděkovat
paní Alžbětě Štefunkové za poskytnutí
darů klientům v těžké životní situaci.
Paní Štefunková darovala klientům ovocné
kompoty, marmelády, kosmetiku a kuchyňské
potřeby. Klienti dary s povděkem převzali a jsou
rádi, že i v této těžké době se najdou lidé, kteří
na ně myslí a jsou ochotni jim v jejich situaci
pomoci. Kompoty a marmelády už využili pro
domácí pečené buchty, které provoněly celý
Mgr. Ivana Kudělová ■
společný dům.

JAK NA VÝSADBU STROMŮ
Plánujete na vlastním pozemku sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát
při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž speciﬁcké nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou
suchomilné či světlomilné. To vše je při
navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní
a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše či vrby jsou silné alergeny a na jaře
by si majitelé zahrady moc neužili. Zamyslet
byste se měli i nad tím, zda se výsadba do
daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky,
se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.

noví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující tři
metry jako přípustná vzdálenost od společné
hranice pozemků tři metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla
tato povinnost porušena. Případně si musíte
zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje
peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů
na ﬁnanční zdroje, najdete na webové stránce
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout
i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně
po výsadbě pečovat. Najdete zde informace
o možnostech ﬁnanční podpory výsadeb.

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na
to, aby byly dodrženy všechny zákonné
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nesta10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2021

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil
stromy mimo les. Po zaregistrování se strom
přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených v ČR
a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů, registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková

■

foto: Tom Kalous
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BLAHOPŘÁNÍ JIŘÍMU JURKOVI
Dne 22. května oslaví devadesátku známý
brněnský herec a režisér Jiří Jurka. Gratulaci mu touto cestou zasílá jménem celé
rodiny jeho syn Jan.
„Můj táta vystudoval Janáčkovu akademii
múzických umění, byl u vzniku Večerního Brna,
ve kterém potom hrál šest roků. Diváci ho 36
let mohli vidět také ve zpěvohře Národního
divadla Brno, kde byl sólistou a režisérem.
V padesátých a šedesátých letech pracoval
také v brněnském rozhlase a od samého
začátku i v brněnské televizi, účinkoval třeba
v televizním Silvestru 1961. Spolupracoval
s Orchestrem Gustava Broma, s BROLNem,
Moravankou, Ladislavem Kozderkou, Strouhalovou sedmou, Starobrněnskou dvanáctkou a Rudou Stolařem. Své devadesátky se
dožívá v plné duševní síle, v jeho paměti je
nepřeberné množství vzpomínek a historek

z minulých dob. Důchodu si užívá na Slovákově ulici se svou ženou, bývalou houslistkou
Jaromírou, která byla dlouholetou členkou
orchestru Janáčkovy opery, se kterou před
třemi lety oslavili už zlatou svatbu,“ zrekapituloval při příležitosti významného životního
jubilea svého otce syn Jan Jurka.
Sám o sobě Jiří Jurka v jednom z rozhovorů
pro Český rozhlas Brno s humorem sobě

vlastním řekl, že byl hercem záskoků. To pro
něj byl adrenalinový zážitek, naskočit do
představení znenadání, bez přípravy. Ale ve
své herecké kariéře se sešel také se slavnými
kolegy, v televizní hře brněnské televize třeba
s Jiřinou Bohdalovou, na divadelních prknech
pak s Karlem Augustou a Jiřím Brožem, jak
je vidět na fotograﬁích, které syn Jan přiložil
(mav) ■
k narozeninovému blahopřání.

FRANTIŠEK LÍZNA A BRNO

Ve věku nedožitých 80 let zemřel v Olomouci 4. března disident, katolický kněz
a jezuita František Lízna. V jezuitském
brněnském kostele se konal v pátek
12. března pohřební obřad a tělo bylo uloženo do jezuitské krypty kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Pokud si dobře pamatuji, žil František Lízna
v Brně mezi lety 1991 a 1995. Z Brna se přestěhoval v roce 1995 do Vyšehorek u Mohelnice, aby mohl jako vězeňský kaplan pomáhat vězňům na Mírově. Vzpomínám si na
chvíle, kdy jsme v roce 1993 se studenty připravujícími se na biřmování seděli ve večerních hodinách v jedné kapli jezuitského kostela a diskutovali o dokumentech Druhého
Vatikánského koncilu. Z diskuse nás vyrušovalo chrápání jednoho asi čerstvě propuštěného vězně, kterému otec František poskytl
nocleh v prostorách kostela. Po letech jsem

se od jednoho ministranta dozvěděl, že se
v době, kdy byl František Lízna administrátorem tohoto kostela, ztratilo tolik věcí, co za
dvě století, kdy v kostele jezuité nebyli. Inu
František byl v pomoci vězňům, bezdomovcům a chudákům velice důvěřivý.
Na mších v jezuitském kostele zdůrazňoval,
že bychom se my, lidé chodící do kostela,
měli více věnovat propuštěným vězňům. Když
jim nebudeme pomáhat, budou přepadávat
a okrádat pod Petrovem lidi na procházce.
Jeho blízkost k Brnu a chudým se později
ukázala, když 1. května 2011 pochodovali
neonacisté Cejlem. František se zúčastnil
ekumenické modlitby před Domem moderního umění na Malinovského náměstí, a poté
přešel blokovat ulici Cejl, aby tamtudy
pochod neonacistů neprošel.
Další vzpomínku mám na to, kdy jednoho
slunného podzimního poledne přijel do Brna,
aby se setkal s tehdy žijícím jezuitským spolubratrem Janem Palackým a se mnou a rozhodli jsme se jít společně se najíst do restaurace. Po cestě nás jeden bezdomovec
o francouzské holi požádal o almužnu a František mu nabídl, aby s námi šel na oběd. Bezdomovec přikývl a šli jsme do jedné restaurace na ulici Orlí. Pan bezdomovec byl trochu
nesvůj, když jsme do restaurace vešli, cenově
to byl trochu vyšší střed, ale František ho
povzbudil, aby neměl strach, že se dobře
najíme. Na oběd jsme si dali nějakou italskou
kuchyni, bezdomovec chtěl buď vepřový
řízek nebo smažený sýr s hranolkami a tatar-

kou. U stolu se vedla diskuse, jak by jezuité
měli chodit mezi chudé, bezdomovec jedl
pomalu, mlčel. Lidé okolo nás se k našemu
stolu udiveně otáčeli, některé dámy si odsedly asi o dva stoly dál, přiznávám, bezdomovec
byl trochu cítit, ale naší sestavě to vůbec
nevadilo. Poté co jsme zaplatili a s bezdomovcem jsme se loučili, František se našeho
spolustolovníka zeptal, jak mu chutnalo a ten
odpověděl, že to bylo dobré a že v restauraci
nebyl asi deset let.
Jednou jsem Františka vezl autem z Vyšehorek do Brna, protože se obával, že se jeho
rakovina opět začíná vracet. Hospitalizaci
měl domluvenou v Bakešově chirurgické
nemocnici, kde byl několik let předtím operován. Když už jsme se blížili ke Žlutému kopci, nechal mě stočit auto do Masarykovy čtvrti.
Na mou zvědavou otázku proč, odpověděl,
že chce vidět dům Josefa Adámka, s kterým
se znal z doby disentu. Autem jsem neustále
točil doprava, doleva, jednou jsme jeli do
kopce a pak z kopce. U jednoho domu jsme
auto zastavili, a pak jsme vyjeli asi na ulici
Barvičově. Nevím, zda František vždycky
před státní policií při návštěvách jiných disidentů takto jezdil, nebo již cestu trochu pozapomněl.
Těchto pár vzpomínek jsem sepsal z každodenního styku Františka s lidmi, jak jsem
měl možnost je vidět a slyšet. Záměrně jsem
vynechal jeho ocenění, zásluhy, životní poutě,
Marek Janás ■
lidé o nich vědí.
foto: Paměť národa
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AUTOMATICKÉ PRODLUŽOVÁNÍ SMLUV

Jestliže máte smlouvu s dodavatelem energií nebo telefonním operátorem, tak byste
měli zbystřit a věnovat pár minut přečtení
tohoto článku.
Určitě si kladete otázku, co to vlastně je
ono automatické prodloužení smlouvy? Dovolím si tedy přiblížit vám tuto problematiku,
a především vysvětlit jednotlivá úskalí, nevýhody apodobně. Automatické prodloužení
smlouvy je typické pouze pro smlouvy na
dobu určitou, s kterými se můžete setkat
především v oblasti energií, telekomunikací
a také třeba u smluv nájemních. Prolongace
spočívá v prodloužení (obnovení) doby trvání
smlouvy, daná smlouva totiž neskončí uplynutím konkrétního dne, ke kterému uplyne
doba trvání smlouvy, nýbrž je prodloužena
doba trvání smlouvy, a to na dobu, na jakou
byla smlouva původně uzavřena. Tím, že
automaticky dojde k prodloužení trvání
smlouvy, k čemuž může docházet i opakovaně, se smlouva na dobu určitou v podstatě
přemění ve smlouvu na dobu neurčitou, což
nemusí být výhodné.
Smlouvu na dobu určitou není možné bez
sankce vypovědět před uplynutím doby, na
kterou byla sjednána. Zatímco smlouvu na

dobu neurčitou je možné vypovědět ke konci
kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
Vzhledem k výše uvedenému a také v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu ČR můžeme dojít k závěru, že
ustanovení o automatické prolongaci ve spotřebitelských smlouvách zakládá významnou
nerovnováhu práv nebo povinností stran
v neprospěch spotřebitele, a proto je takové
ustanovení ve spotřebitelských smlouvách
neplatné. Nejvyšší soud v uvedeném Stanovisku konstatoval, že není možné rozumně
očekávat, že by spotřebitel s ujednáním
o prolongaci souhlasil, při vědomí povinností,
které jsou s ním spojeny.
V dnešním světě je téměř nemožné snažit
se při uzavírání konkrétní smlouvy jednat
o nepoužití automatické prolongace ve
smlouvě. Co ovšem může udělat každý, je
přečíst si řádně znění smlouvy a k ní přiložených obchodních podmínek, tento krok je
velmi důležitý, nevyplatí se totiž spoléhat na
zánik smlouvy na dobu určitou ke dni, kdy
uplyne délka trvání takové smlouvy.
Ve smlouvě nebo obchodních podmínkách
pak bývá často uvedena tato, či velmi obdobná formulace: Pokud je smlouva uzavřena
na dobu určitou a zákazník ve lhůtě nejdříve
4 měsíce a nejpozději 3 kalendářní měsíce
před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně dodavateli, že trvá
na jejím ukončení, smlouva se automaticky
prodlužuje o dobu 60 měsíců, a to i opakovaně. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhému účastníkovi.

Po prostudování podmínek je nám tedy zřejmé, co a do kdy je nutné udělat. Jestliže dodržíme termín uvedený v podmínkách aspolečnost,
se kterou máme uzavřenou smlouvu, písemně
informujeme o trvání na ukončení smlouvy uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tak smlouva k tomuto dni zanikne. Naštěstí český zákonodárce myslel i na spotřebitele a novelou
zákona o elektronických komunikacích, která
nabyla účinnosti 2. září 2017, zavedl povinnost
podnikatele získat pro automatické prodloužení
smlouvy od spotřebitele písemný souhlas, přičemž tento souhlas je nutné získat nejdříve
3 a nejpozději 1 měsíc před datem zániku
smlouvy. Jestliže spotřebitel tento písemný
souhlas podnikateli neudělí, tak smlouva přechází ve smlouvu na dobu neurčitou.
V oblasti energetiky bohužel žádné podobné ustanovení v zákoně nenajdeme, tudíž se
smlouvy řídí obecnou úpravou v občanském
zákoníku, kde není stanoven požadavek
vyslovení souhlasu spotřebitele s prodloužením smlouvy.
Obecně je tedy velmi důležité číst podmínky smlouvy a další přílohy, a to především
v případech, kdy máte zájem smlouvu ukončit
v souvislosti s převodem odběrného místa.
Obezřetnost je na místě i při uzavírání smlouvy, kdy je dobré mít povědomí o tom, zda
uzavíráme smlouvu na dobu určitou nebo
neurčitou. Jestliže si například nebudete
vědět rady se sepsáním oznámení o trvání
na zániku smlouvy, tak můžete navštívit kteroukoliv z našich poboček, kde vám kolegové
s tímto úkonem velmi rádi pomohou.
Boleslav Tomšík
odborný právní poradce Asociace - SOS ■

Názory občanů

KAVKA OBECNÁ
Vážená redakcia, v minulých číslach zpravodaja som čítala o kavke obecnej, preto sa
vám pochválim a v prílohe zasielam foto. Kavka
ma navštívila na Nový rok ráno keď som otvorila žaluzie. Najprv zvedavo na mňa pozerala
čo vidieť aj na fotke a potom sa priblížila.
Pochodila celý balkon, všetko popozerala
a cez balkonove okno pozerala do bytu. Očakávala, že ju pozvem ďalej. Príjemný zažitok
to bol pre mňa. Len ešte doplním, že bola na
návšteve na Vídeňské ulici.
Janka Beňušová, obyvatelka MČ Brno-střed

■

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

CESTOVÁNÍ SENIORŮ
– MÉNĚ BYROKRACIE

REKONSTRUKCE PLÁCKU
NA POŘÍČÍ
Rád bych se vyjádřil k plánované rekonstrukci plácku před budovou pedagogické
fakulty na Poříčí, která byla i na stránkách našeho zpravodaje prezentována. 19. března proběhlo jednání na magistrátu za účasti architektů – tvůrců projektu, radního pro územní
rozvoj dr. Chvátala a zástupci veřejnosti. Byl
jsem jedním z nich, a tak bych rád uvedl informace ze vstřícného jednání. Věřím, že další
veřejná projednávání se uskuteční hned, jak
to epidemiologická situace dovolí a možnost
vyjádřit se k další podobě tohoto území bude
mít každý občan, který o to bude stát. Současný stav na hustě zasíťovaném pozemku
trojúhelníkového půdorysu na Poříčí je bezútěšný a je rozhodně dobře, že se uvažuje
o proměně tohoto místa do přívětivější podoby. I tak je vzhledem k dopravním a technickým
parametrům a limitům pozemku jasné, že půjde o kompromis, který se nemůže zavděčit
všem.

I na základě již zveřejněné vizualizace možné budoucí podoby se ozvaly i některé kritické
hlasy z okolí. Výtky se týkaly mimo jiné zachování parkovacích míst, možného výskytu problematických osob, umístění kontejnerů na
odpad, sloupků na kola, množství a druhů
vysazené zeleně nebo poměru zpevněné versus zatravněné plochy. Do všeho nám prostupuje i očekávání z brzké realizace proměny
vedlejšího koryta řeky, na který pozemek přirozeně za křižovatkou navazuje. Návrh je také
třeba chápat jako platformu k prezentování
aktivit a výsledků studentů vedlejších fakult
architektury a ped. fakulty, rozhodně ne přímo
jako odpočinkovou zónu, to u čtyřproudé silnice za stávajícího provozu a hluku stejně ani
není možné. Věřím, že zohlednění některých
podnětů od občanů je možné a že výsledek
bude krokem vpřed!
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.
občan MČ Brno-střed ■

Člověk radosti moc v poslední době nezažije, musí se radovat z maličkosti. To platí
i u nás v Brně (resp. v MČ Brno-střed). Přímo
k věci: od dubna 2021 se senioři starší
sedmdesáti let a děti do deseti let nebudou
muset prokazovat speciální papírovou průkazkou o věku, aby mohli po „štatlu“ jezdit
zadarmo. Seniorům a seniorkám postačí platný občanský průkaz. Ten brněnským revizorům zatím nestačil. Seniorům tak ubudou zbytečné cesty na úřadovny DPMB pro speciální
kartičky. A to je dobře. Otázkou samozřejmě
je, proč se tak nestalo už dávno, nicméně
takto se možno tázat skoro u každé veřejnosprávní agendy, a nejen v Brně.
Sečteno: Konečně zvítězil zdravý rozum,
jen houšť. Doufejme, že se zbytečné byrokracie budeme zbavovat i na jiných úsecích
veřejné správy. Seniorům nezbývá než popřát
šťastnou cestu, jak by řekli občané z našeho
družebního francouzského města Rennes –
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
Bon voyage!
občan MČ Brno-střed

■

MPZ? COŽE? TADY? ANO! CO NEJDŘÍV!
Čím se může pyšnit Brno? Že je nejkrásnější
zatáčkou před Vídní? Že se ho bojí i Air Force One, že má vycpaného plaza, staropivo
i báječnou kulturu, nebo tím, že se zde
všichni znají a všude máme blízko? Ano,
ale nadto i jedinečným duchem architektury konce 19. a začátku 20. století, bez níž
bychom tu dnes neměli památku UNESCO.
A přitom právě tento odkaz našich předků
je v přímém ohrožení, a to i vinou vedení
naší městské části.
V okamžiku, kdy vzniká tento článek, vrcholí devastování vily na Hlinkách 40, která je
však v řízení o zápis mezi kulturní památky
a její majitel ﬁrma Horizon Consulting II. tak
nemá do architektonické podoby zasahovat.
Přesto rozebírá neorenesanční terasu i střechu. Podivné zásahy šetří policie, stavební
úřad i Národní památkový ústav, ale marnost
nad marnost. Máme tu učebnicový příklad
ignorance developerů a bezmoci občanů
i úřadů jednajících ve prospěch našeho kulturního dědictví. Nebo jinde: na Wanklově 4
šla k zemi vila prvorepublikového bankovního
ředitele s původními interiéry, na Tichého 21

se bouráním radikálně „upravuje“ bývalá kulturní památka, cenný dům na Lužické 4 už
není a bojuje se za záchranu žabovřeské vily
slavného architekta Bohuslava Fuchse atd.
Negativním zásahům by mohlo pomoci
zabránit zřízení tzv. městské památkové zóny
(MPZ). Jedná se oplošnou památkovou ochranu
– něco jako známe z centra Brna, kde je městská
památková rezervace. Ta má nejvyšší stupeň
ochrany, zatímco MPZ by jej měla slabší
a odstupňovaný. MPZ chrání VNĚJŠÍ architektonické a estetické prvky budov, které jsou
z památkového hlediska podstatné. Je tedy
víceméně jedno, jak užíváte či přestavujete
budovu uvnitř, což je pro vlastníky pozitivum.
Navzdory obavám některých architektů nepředstavuje ani „stopku“ pro současnou architekturu
– MPZ nemá území konzervovat, nýbrž spíše
cizelovat jeho kvality. Zóna nepředstavuje ani
vyšší míru administrativní zátěže. Už dnes musí
mít vlastníci z Brna-střed při zásahu do exteriéru
budovy stanovisko magistrátu.
MPZ by měla i další podstatnou výhodu –
pomohla by ochránit bývalé kulturní památky.
Vinou vadného zápisu totiž ze dne na den při-

šlo o svou památkovou ochranu 1400 zdejších
nemovitostí, což je pro Brno obrovský problém.
Bohužel je nelze zapsat zpět en bloc a musí
postupovat jedna po druhé, což se odhaduje
na proces zabírající skoro 70 let, ne-li i více!
Je proto třeba, aby byla památková zóna
vyhlášena co nejdříve! Tomu ovšem nepomáhá ostudný negativní postoj vedení naší
MČ. Aktuální návrh MPZ vzešel z dlouhodobých jednání jako kompromis a zdálo se, že
je vše na dobré cestě, když se však najednou
v září 2020 „vzbudila“ rada Brno-střed a vyjádřila (jen hlasy ODS a ANO) nesouhlas mj.
s tím, že MPZ údajně bude bránit rozvoji Brna!
I když se u nás nachází největší soubor
„expamátek“, přesto jsme to my, kdo vzniku
zón nefandí a házejí mu klacky pod nohy. Je
to smutná vizitka vedení radnice, jež tak straní
developerům, kteří si nelámají hlavu se
zachováním cenných hodnot našeho milovaného města. My budeme usilovat o opak.
Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
a JUDr. Michal Závodský
zastupitelé MČ Brno-střed,
nezávislí za stranu Zelených ■

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

PŘÍBĚHY DOMŮ: AREÁL MOSILANY

Moravský Manchester je pojem, který
dodnes v Brně přežívá. Ačkoliv již industriální éra dávno pominula, na fenomén
zvláště textilního průmyslu se často odkazujeme a rádi se jím prezentujeme. Dovedeme jej ale také patřičně chránit?
Je to nedávno, co se v souvislosti s bývalým
areálem Mosilany objevila zpráva, že současný majitel hodlá všechny zde stojící objekty zbourat. Pokud by se tak skutečně stalo,
zmizel by poslední industriální areál svého
druhu v Brně a s ním především jedinečný
charakter a paměť tohoto místa. Už v jednom
z předchozích dílů těchto příběhů na pokračování jsem některé bývalé textilní areály,
jejich majitele a domy, představoval.
Zmiňoval jsem se o tom, že onen fenomén moravského Manchesteru vznikl z velmi skromných podmínek a byl vlastně
velkým dílem náhody, neboť za ním stálo
rozhodnutí Johanna Antona Kernhofera,
ředitele Půjčovní banky v Brně, který v roce
1764 rozhodl přemístit státní manufakturu
na jemná sukna z Kladrub nad Labem právě
do Brna. Na jeho předměstí, na dnešní Lidické ulici, tak vznikla první brněnská manufaktura na výrobu textilu. A právě zde, pod
vedením Johanna Leopolda Köffillera, získávaly znalosti další pozdější ikony brněnského textilního průmyslu, jakými byly
například Wilhelm Mundy nebo Johann
Heinrich Offermann, kteří se začali osamostatňovat a zakládat vlastní podniky. Již
v předchozích číslech zpravodaje jsem se
zmiňoval o třech důležitých industriálních
enklávách. První tvořil soubor textilních pod-

niků na Václavské a Hybešově ulici. Druhou
národní podnik Vlněna, který v nedávné
době téměř celý zmizel, no a tou třetí enklávou je areál Mosilany při Křenové ulici. Byla
by nesmírná škoda, kdyby tento areál zmizel
bez sebemenší stopy a my jsme tak přišli
o naše kulturní a historické dědictví.
Půdorysně členitý a stavebně různorodý
areál tvoří vlastně čtyři původně samostatné
továrny, které byly postupně budovány na
předměstí na Křenové na obou březích pro
průmyslový provoz tak nezbytného Svitavského náhonu. Nejstarší zde působící firma
byla továrna na vlněné zboží Bratři Strakoschové. Zakladatelem firmy byl Salomon Strakosch, který podnikal již od roku 1828 v Bučovicích a který v roce 1845 založil se svým
synem Jonasem firmu S. Strakosch & Sohn
pro výrobu vlněného zboží.
Právě Jonas Strakosch si uvědomil potenciál, který Brno v polovině 19. století představovalo a zakoupil pozemek pro stavbu nové
továrny na dnešní Křenové ulici. Později pak
spolu se svými bratry vedl podnik až do přelomu 19. a 20. století, kdy ji odkoupila firma
Hlawatsch & Isbary.
Druhý původně samostatný komplex továrních budov tvoří areál Továrny na vlněné zboží David Hecht, který je situován při ulici
Špitálka. David Hecht pocházel rovněž
z židovské rodiny původně z Lomnice nad
Popelkou. Jeho firma v Brně na Špitálce měla
v závěru 19. století přádelnu, tkalcovnu, barevnu i úpravnu a v roce 1927 byla vybavena
300 stavy a zaměstnávala 750 dělníků. Firma
se soustředila na výrobu látky z česané
a mykané příze a později dámské látky, vyvážené na Balkán, do Orientu, Holandska, Švýcarska, USA, Kanady a jinam. V roce 1939
však byla do firmy zavedena vnucená správa
a o dva roky později arizována. Tři z pěti dětí
majitele pak byly zavražděny v nacistických
koncentračních táborech.
Právě tovární objekty firmy David Hecht
představují asi nejhodnotnější část celého
areálu. Tvoří ji dvojice charakteristických
neomítnutých staveb, mezi něž je vklíněná
stavba strojovny a tovární komín. Areál Mosilany je veřejně přístupný, tyto objekty se zatím
pronajímají na ateliéry nebo taneční studia.
Moc vám doporučuji areál navštívit. Tento
prostor vás pohltí svým půvabem a atmosférou a mezi oněmi cihlovými neomítnutými
objekty si chvílemi připadáte, jako kdybyste
byli v Británii nebo New Yorku.
Poslední část Mosilany byla nevelká továrna na vlněné zboží Max Kohn. Výrobní areál
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této původně vídeňské továrny, ve které měla
podíl rodina Tugendhatových, se nachází na
ulici Vlhké.
Většina původních majitelů těchto továrních objektů zahynula během druhé světové války a těm, kteří přežili, se po návratu
do Československa otevíral obraz válkou
zničeného města, kde se navíc složitě
domáhali svého majetku. Velmi dojemně
a působivě popisuje svůj návrat domů v září
1945 Charles Stiassni, člen jiné z brněnských textilních rodin: „Když jsem se dostal
k Masarykovu okruhu, tak jsem byl opravdu
rozrušený a musím přiznat, že moje srdce
bilo jako na poplach. Nejzajímavější moment však nastal při sjezdu ulicí Jihlavskou
dolů k Pisárkám. S obrazem, který se mi
naskytl, se mi nepodařilo splynout. Kamenný vrch a Myslivna vypadaly nějak menší,
zastavil jsem auto a vystoupil jsem na pár
minut, abych mohl znovu popadnout dech.“
Ve svých dopisech, které adresoval svému
strýci a otci, barvitě popisoval první návštěvu původně jejich továrních objektů, kde
však byla dosazena národní správa: „Vzhledem k tomu, že v Brně je obecně strašně
silná opozice k návratu starých vlastníků,
která je neustále posilována některými frakcemi, skutečný výsledek v tomto případě
se mi jeví jako velmi uspokojivý.“ A dále se
věnoval popisu i dalších textilních firem
v Brně: „Továrna David Hecht, přádelna
byla téměř zcela zničena, jinak továrna zůstala relativně nepoškozená. Správcem je
neobyčejně poctivý člověk a po Brně se
mluví, že starý pan Hecht se brzy vrátí do
Brna. Německé firmy Schoeller a Fritsch
jsou částečně poškozeny a samozřejmě
byly zabaveny jako čistě německý majetek.
Všechny závody mají obtíže, zaměstnanci
nechtějí tvrdě pracovat. Některé podniky
mají velké problémy se závodními radami,
mnoho času je promrháno na pracovních
schůzích.“
S nástupem komunismu v roce 1948 byly
všechny snahy přeživších židovských majitelů
brněnských textilek zcela ukončeny a továrny
v prostoru Křenové, Vlhké a Špitálky byly
sloučeny do nového národního podniku
Mosilana.
Hodnota tohoto areálu spočívá v jeho velké míře autenticity, dochování zdejších staveb a charakteru, který tyto objekty vytvářejí.
Bylo by nadmíru macešské, kdyby Brno
dopustilo úplnou zkázu svého industriálního
dědictví.
Mgr. Michal Doležel

■

Rozhovor

PŘEMYSL HNILIČKA:
MŮJ STRÝC BYL PATRIOT I WELTMAN
Přemysl Hnilička mladší je sympatický muž
v nejlepších letech. Je synem Přemysla
Hniličky staršího, bratra legendárního
brněnského muzikanta a pábitele Jaromíra
Hniličky. Z toho je patrné, že autor světově
uznávané Jazzové mše i popěvku Pozdrav
astronautovi byl Přemkovým strýcem. Strýcem, který odkázal svému synovci svoji
pozůstalost.

Jak se cítíte jako dědic
legendárního muzikanta?
Je to opravdu divný pocit, věřte mi. Je to
už pár let (Jaromír Hnilička zemřel 7. prosince
2016, pozn. autora), ale pořád jsem si na to
nezvykl. Snažím se ale vyhovět každému,
kdo to s jeho dílem myslí dobře, takže mám
velkou radost z každého kvalitního nastudování jeho skladeb, ať už to byl koncert amatérských hudebníků v Kroměříži pod vedením
Mojdy Bártka nebo profesionální nastudování
nové verze Jazzové mše s B-Side Bandem.

Dostal jste od strýce před jeho
odchodem nějaký úkol, nebo
jste si po jeho smrti nějaký sám
vytyčil? Jak pečujete o jeho
odkaz?
Jája, tak se mu v rodině říkalo, žádné konkrétní příkazy nezanechal, ale dělal jsem
všecko podle nejlepšího svědomí. Naštěstí
mám vystudovanou knihovnickou školu
a archivnictví, což se mi při pořádání jeho
pozůstalosti hodilo. Všechny memorabilie
jsou teď uschovány na jednom místě. Byla
to štrapáce, protože bylo potřeba projít
všechno včetně reklamních letáků, protože
i mezi nimi jsem našel zlomek nedokončené
partitury.

A jaký byl vlastně strýc?
Nebýt mého strýce, nebyl bych tu ani já.
To on dal dohromady mého otce s mou matkou, zpěvačkou Vokálního souboru Jaromíra
Hniličky. Byla z toho svatba a já. Jája byl weltman, což znamená, že byl světa znalý a vysoce kultivovaný člověk. Ač narozený v Bratislavě, byl to i patriot jak Brno, dokonce chtěl,
aby autor textů jeho posledního velkého díla,
Brněnské suity, napsal všechno v brněnské
mluvě, tedy v hantecu.

Stýkali jste se často?
Na rodinné sedánky nebylo moc času, ale
aspoň párkrát do roka jsme se potkávali. Moje

maminka udělala svíčkovou a on přišel se svou
partnerkou Zdenou a pochvaloval si. Pak nám
představil několik nových slov, která vymyslel,
a několik slovních hříček, také ze své dílny.
Stále zaměstnával mozek a nezahálel ani jako
hudebník. Do poslední chvíle, dokud mu tělo
dovolilo, cvičil každý den několik hodin na
trubku a neodmítal koncerty. Odešel po těžké
nemoci tak, jak se to poštěstí málokomu: doma
a v kruhu svých nejbližších. Měli jsme tehdy
dva pohřby během dvou týdnů, moje máma
umřela nedlouho před strýcem.

Na fotograﬁi jste se svým tátou
a sedíte na lavičce pojmenované
po vašem strýci.
Jazzovou lavičku Jaromíra Hniličky kousek
za Lesnou, kde Jája bydlel, jsme vymysleli
s Vladimírem Koudelkou a první oﬁciální
posazení na ni byla náramná akce. Já jsem
moc rád, že lavička dosud stojí, že lidem
něco připomíná a že jim také slouží. Čas od
času ji s mým tátou zkontrolujeme. Občas
na ní sedí nějaký starší pár a kouká se do
zeleně. Vladimír jezdí s manželkou také kontrolovat a říká pak, že tam vidí samé mladé.
Je to pěkné.

U lavičky Jaromíra Hniličky se
v sobotu 22. května, přesně
v den stého výročí narození
Gustava Broma, uskuteční
úsměvný happening. Podílíte se
na tom?
Lavičku jsme umístili loni 15. června, přesně
v den 80. výročí prvního vystoupení kapely
pana Broma, jíž byl můj strýc nejdéle působícím členem. To bylo výročí kapely. Letos je
to výročí přímo pana kapelníka, ke kterému
se chystá několik významných aktivit, včetně
té akce 22. května. Jsem rád, že jsem byl
k tomu přizván a že se celý projekt GUSTAV
BROM 100 odstartoval vlastně už 11. února
v den Jájových narozenin. V ten den začal
v Českém rozhlase Brno a Zlín seriál, ve kterém stovka osobností odpovídá na otázku,
co se vám vybaví, když se řekne Gustav
Brom.

Co se vám vybaví?
Z dětského věku se mi jako první vybaví
ten veselý dixilend Pozdrav astronautovi. Pak
jsem přicházel na chuť poslechu starých šelakových desek s kapelou pana Broma, později
jsem je začal dokonce sbírat, a ještě později

Přemysl Hnilička se narodil 5. září 1977
v Brně. Po maturitě na Střední knihovnické škole vystudoval divadelní vědu na
Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity
a nyní působí jako knihovník a archivář
ve své alma mater. Zajímavá byla a je
i jeho další činnost: v rámci studentského
Divadla Čára působil jako herec, zpěvák,
konferenciér a dramaturg.
Po ukončení činnosti tohoto divadla
ještě několik let účinkoval v hudebním
uskupení BF Orchestra. V současnosti je
členem Divadla Prkno z Veverské Bítýšky,
o jehož režisérovi Pavlu Vašíčkovi sestavil
vzpomínkovou brožuru. Záslužná je rovněž jeho aktivita v rámci projektu Panáček
v říši mluveného slova, jehož webové stránky www.mluveny.panacek.com
založil. Jako rozhlasový publicista se
zabývá i historií české rozhlasové hry
a přednášel o ní v Praze, Brně a Olomouci. Ve své profesi i dalších činnostech je vysoce kreativní, ochotný učit
se novým věcem, ale zároveň respektující historii a historická fakta v duchu
hesla Berme z minulosti oheň, nikoliv
popel. Proto je také jako správce díla
a odkazu svého strýce Jaromíra Hniličky
vítaným členem týmu, který připravuje důstojné připomenutí stého výročí
narození Gustava Broma, více na webu
www.gustavbrom100.cz.

mi nemohlo uniknout, že jsem synovcem slavného strýce, který hraje ve slavné kapele
pana Broma.

Příští rok uplyne i devadesát let
od narození Jaromíra Hniličky.
Chystají se nějaké akce?
Co se mi doneslo, bude to velkolepé. Chystá se další představení Brněnské suity, Juraj
Bartoš chce zahrát koncert pro trubku, přítel
Koudelka chystá knihu. Věřím, že to bude
vzpomínání důstojné. Kecám, věřím, že to
bude náramná sranda, tak jak to měl strejda
Vladimír Koudelka ■
rád!
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Inzerce

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU
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Inzerce
WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

30% SLEVA

Akce

NA SLUNEÎNÍ BRÝLE
MÜĚENÍ ZRAKU ZDARMA

-200 Kč

Palackého těída 902/95, Královo Pole

EUQR#JHPLQLRSWLNDF]

Stabilní internet

3 měsíce

v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní,
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Akce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

www.pohrby.cz
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Inzerce

VÝKUP
VŠECH MECHANICKÝCH (natahovacích)

HODINEK
telefon 737 171 367

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

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

32'/$+Ĵ679¨

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení

Slezák  724 738 924
.RPSOHWQÈSRGODK¼ĵVNÄ
SU¼FHYèHWQöPDWHUL¼OX

-

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

opravy hodinek všech značek
výměna baterie od 79,- Kč
test vodotěsnosti a přesnosti
baterie do naslouchadel 79,- Kč

Pekařská 4, Brno

www.podlahyslezak.cz

www.rotaxcz.com
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Poradenství, návrh,
realizacIREOP¸Ü
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Naše školy

ZŠ A MŠ KŘENOVÁ
JAKO NA VLNÁCH
Jak už to s vlnami bývá, některé jsou příjemné a vítané, jiné naopak ne. K těm druhým v letošním školním roce patří, tak
jako na všech jiných školách, vlna opakovaného zavírání a otevírání.
Krátká rekapitulace: První zavření pro většinu žáků v měsíci říjnu, několikadenní
obnova pro všechny žáky v předvánočním
čase, poté opět pro většinu žáků až do poloviny dubna distanční výuka. Z osmi měsíců
školního roku letos strávila většina žáků ve
škole dva měsíce.
Aby zavírací vlny ve specifickém prostředí
naší školy nezpůsobily totální devastaci,
bylo třeba rychle jednat. Kromě již na jaře
praktikované obálkové metody – učivo
a pracovní listy na dva týdny k vyzvednutí,
jsme tentokrát více vsadili i na vlnu internetového signálu. Díky finanční podpoře zřizovatele a podnikatelských subjektů jsme
mohli pro žáky pořídit notebooky a zprostředkovat internetové připojení. Tím se
nám podařilo napojit na on-line výuku nově
dalších 17 rodin a podpořit tak dalších 44
dětí.
Velkou pomocí dále bylo vybavení většiny
pedagogického sboru kvalitním notebookem. Díky této podpoře jsme mohli šířit vlny
on-line výuky tam, kam nás rodiny byly
ochotné pustit. Všechny třídy se v rámci distanční výuky účastnily i on-line výuky, včetně
žáků přípravných tříd. I když počty zapojených žáků nebyly stoprocentní a pohybovaly se zhruba na polovině, šlo o výrazný
posun oproti jarním měsícům. Znovu jsme
zkoušeli všechny možné cesty, jak zapojit
maximální počet žáků, snažili jsme se přizpůsobit se možnostem a schopnostem
rodin i konkrétních jednotlivců, využívali
jsme nejrůznější platformy a sociální sítě,
nabízeli individuální on-line výuku pro ty
žáky, kteří se před kamerou a spolužáky
necítili komfortně, realizovali jsme on-line
workshop ke školnímu informačnímu systému.
Co rozhodně nelze opomenout, je sisyfovská práce pedagogů v nejnižších ročnících
i činnost vychovatelky školní družiny, která
opakovaně realizovala s dětmi a rodiči on-line dílničky, protože nejen výukou, ale
i vlnou radosti, tvořivosti a smysluplné zábavy
by měla žít škola, a to v každém čase.
Stále zůstávali žáci, kteří se on-line výuky
nezúčastnili a kvalita plnění distanční výuky
celkově u nich byla z nejrůznějších důvodů

MATURANTY
VYSTŘÍDALI
TŘEŤÁCI

velmi špatná. Jsme škola rodinného typu
a tradičně se snažíme o osobní kontakt s rodinami. I v době uzavření škol jsme proto nabízeli individuální konzultace buď telefonické,
nebo za dodržení maximálních možných
hygienických opatření i v budově školy. Ta
byla navíc denně otevřená, a rodiče mohli
oslovit zástupce ŠPP, připravené poradit
a pomoci. Se zlepšením situace jsme posléze
obnovili terénní práci a kontaktování rodin
v jejich domácím prostředí s cílem co nejrychleji vrátit děti do školy.
Málokdo z nás by před rokem věřil tomu,
že budeme pravidelně on-line učit děti na
ubytovnách či v jiném problémovém prostředí. Aby ale tato výuka mnohdy mohla být
vůbec realizována, vyžadovalo to ze strany
pracovníků školy maximální možné nasazení,
opět by se dalo říci, že se jednalo o vlnu, tentokrát telefonátů s rodinami i dalšími organizacemi, ale i o osobní pomoc při zprovozňování techniky, opakované pobízení k účasti
na on-line výuce. Bez pomoci sociálních pracovníků, pracovníků neziskových organizací
a dobrovolníků by nás vlna problémů s tímto
vším asi smetla.
Další vlnou, o které bychom se mohli zmínit,
je vlna termínů zápisu do první a přípravné
třídy. Probíhaly vždy dva dny v týdnu v dubnu
tak, aby bylo možno v klidu s každým rodičem
provést on-line zápis, aniž by docházelo
k čekání či nežádoucímu shlukování.
Takže ano, Křenka jede na vlnách, někdy
to vypadá, že jsou příliš bouřlivé a smetou
nás, jindy zase naopak mírné tak, že máme
problém pohnout se z místa. A jaké vlny si
tedy vlastně přejeme? Těšíme se na krásné
vlnky žáčků v písankách a na výkresech,
veselé vlnky písniček, které si společně
zazpíváme, vlnky okvětních lístků kytiček
a koření, zasazených na školní zahradě, nebo
velkou vlnu z dětských i dospěláckých dlaní
na školním jarmarku při hudebním vystoupení, vlnky na rybníce při školním výletě. A mnohé další. Všech se asi letos ještě nedočkáme.
Nevadí, vydržíme, počkáme a budeme spokojení, když bude Křenka třeba chvíli ještě
„pouze“ bezpečným a klidným přístavem,
kde to tolik nebouří a nevlní, ale klidně plyne.
A to bych chtěla popřát za všechny kolegy
i vám, aby i vaše stále ještě možná zdánlivě
obyčejné týdny byly naplněné drobnými
vlnkami příjemných dní.

Studenti třetího ročníku Církevní střední zdravotnické školy Grohova oboru
Praktická sestra pracovali v nemocnicích a plnili tak pracovní povinnost, ke
které je povolal hejtman Jihomoravského kraje. Jejich služba suplovala
nasazení čtvrtého ročníku. Maturanti
tak mohli maximum svého času věnovat přípravě na maturitu.
Dohoda o nasazení nižšího ročníku
vznikla z důvodu aktuální náročné epidemické situace, kdy nemocnice čelí přetížení. Při nasazení studentů třetího ročníku muselo vedení školy vzít v potaz
i skutečnost, že ve třetím ročníku ještě
všichni studenti nedosáhli 18 let. Udělení
pracovní povinnosti je totiž podmíněno
právě plnoletostí. Škola situaci vyřešila
tak, že nástup studentů mladších 18 let
počítá jako souvislou měsíční praxi.
„Domluvili jsme se s nemocnicemi na
souběžném nástupu i nezletilých studentů, u kterých jde výhradně o výuku odborné praxe, která běžně probíhá v červnu
a kterou by stejně museli absolvovat,“
vysvětlila zástupkyně školy Markéta Maštalířová s tím, že momentálně všichni tito
studenti pracují na jednotlivých odděleních zdravotnických zařízení a odpracované hodiny se jim započítají právě do
výuky souvislé odborné praxe.
Spolupráci s třeťáky si pochvalují i ředitelé nemocnic. Třeba z Nemocnice Ivančice přišel vedení školy děkovný dopis
od ředitele Jaromíra Hrubeše: „Studenti
se i přes vysoké pracovní nároky a psychické vypětí stali plnohodnotnými členy
našich týmů a díky nim se daří zajistit
pacientům zdravotní péči, chod odběrového a očkovacího centra.“
Mgr. Lucie Kuczynská

Mgr. Leona Vašková

■

■
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Volný čas

OSVOBOZENÍ BRNA 1945
Letos uplynulo již 76 let od osvobození
Brna od nacistické nadvlády.
Jako vojenský historik z Univerzity obrany
bych rád čtenářům připomněl některá fakta
a průběh celé operace, která si i dnes zaslouží
naši pozornost. V dubnu 1945 již byla válka
dávno rozhodnutá, přesto se dál zuřivě bojovalo a týkalo se to i prostoru jižní Moravy. Po
osvobození Bratislavy 4. dubna 1945 se vojska
Rudé armády a rumunské královské armády
z nástupových prostor od Lanžhota a Hodonína pomalu blížila k Brnu. Málokdo tušil, že
tvrdé boje v regionu potrvají ještě několik týdnů. Velitel 2. ukrajinského frontu maršál Malinovskij měl k dispozici přes 350 tisíc mužů
vybavených i těžkou technikou, více než 250
tanky a samohybnými děly, navíc dále disponoval více než 6 tisíci děly, raketomety a minomety. Vzdušnou podporu představovalo přes
600 letadel. Německé velení včetně polního
maršála Schörnera si důležitosti Brna a jeho
průmyslového potenciálu bylo vědomo,
k jeho obraně stahovalo všechny dostupné
jednotky včetně zbytků ostřílených veteránů,
do bojů zasáhli i dobrovolníci Volkssturmu
z řad místních Němců. Celkově šlo o sílu zhruba 250 tisíc mužů, více než 100 tanků, 2 tisíc
děl a 150 letadel. Z Brna nakonec nebyla
vytvořena pevnost, jak bylo původně zamýšleno, jednotky dostaly rozkaz vysunout se do
výhodnějších postavení, v individuálních případech bylo dokonce využito i československé předválečné opevnění.
Síla odporu na přístupech k Brnu Sověty
překvapila a zaskočila, tragickým se stal zejména střet o strategické návrší u Ořechova,
kde došlo k protiútoku německých posil do
boku postupujících Sovětů a několik jejich jednotek bylo po nějakou dobu i zcela odříznuto.
Sověti po tomto neúspěšném pokusu dobýt
Brno z chodu stahovali další posily zejména
již od obsazené Vídně. Rozhořela se i regulérní
tanková bitva a na obloze probíhaly vzdušné
souboje. Ztrát na obou stranách přibývalo
a zahynulo i mnoho civilistů. Střety trvaly od 18.
do 24. dubna 1945 a vyžádaly si život téměř
tisíce sovětských a necelých 300 německých

vojáků, dokud nebyl dobyt Ořechov, nemohlo
být osvobozeno ani Brno. Nakonec rozhodla
převaha v počtech a nasazené technice na
sovětské straně, Němci již neměli žádné další
zálohy, hrozilo obklíčení, a tak se začali stahovat
k Brnu. Zajímavostí je, že u Ořechova se odehrál v podání sovětských kozáků také jeden
z vůbec posledních jízdních útoků s napřaženými šavlemi v dějinách moderních válek.
Útok na samotné Brno zahájil osobně maršál Malinovskij z pozorovatelny u Křepic, Brno
mělo být podle Stalinova rozkazu dobyto do
tří dnů. 23. dubna ráno tak začal po dělostřelecké přípravě ﬁnální útok. Prvním osvobozeným předměstím se staly večer 24. dubna
Tuřany. Německá obrana se nezhroutila a kladla odpor, nápor však pokračoval. 25. dubna
následovalo osvobození městských částí na
okraji centra a až večer 26. dubna bylo osvobozeno prakticky celé město s výjimkou severního okraje, kde se dále bojovalo ještě po
mnoho dalších dní. To se týkalo zejména kopcovitého prostředí v Řečkovicích. Místy se
bojovalo dokonce až do 5. května. Až 8. května
1945 nad Brnem zaznamenal svůj poslední
352. sestřel i nejúspěšnější stíhač celé války
Erich Hartmann. I přímo v centru města probíhaly intenzivní pouliční boje a tvrdě se bojovalo zejména o Německý dům na Moravském
náměstí, který byl silně poničen výstřely děl
a po válce stržen. V bojích o Brno zahynulo
nejméně 10 tisíc sovětských vojáků, zničeno
bylo více než 150 tanků a sestřeleno 50 letadel,
rumunské jednotky ztratily téměř 2 tisíce mužů,
německé ztráty se odhadují na 7 tisíc mužů.
K těmto neradostným výčtům je třeba přidat i to,
že už po předchozích spojeneckých náletech
z roku 1944 a sovětských náletech těsně před
příchodem fronty byla poškozena téměř polovina všech brněnských domů, kterých bylo přes
26 tisíc a zcela zničeno bylo z tohoto počtu více
než tisíc. Z vojenského hlediska šlo o ztráty zbytečné, protože výsledek války již nemohlo nic
zvrátit. Brno se po osvobození konečně zbavilo
nacistické nadvlády, kterou provázela bezprecedentní a krutá perzekuce obyvatelstva a českých vlastenců, skončilo odvěké soužití Čechů
a Němců. To vše přinesl konec největšího konﬂiktu lidských dějin v Brně.
Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

■

Zdroje:
Břečka, J.: Brněnské jaro 1945, Brno 2005
Filip, V. – Schildberger, V.: Brno 1939–1945:
roky nesvobody, Brno 2013 (foto)
Válka, Z.: Brno pod hákovým křížem, Olomouc 2004
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PĚSTUJETE
SMATAVKU?

V březnu v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity poprvé vykvetl náš nový loňský
přírůstek, který možná znáte ze svých
exotických dovolených. Smatavka
neboli Thunbergia grandiﬂora.
Záplava světle modroﬁalových trubkovitých květů zalila zábradlí ochozu v palmovém skleníku. Smatavky jsou totiž popínavé liány s výhony dlouhými až 20 metrů,
které šplhají nahoru za světlem a není pro
ně problém vyrůst až do korun stromů.
Pochází z jihovýchodní Asie, ale jako zplanělá se vyskytuje ina tichomořských ostrovech a v Austrálii. Tam se chová velmi invazivně a porůstá zbytky tropických pralesů.
O její rozšíření se postarali lidé a není divu,
je velmi okrasná a často se pěstuje v tropických parcích a zahradách.
Miluje dostatek slunce, vlhčí půdu
a v létě teplo. Není mrazuvzdorná, přezimuje na světle při 10 až 12 stupních Celsia. V našich klimatických podmínkách
se uplatňuje jako ozdoba zimních zahrad,
kterou je možné letnit pod stromy. Díky
své zdobnosti a širokému použití v zahradách dokonce získala v roce 2017 cenu
Královské zahradnické společnosti za
zásluhy o okrasnou zahradu.
Tato krásná rostlina získala poprvé své
české jméno v roce 1846, kdy ji pan Jan
S. Presl pojmenoval šmatatka, následně
ji v roce 2001 František Mareček přejmenoval na smatavku. Přiléhavé anglické
označení Bengal trumpet odkazuje na
její původ a tvar květů. Vědecké jméno
získala na počest svého objevitele švédského botanika Carla Petera Thunberga,
který popsal 254 druhů rostlin i živočichů.
Pro své zaměření na tropické a subtropické rostliny je nazýván otcem jihoafrické botaniky a japonským Linnéem.
Hana Ondrušková

■

Volný čas

KDYŽ ROZKVETOU MANDLONĚ
První květy mandloně se nám letos v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity otevřely až 2. dubna. Jaro na sebe nechalo dva týdny čekat,
o to více nás potěšil jeho příchod.
Pěstování mandloní obecných v naší botanické zahradě je úzce spjato s rozmachem
pěstování mandloní na jižní Moravě.
Těsně po druhé světové válce, v rámci
obnovy zemědělství, zesílily snahy o samozásobitelství. Plánovala se výsadba teplomilných stromů. K tomu ale bylo málo zkušeností i odborné literatury. Proto byla
botanická zahrada pověřena výzkumem
mandloní. Pod odborným vedením profesora
Podpěry, inspektora botanické zahrady Františka Jiráska a spolupracovníků byly založeny
rozsáhlé školky sazenic mandloní a postupně byly předávány k vysazení na vhodných
pozemcích.
Průkopníkem výsadby produkčních mandloňových sadů a větrolamů byl vrchní rada
Jan Šrubař. Významnou roli při zakládání velkých produkčních sadů, které měly v šedesátých letech až 50 000 stromků, sehrál ředitel Brněnského průmyslu speciálních cukrovinek Prokop Beran. Z jeho popudu byla

značná část zpustlých vinohradnických strání
na Hustopečsku postupně přeměněna na
plantáže mandloní a lékořice jako první
domácí surovinové základny pro znárodněný
potravinářský průmysl.
První rozsáhlé sady tak byly vysázeny ve
snaze o soběstačnost socialistického hospodářství v roce 1949 právě v Hustopečích.
Časem se pěstování mandloní přestalo vyplácet a sady byly postupně opouštěny. Největší
devastací prošly po roce 1989. Město Hustopeče získalo část sadů při pozemkových
úpravách v roce 2004 a další významnou
část v roce 2008 odkoupilo. Od té doby se
věnuje jejich obnově. V současné době vzniká u sadů i Mandloňové arboretum.
Na základě výzkumu a zkušeností sepsal
František Jirásek roku 1950 velmi ceněnou
příručku Mandloně a jejich pěstování v ČSR.
Tuto knihu opatrujeme v naší knihovně jako
důležitou součást historie.
Dalšími památkami na výzkum mandloní
jsou krásné obrázky Antonína Procházky,
vojáka z povolání a amatérského malíře, které
zdobí prostory našich kanceláří.
A co samotné mandloně v botanické zahradě? Po ukončení pokusů jich byla celá řada

vykácena a na jejich místě byly vysazeny sbírkové rostliny. Zbytek ponechaných mandloní
postupně odumřel stářím. Z této doby se nám
zachovalo jedno torzo mandloně. Naleznete
jej před palmovým skleníkem. Ze semene
této mandloně jsme vypěstovali jejího nástupce a v roce 2017 jej vysadili. V zahradě máme
ještě dvě mandloně. Jedna roste pod borovicemi v části zahrady věnované mediteránním rostlinám a druhá v rohu zahrady před
knihovnou.
Hana Ondrušková

■

POZNEJTE VČELY Z BLÍZKA
Letošní sezóna bude v brněnské Otevřené
zahradě ve znamení včel a chytrého skleníku.
Opylovači, skleník a lokální zelenina. Tři
věci, které mají společného jmenovatele.
Udržitelný a spokojenější život. I když si je
nemůžeme pořídit všechny tři najednou,
můžeme si poodkrýt jejich tajemství.
Začneme opylovači. Je jich v přírodě celá
řada. Mezi nejznámější patří včela medonosná. Její obliba pramení z toho, že z chovu včel získáváme lahodný med. Včely jsou
velmi výkonné a inteligentní. Protože je od
roku 2015 chováme v Otevřené zahradě,
ledacos o nich víme. Chceme je ale blíže
ukázat i vám. Už letos v létě by tak měla být
zpřístupněná včelí pozorovatelna s posezením, vybudované vyvýšené záhony s medonosnými rostlinami a postavené nové
včelí úly, včetně jednoho ukázkového proskleného. Více o projektu na webové adrese: www.otevrenazahrada.cz/vcely-z-blizka.
Natočili jsme také poutavé vyprávění o životě včel, které najdete na youtube pod
názvem O včelách a lidech. Je vhodné i pro
děti školou povinné.

Medonosné rostliny poskytují potravu
i jiným opylovačům, jako jsou čmeláci, samotářské včely, motýli, včetně těch nočních,
drvodělky, ale také mouchy, komáři, ovádi
a pestřenky. Mezi včely samotářky patří
85 procent všech dosud popsaných druhů
včel. Nejčastěji hnízdí pod zemí v hlíně nebo
píscích v malých dutinách. Čmeláci jsou velmi
významní opylovači, kteří narozdíl od včel
létají už za mnohem nižších teplot a nevadí
jim ani déšť nebo mlha. Často se využívají

i na opylování rostlin ve skleníku nebo fóliovníku. Žijí totiž ve svých úlech, kde mají matku a staví si hnízdo. Mají výborný orientační
smysl. Velmi si zmapují prostředí a nemají
potřebu létat do vzdálenějších míst. Takže
opylovači chtějí zůstat ve vašem skleníku.
Skleník nám pomáhá vypěstovat zeleninu
rychleji a prodlužuje vegetační dobu. Pokud
máte málo času nebo energie, a přesto chcete lokální a dostupnou zeleninu, můžete
vyzkoušet chytrý skleník. Díky technologii se
vám zjednoduší péče o rostliny a budete mít
více času na nové pokusy v pěstování.
No a lokální zeleninu můžete pěstovat
téměř kdekoli. V truhlíku za oknem, na balkoně, ve vyvýšeném záhonu, na malém
záhonku, ve skleníku nebo na poli. Důležité
je mít na paměti, že když poskytnete pastvu
opylovačům, získáte tím cenné pomocníky
k získání rovnováhy vašeho záhonu. Pestrost
je totiž to nejdůležitější.
Pokud vás zajímá víc o skleníku, zahrádkaření, včelaření nebo se chcete na něco
zeptat, využijte facebookovou skupinu Rady
ze zahrady.
Hana Zuchnická

■
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Volný čas

LUŽÁNECKÝ E-SHOP

Tvoření doma nebylo nikdy jednodušší.
Balíčky s návody a materiálem pro malé
i velké kutily, gurmány, švadlenky, umělce
a pro zájemce o jarní inspiraci. A nabídka se stále rozšiřuje. Vyberte si na
obchod.luzanky.cz a užijte si zážitkový
květen s Lužánkami.

CYKLOHRÁTKY

Rádi zkoušíte nové věci? Potřebujete zabavit děti? Chtěli byste si originálně a jarně
vyzdobit váš domov, anebo vyrobit zajímavý
dárek, třeba mamince ke Dni matek? Lektoři
Střediska volného času Lužánky chystají kompletní balíčky se vším, co budete k tvoření
potřebovat. A k tomu vždy něco navíc. Třeba
kulinářské balíčky jsou obohacené o hry
a recepty, které zvládnou i děti.
„Je super, že v tašce najdete připravené
úplně všechno. Stačí jen vzít nůžky, tavnou
pistoli a jde se na to,“ pochvalovala si na lužáneckém instagramu Martina Zobačová, která
si pořídila jarní věnec a pedigový košík.
„Díky balíčkům vyzkoušíme věci, které
bychom jinak nezkusili. Pedig zaujal i manžela,“ uvedla zase Helena Votavová, která
do tvoření zapojila celou rodinu.
Ať už vás baví keramika, výrobky ze dřeva,
látky, drátků, skla nebo porcelánu, elektrostavebnice, anebo jen hledáte tipy na tvoření,
mrkněte na obchod.luzanky.cz. V nabídce
najdete také webináře, například pro rodiče
předškoláků, jak připravit dítě na nástup do
školy. Lužánky jsou tu pro vás.

Kávéeska zve 23. května od 14.00 do
18.00 hodin na oblíbené Cyklohrátky.
Cyklistické radovánky se budou konat
na louce u konečné tramvaje číslo 4 na
Kraví hoře. Na toto lehce sportovní
a zábavné odpoledne jsou zváni malí
cyklisté, ale i jezdci na šlapadlech, odrážedlech, tříkolkách a koloběžkách. Na
účastníky čeká vyřazovací cyklozávod dětí
do 12 let, miminovská rychlovka, jízda zručnosti, zábavný doprovodný program,
a cykloceny. Prezence startujících bude
probíhat od 14.00 hodin podle kategorií:
kola 12“, 16“, 20“, 24“až 26“, první závod
odstartuje ve 14.30 hodin. Vstup je pro účastníky zdarma, v případě velmi špatného
počasí se akce neuskuteční. Aktuální informace sledujte na www.kaveeska.cz.
Šárka Jelínková

Mgr. Kristýna Kolibová

■

■

PLAVÁNÍ DĚTÍ O PRÁZDNINÁCH

O letních prázdninách se mohou děti vydovádět na sportovních táborech zaměřených na výuku plavání.
Letošní rok byl na plavání velice skoupý,
přitom plavání je pro lidský organismus
nesmírně důležité. Pracuje při něm spousta
svalů a voda navíc příjemně masíruje celé
tělo. Všichni víme, jak to letos bylo s výukou,
a co teprve s tou plaveckou. Neváhejte proto
přihlásit své dítko na plavecký nebo sportovní
tábor s plaváním k nám do Komety.
Na plaveckých táborech na koupališti na
Kraví hoře nabízíme každý den plavecký
výcvik v krytém bazénu. Máme pronajatý hrátkový bazén pro neplavce a polovinu velkého

bazénu pro děti, které již plavat umí. Pokud
neplaveme, hrajeme s dětmi hry a soutěžíme
a ve středu máme pro zpestření výlet.
Další akcí na Kraví hoře jsou letní intenzivní
plavecké kurzy pro neplavce. Ty se konají
v odpoledních hodinách v krytém bazénu.
Děti chodí celý týden každý den od 17.00 do
18.00 hodin plavat. Při těchto kurzech mohou
být na bazénu také rodiče, kteří si mohou také
zaplavat nebo jen posedět na lavičce u bazénu nebo čekání strávit v kavárně či na koupališti. Dále pořádáme sportovní tábory s plaváním v Pisárkách. Tyto tábory jsou tematicky
zaměřené a jejich součástí je spousta her, cvičení a dobrodružné výlety. Například v týdnu
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ve znamení Harryho Pottera se děti naučí čarovat, připravovat lektvary, hrát famfrpál a mnoho
dalšího. Plavecké tréninky se konají na pronajatých vnitřních bazénech na Kraví hoře.
Co můžete pro zdraví a zábavu svých dětí
momentálně udělat? Najděte si naše letní
akce na www.kometaplavani.cz, vyberte, která je pro vaše dítě ta pravá, vyplňte a odešlete
přihlášku. Tím to prozatím končí. Až se situace
uklidní a bude nám dovoleno letní akce uskutečnit, vyzveme vás k platbě. Moc bychom
si přáli, abychom mohli s vašimi dětmi prožít
veselé a akční prázdniny a aby se děti opět
dostaly do formy a naučily se plavat.
Kateřina a Petr Haškovi

■

Volný čas

POZVÁNÍ NA OPEN HOUSE BRNO
Během jednoho víkendu se zdarma otevřou široké veřejnosti běžně nepřístupné
budovy a objekty. Ať už bude vývoj epidemie jakýkoliv, festival se přizpůsobí. Velkou
snahou bude se letos pohybovat i mimo
virtuální prostor a aspoň část akcí uspořádat i osobně pro ,živé´ návštěvníky.
Organizátoři připravili řadu inovativních
forem, které umožní dodržení předpisů. Cílem
je seznámení návštěvníků s geniem loci zajímavých známých i zapomenutých míst Brna.
V části festivalu se propojí slavné brněnské
vily a stavby s objekty ve švýcarské Basileji,
kde se Open House konal 24. dubna a kde
také působil Mies van der Rohe. Historik architektury Carsten Krohn srovnával Mieseho
brněnskou vilu Tugendhat a Landhaus Lemke.
Co dále lze slíbit, jsou urbanistické edukační
programy přímo v terénu. Jedním z letošních
partnerů akce bude například Český hydrometeorologický ústav v Brně, který zajistí festivalovou předpověď pro všechny návštěvníky.
Meteorologové představí nejen své pracoviště
a historii, ale i současnost předpovídání počasí.
A přiblíží i počasí v minulosti v kontextu konkrétních událostí a míst: například tornáda v roce

1870 nad Starobrněnským klášterem, kde festival otevře Mendelovo muzeum, knihovnu
a další prostory. Jako další se veřejnosti otevřou
tři venkovní areály: Spielberk, Opice Centre,
Vlněna a areál Ponávka, další pak zájemci najdou na www.openhousebrno.cz.
Koncept Open House založila v roce 1992
v Londýně Victoria Thornton. Síť Open House
Worldwide sdružuje téměř pět desítek členských měst na šesti kontinentech. V České
republice Brno a Prahu. Pořádané festivaly
každoročně oslovují více než dva miliony lidí
po celém světě, jde o největší architektonickou akci svého druhu.

Brno je součástí této sítě od roku 2018. Za
čtyři roky se na organizaci podílelo na tři sta
dobrovolníků, na jejichž spolupráci je festival
celosvětově postaven.
Již do uspořádání loňského ročníku vstoupila pandemie. Organizátoři této překážky
využili jako příležitosti a uspořádali jako vůbec
první ze všech členských měst on-line festival.
Ze svých jarních zkušeností čerpal festival
ještě na podzim, kdy nový říjnový termín také
narušila druhá koronavirová vlna. On-line formou se Brno zapojilo i do listopadového celosvětového 48hodinového festivalu Open
House Worldwide. Lucie Pešl Šilerová ■

S ONDRÁŠEM DO SVĚTA HRAČEK

Vojenský umělecký soubor Ondráš představuje svým divákům tradiční folklór nejen
domácích regionů Čech, Moravy a Slezska,
ale i Slovenska či příbuzných středoevropských regionů. Možná však nevíte, že v programové nabídce tohoto souboru naleznete
i pořady pro děti a mládež. K současným
Přízrakům ulice a Zatoulaným pohádkám
letos přibude další pořad pro dětské diváky
s názvem Svět hraček.
Příběh vypráví o malém chlapci jménem
Rudolf, který žije ve svém světě, tráví hodiny
na tabletu, nechce si s nikým hrát a nikoho
poslouchat. Jednoho dne narazí na oživlou
panenku Káťu, která se rozhodne Rudolfovi

otevřít oči a provést ho světem hraček. Po
cestě se setkává s roboty, pastelkami, včelkami, vojáčkem nebo koníkem. Postupně zjišťuje, že se hračky, podobně jako děti, nechovají vždy správně. Společně se s panenkou
Káťou snaží hračky napravit a uvědomuje si,
že by i své chování mohl vylepšit. Poučí se
z chyb druhých a napraví i sám sebe?
Autorem námětu připravovaného pořadu
Svět hraček je dramaturg souboru Rudolf
Danajovič, který ve spolupráci s režisérem
Davidem Vackem uvádí již druhý pořad pro
děti s edukační tematikou. „Toto představení
rozšiřuje programovou nabídku Ondráše pro
organizátory akcí a festivalů. A navíc je zpe-

střením i pro samotné tanečníky, protože jim
umožňuje kombinovat v projevu dětskou hravost s profesionálním výkonem,“ uvedl autor
námětu Rudolf Danajovič. Choreograﬁe tanečních čísel tvoří například Lenka Fučíková, Jan
Kysučan, herečka Slováckého divadla Jitka
Hlaváčová nebo bývalý člen souboru a známý
herec Ondřej Studénka. „Taneční divadlo je
žánr, se kterým se děti nesetkávají běžně. Vnímat příběh vyprávěný pohybem a tancem je
možná v něčem náročnější, ale zároveň jde
o zážitek emočně velmi pestrý a vzácný. Ověřili
jsme si to již u Zatoulaných pohádek, a věřím,
že podobně vřelých reakcí se dočká i Svět
hraček, a že také zaujme nejen děti, ale i jejich
rodiče,“ uvedl režisér pořadu David Vacke.
Celý program chce svojí moderní a zábavnou formou poukázat na mravní, společenské
a socializační dovednosti dítěte. Je určen
především pro děti mateřských škol a žáky
prvního stupně základních škol. Letos v květnu
by měl být pořad premiérově uveden v Divadle
Bolka Polívky. Premiéra bude zároveň beneﬁčním představením, zakoupením vstupenek
přispějete na Vojenský fond solidarity, který
VUS Ondráš dlouhodobě podporuje.
Mgr. Monika Zemanová

■
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BRŇÁK, KTERÝ DOBYL SVĚT
Saxofonista, dirigent, skladatel, kapelník,
zpěvák, manažer, manžel, otec, fotbalový
fanoušek, patriot, to vše byl Gustav Brom.
V květnu uplyne sto let od narození tohoto
brněnského patriota a významného hudebníka. Jeho manažerské a umělecké schopnosti dovedly ve své době jeho orchestr na
výsluní celosvětové hudební scény. Gustav
Brom sice zemřel v roce 1995, ale jeho nejstarší
dítě, Rozhlasový big band Gustava Broma, se
má dál čile k světu. Ačkoliv se Brom v Brně
nenarodil, jeho život se proplétal ulicemi města
a zanechal stopy jak v jeho tvorbě, tak v jeho
srdci. Vydejte se s námi po jeho stopách
a poznejte tato místa z jeho perspektivy.

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
Na Antonínské 3 dříve sídlila I. státní československá reálka, kterou Gustav navštěvoval
od svých 12 let. Již při studiu zásadně prohloubil
svůj zájem o hudbu a kromě houslí začal hrát
na klarinet a saxofon. Na oba nástroje se začal
pilně učit u pozdějšího ředitele brněnské konzervatoře Josefa Tomaštíka a už v kvintě založil
první kapelu nazvanou R-Boys. Jelikož vysoké
školy byly zavřené, pustil se po maturitě s plnou
vervou do hudebních aktivit.

Špilberk
Německá okupace nenechala mladého
studenta chladným a ještě před maturitou
v roce 1939 se zapojil do odbojové skupiny.
Profesor reálky Obrtlík mu svěřil nebezpečný
úkol: roznášet po domech protinacistické
letáky. Gustav kolem sebe sice nestřílel kulkami, ale slovy, nicméně to tehdejší režim
neobměkčilo. Obrtlíkovu skupinu zatklo gestapo 1. června 1939 a Gustav byl převezen
do vězení na Špilberku. Odseděl si tu čtyři
měsíce, během nichž se měl jeho anděl strážný co ohánět. Mladý talentovaný muzikant tu
jen o vlásek unikl zastřelení i převozu do koncentračního tábora Dachau.

Hotel Passage, Lidická 23
V Brně začala Bromova kapela R-Boys pravidelně koncertovat v hotelu Passage na
Lidické ulici, kde v roce 1940 získala své první
stálé angažmá. Dařilo se jí natolik, že si Brom
opatřil živnostenský list jako kapelník. Jenže
režim by zdatné mladíky viděl raději bojovat
na válečné frontě než swingovat na pódiu.
Aby kapela nebyla tolik na očích, přesunula
se do Zlína a později do Katovic. Tam si na
ni ale úřady přece jen došláply a Gustav Brom
se tak opět ocitl se želízky na rukou. Naštěstí
byl mezi příznivci kapely i jeden ze zaměst-

nanců brněnského úřadu práce, který muzikantům zajistil místo v brněnské Zbrojovce.
Režim se nažral, kapela zůstala celá a mohla
dál koncertovat.

Český rozhlas Brno
Během války se obsazení kapely z původních šesti členů postupně zdvojnásobilo. Členem Bromova orchestru se stal mimo jiné
i saxofonista Karel Krautgartner, který později
vyrostl v jednu z největších osobností historie
českého jazzu. Ještě za války se orchestr
z kavárenské kapely vypracoval na koncertní
a rozhlasové těleso. První spolupráci s rozhlasem navázal v roce 1942, kdy mu brněnská
stanice vyhradila každou středu odpoledne
půlhodinu přímého vysílání. Nicméně až
v roce 2013 se orchestr stal rezidenčním tělesem Českého rozhlasu Brno a začal vystupovat pod názvem Rozhlasový Big Band Gustava Broma.

Alfa pasáž
Rok 1947 byl pro Gustava Broma významný
především v osobním životě, protože se
v srpnu oženil s Marií Gergelovou. Byla to
láska z pasáže, přesněji řečeno z Alfa pasáže.
Právě v ní měla Marie módní salón a při koncertě Bromova orchestru v kavárně Alfa svého budoucího muže spatřila vůbec poprvé.
Měli spolu dvě děti, syna a dceru.

Byty a domy Gustava Broma
V dětství procestoval Brom Moravu,
s kapelou celý svět a v soukromém životě
zase kus Brna. V dobách svých hudebních
začátků žil na Pražské 2 (dnešní Štefánikově),
později se přesunul na Kotlářskou 38, Erbenovu 14 a nakonec se od poloviny 60. let
usadil s rodinou ve vile na Preslově 28
v Pisárkách.

Za Lužánkami
Brom byl vášnivým fanouškem fotbalové
Zbrojovky. Na zápasy chodil, kdykoliv mu to
nabitý program dovolil, pracoval ve výboru klubu a podporoval jej i finančně. Výsledky zápasů
sledoval i během zahraničních turné na malém
tranzistorovém rádiu. Muzikanty dokonce
někdy tahal časně ráno z postele, aby si výsledky poslechli a případnou výhru oslavili.

Hlavní nádraží
Od poloviny 90. let až do roku 2020 vítala
melodie hitu Hvězdy jsou jak sedmikrásky
nad Brnem cestující na hlavním brněnském
vlakovém nádraží. Zajímavostí je, že námět
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na tuto píseň nepřišel zevnitř kapely, ale Bromovi jej přinesl jeho kamarád, básník a bývalý
kytarista orchestru Josef Kainar. Mimochodem dlouhé roky ve znělce byla chyba ve
třetím tónu. K opravě došlo až v roce 2017
na základě upozornění od jazzového historika Jana Daleckého.

Ústřední hřbitov
Gustav Brom předal v roce 1994 dirigentskou taktovku Vladovi Valovičovi. Zakončil
tím svých 54 let se souborem, kterému dal
nejen své jméno, ale především srdce. Byl
tou dobou v rámci Evropy nejdéle působícím
dirigentem u jednoho souboru. Několik měsíců poté, 25. září 1995, ve věku 74 let zemřel.
Gustav Brom našel místo posledního odpočinku na Ústředním hřbitově v Brně v prostoru
čestného pohřebiště.

Víte, že…
■ Gustav Brom se narodil 22. května 1921
na Slovensku nedaleko rakouských hranic
jako Gustav Frkal,
■ jméno Brom vybral v roce 1940 náhodně
z Ottova slovníku naučného prostým
zapíchnutím tužky do jednoho z hesel,
■ s orchestrem natočil 576 hudebních titulů
a absolvoval na 250 zahraničních turné,
■ v roce 1963 v soutěži Hledáme nové talenty objevil Hanu Zagorovou,
■ prestižní americký magazín Down Beat
zařadil Orchestr Gustava Broma v roce
1974 mezi 10 nejlepších big bandů světa,
konkrétně na 7. místo.
V rámci projektu Gustav Brom 100 k příležitosti stého výročí od jeho narození se
v letošním roce připravuje několik událostí
a akcí věnovaných jeho odkazu. K dispozici
bude také destinační tiskovina a aplikace.
Autorem myšlenky brněnských oslav je
Vladimír Koudelka a vznikají ve spolupráci
s TIC Brno. Akce startují již v květnu a všechny aktuality můžete sledovat na webu:
www.gustavbrom100.cz.
Adéla Nováková

■

Foto: archiv ČT
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VYROB SI SÁM DESIGN
Designérské duo Herrmann & Coufal představí návod na výrobu domácího designu
v duchu DIY.
Jurkovičova vila v květnu ožije výstavou
spojující hned dva odkazy. Jedním je zkratka
DIY představující způsob tvorby Do It Yourself
neboli Vyrob si sám. DIY je ústředním motivem tvorby dvou talentovaných designérů
Eduarda Herrmanna a Matěje Coufala, kteří
v Jurkovičově vile představí své návrhy
a vlastní výrobu objektů denní potřeby.
Druhým odkazem je ne zcela náhodný
výběr místa realizace výstavy, který poukazuje na Jurkovičovo dílo a podobné uvažování: porozumět podstatě tvaru věcí a funkcím
jejich dekorů.
Mladí designéři Eduard Herrmann a Matěj
Coufal založili své studio ještě při studiu na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Oba jsou ale z Brna, ke kterému tedy mají
osobní vztah, a proto byla jejich spolupráce

s Moravskou galerií nabíledni. Tvůrci pracují
s dobře zvládnutým řemeslem a následným
heslem Užitek plus něco navíc, čímž se snaží
hledat rovnováhu mezi smyslem a krásou,
estetickým ztvárněním dané, často běžně
používané věci. Nahlíží tak pod povrch produktů, které kolem nás jsou, vyrábějí se a prodávají.
Studio Herrmann & Coufal vytváří produkty
a produktový design, objekty ve veřejném
prostoru, instalace, drobnou architekturu,
interiérový design i animace. Na své konto
si už stihli připsat prestižní ocenění Red Dot
Award, Designblok Diploma Selection, Czech
Grand Design, Elle Decoration International
Award a další.
Výstava bude k vidění v Jurkovičově vile
na ulici Jana Nečase 2 v Žabovřeskách od
28. května do dubna příštího roku. Jejím kurátorem je Rostislav Koryčánek.
Alena Ochrymčuková

■

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO UŽ ZAHAJUJE
NOVOU SEZÓNU

S nadcházející sezónou přichází Národní
divadlo Brno s inovovaným systémem
předplatného, které je variabilní a přináší
větší svobodu volby představení.
Diváci si zvolí svůj preferovaný žánr, a také
to, zda chtějí chodit do divadla ve všední dny
či o víkendech, a vyberou si pro sebe nejvhodnější začátek představení. Předplatitelské
skupiny se navíc dají vzájemně kombinovat.
Prodej předplatného zahájí 3. května
a vzhledem k aktuální situaci se bude konat
on-line či na dobírku do té doby, než bude
moct být otevřeno Zákaznické centrum na
Dvořákově 11. Podrobnější informace o před-

platném jsou také obsaženy v celodivadelním Katalogu NdB sezóna 2021/2022 a ve
speciálním vydání časopisu Diva, věnovaném pouze předplatnému, který vyjde
7. května. Pro případné dotazy či pomoc
s výběrem předplatného se diváci mohou
obrátit na infolinku: 542 158 120 nebo přímo
na paní Zuzanu Ivanovou na telefonním čísle:
723 760 269.
Příznivce baletu v letošní sezóně potěší
premiéra večera k poctě českého choreograﬁckého velikána Pavla Šmoka, premiéra
titulu Beethoven a nová inscenace Prokofjevova baletu Popelka.

Činohra odehraje mimo jiné scénický koncert Kočár do Vídně, představení Ohnivá
země Václava Štecha nebo českou premiéru
hry Nebesa Lucy Kirkwoodové.
Opera zve na putování napříč kontinenty
a oceány za touhami srdcí v operách Benjamina Brittena, Händela, Mozarta a Verdiho.
Připraveny jsou také oblíbené festivaly Dance
Brno a Janáček Brno.
Nezbývá, než si přát, aby se mohla hlediště
divadel zaplnit a diváci si mohli vychutnat připravené umělecké zážitky. Více informací
a kompletní program jsou uvedeny na
(mav) ■
www.ndb.cz.

Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2021 | 25

Kultura

POZNEJTE BLÍŽE
ADOLFA LOOSE

Na sklonku loňského roku vyšla obsáhlá
publikace věnovaná světově proslulému
architektovi Adolfu Loosovi.
Mezinárodní kolektiv autorů v čele s editory
Jindřichem Chatrným, Dagmar Černouškovou
a Janou Kořínkovou připravil knihu nazvanou
Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy /
Adolf Loos, European. His Legacy in Brno and
Beyond u příležitosti 150. výročí Loosova narození a také výstavy v Muzeu města Brna na Špilberku, která je prodloužena do 18. července.
V odborné literatuře se doposud vazby Adolfa
Loose s rodným Brnem omezovaly pouze na
jeho dětství či školní docházku. Autoři knihy
však rozkryli vztahy, které byly kontinuální: rodina, stavebníci, architekti, přátelé. V Brně často
přednášel a byl zde známou a respektovanou
osobností. K jeho významným klientům patřil
brněnský rodák Viktor Bauer, pro něhož navrhl
vilu v Hrušovanech u Brna a v Brně upravil jeho
sídlo, zámeček na výstavišti.
Loosovy styky a spolupráce se zdejšími
architekty měly vliv na jejich dílo a zanechaly
významnou společenskou stopu v rámci
brněnské architektonické scény. Právě v Brně
se Loos seznámil s literátem Bohumilem Markalousem či s architekty Janem Vaňkem a Karlem Lhotou, s nimiž spolupracoval při stavbě
proslulé pražské Müllerovy vily. Kniha v česko-anglické mutaci představuje nejen Loosovy
práce pro Brno, ale i dílo jeho otce, známého
brněnského sochaře a kameníka, a řadu dalších souvislostí, až po nový Loosův pomník.
Je zásadním příspěvkem k osobnosti a dílu
světoznámého architekta a je vysoce oceňována domácími i zahraničními badateli.
Knihu lze objednat na e-mailu: smerdova@spilberk.cz a po otevření expozic zakoupit v prodejnách Muzea města Brna na Špil(je) ■
berku a ve vile Tugendhat.

CO VÍTE O HISTORII MLSÁNÍ?
Výstava Historie mlsání v letohrádku
Mitrovských připomene nejslavnější brněnské cukrárny a výrobny cukrovinek první
poloviny 20. století.
Hned jak to současná vládní opatření
umožní, otevře se v letohrádku Mitrovských,
návštěvníkům, milovníkům sladkostí a zároveň obdivovatelům první republiky výstava
Historie mlsání, která potrvá téměř do konce
letních prázdnin.
Jaké vyhlášené cukrárny se nacházely
v centru Brna?
Cukrárna a kavárna Aloise Dorotíka na
České ulici 19–21, v paláci Convalaria, založená v roce 1939, si brzy a plným právem získala pověst nejlepšího podniku tohoto druhu
v hlavním městě Moravy, plně odpovídající
všem požadavkům doby, a to v poměrně krátkém období pouhých dvou let. Obojí svědčí
o mimořádných podnikatelských schopnostech výše jmenovaného mladého majitele,
jemuž bylo 22 let, a jeho choti Květoslavy,
která pocházela ze staré cukrářské a kavárenské rodiny. Hlavním mottem všeobecně
vzorné ﬁrmy byla jakost a cena i pro méně
zámožnější zákazníky. Podnik se stal „jedním
z pilířů velkoměstského rázu Brna a Mekkou
všech znalců a nejnáročnějších spotřebitelů
sladkostí“, jak uvádí Kronika řemesel, živností,
obchodu a výroby.
Útulná Tomanova cukrárna a kavárna na
hlavním brněnském náměstí byla mezi obyvateli a návštěvníky města velmi populární,
brzy po otevření se stala místem dobré pohody, kam se zákazník s oblibou vracel a které
rád vyhledával. Těšila se vynikající pověsti,
kterou Emanuel Toman postavil na jakosti
svých výrobků a jejich výtvarné kráse téměř
umělecké úrovně. Majitel patrně nejelegantnější brněnské cukrárny získal tovaryšský list
v jednom ze zdejších cukrářských závodů,
praktické zkušenosti sbíral několik let v cukrárnách ve Vídni, Budapešti, Praze a několika prvotřídních lázních. V roce 1924 Toman
koupil řadový dům na dnešním náměstí Svo-
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body číslo 22, kam přemístil svou stávající
kavárnu na České ulici. Nové sídlo pak představovalo v historii Tomanova podniku éru
největšího rozmachu.
Cukrárna Františka Novotného se původně, od roku 1886, nacházela v domě starého
Národního divadla na Žerotínově náměstí
a jednalo se o vůbec první český cukrářský
podnik v Brně. V roce 1935 začal Novotný
provozovat cukrářskou a kavárenskou živnost na Pekařské ulici 42 naproti Zemské
nemocnici. V předním traktu přízemí a prvního
patra se nacházely místnosti cukrárny a kavárny, v zadním traktu dílny s veškerým příslušenstvím. Prostory podniku s elegantním
a moderním zařízením, jakož i architektonickým řešením a teplovzdušným větráním
působily útulně a intimně, posezení u Novotného bylo „velmi příjemné, obzvlášť při znamenité chuti a kvalitě zdejších cukrářských
výrobků“, jak uvádí již výše zmíněná Kronika
řemesel, živností, obchodu a výroby.
Bohumír Kolbaba nastoupil po vyučení se
v Litomyšli a návratu z Vídně jako mistr
v Tomanově cukrárně, kde se také seznámil
se svojí ženou, která zastávala funkci vedoucí
prodejny. Z Tomanovy cukrárny odešli
a v roce 1929 si otevřeli svoji vlastní cukrárnu
v domě, který se nachází vedle stávající cukrárny Kolbaba. Jelikož se jim záhy dostalo
velkého úspěchu, museli si pro svoji činnost
pořídit větší prostory. Stylový nájemní dům
na dnešní Kounicově ulici navrhl pro zakladatele cukrárny architekt Jan Víšek v roce
1938. Cukrárna s nádherným funkcionalistickým interiérem byla vyhlášená díky cukrářskému umění svého majitele. Specialitou byl
čokoládový dort Pohádka. Na tradici cukrárny
se po znárodnění v roce 1950 a následné
restituci v roce 1992 podařilo navázat v roce
2011. Na výstavě budou připomenuty i další
cukrárenské podniky, stejně jako výrobny
sladkostí.
Mgr. Petr Lukas

■

Kultura

DUŠE BRNA – ČÁST IV.
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 čtvrtém ohlédnutí představíme pohled na město ve vzpomínce historičky Brna Mileny Flodrové, která v Brně
žije od roku 1939 a od roku 1953 až do roku
1991 působila v Muzeu města Brna. Známé
a oblíbené byly její přednášky a časté účinkování v rozhlase. Je autorkou mnoha knih
o Brně, k těm nejznámějším patří tituly
Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných
veřejných prostranství v proměnách času
nebo Brno v proměnách času. Je držitelkou
Ceny města Brna a Ceny Jihomoravského
kraje.

V Mášově ulici
Byt, kam jsme se stěhovali, se nacházel
na Mášově ulici číslo 21 v rohovém pětipatrovém domě. Netušila jsem, tehdy čtyřletá,
že se mi Brno stane životním osudem.
V září roku 1941 jsem začala chodit do
školy, nejdříve na Sušilovu ulici, ale od prosince byla část naší třídy přesunuta na Veveří 26, neboť škola na Sušilově praskala ve
švech, zatímco na Veveří měli dost místa.
Obě to byly dívčí české školy obecné a já
dodnes dovedu pojmenovat takřka všechny
své tehdejší spolužačky. Moc ráda na ně
vzpomínám a přátelství té nejmilejší z nich,
Květy, které trvá dodnes, si hluboce vážím.
Paní ředitelka Jahodová byla statečná žena
a vedla školu tak, jako by snad ani žádná
válka a protektorát nebyly. Volné chvíle jsme
však my děti trávily přímo na Mášově ulici,
kde se nás sešlo vždy kolem 15. Byli mezi
námi i chlapci, například Dalibor a Vráťa Spilkovi, již zmíněná Květa, ale někdy i Milena,
dcera pana profesora Frejky, vyhlášeného
tehdy ortopeda.
Mášova ulice, do níž vede široký průchod
z dnešního Moravského náměstí, patřila teh-

dy k nejmodernějším ulicím ve středu města,
byla však naprosto klidnou a tichou ulicí,
neboť auta tam měl pouze lékař pan doktor
Sonnek a pan stavitel Hofírek, a středový
travnatý ovál byl i pro nás, děti, naprosto
tabu. Ulice to není velká, ale byla jakousi
enklávou sama pro sebe, protože jste v ní
našli absolutně vše. Na rohu s ulicí Antonínskou, kam ústí, měla nevelkou hospodu
U Skulů, kam jsem musela s korunou v ruce
utíkat pro kbelík ledu vždy, když se ozval
zvonek provozu ledařů. Ti vozili led do této
hospody a ty kousky, které se při skládání
roztříštily nebo rozlámaly, jsme si mohli za
korunu nasbírat do kbelíku. Tehdy totiž
nebyly elektrické ledničky a já jsem byla
nesmírně pyšná na to, že máme skříňkovou
dřevěnou ledničku, pod jejíž horní deskou
byl truhliček ze zinkového plechu, kam se
přibližně dvakrát týdně musel dát led, který
sice potraviny na čas zchladil, ale též
pozvolna tál a vzniklá voda se pak malinkým
kohoutkem vypouštěla v její dolní části. Jakmile se k večeru ozval ledařský zvon, okamžitě mi bábí strčila do ruky korunu a řekla:
Heď, už jedú. Vem kýbl a leť. Neuposlechnout se nevyplácelo. Na protějším rohu měl
tajemný obchůdek starý mládenec pan Koubek. Když jste vstoupili, bylo to, jako když
vstoupíte do minulého století, a bylo to strašně krásné. Jenže my jsme byli trvalými zákazníky pana Hanuše, který měl takzvaný koloniál přímo v našem domě na rohu. Křížem
naproti byla jeho konkurence, pan Kolář,
jehož obchod byl výborně zásoben, a sám
pan Kolář neváhal (když zjistil, že mu něco
dochází) hned sednout na kolo, sepnout si
dole pumpky, na záda hodit hlubokou proutěnou krosnu, a než si zákazník s jeho paní
za pultem splknul, byl se žádaným zbožím
zpět. To byl ovšem obchod na rohu Mášovy
a Mezírky a na protějším rohu týchž ulic měl
řeznictví pan Winkler. Toho jsem obdivovala,
kdykoliv mě bábí poslala pro párek nebo
jinou uzeninu. Přecházel zcela plynule

z češtiny do němčiny a naopak, podle toho,
jakého zákazníka či zákaznici měl před
sebou. Muselo to být vyčerpávající, protože
prakticky pořád mluvil, ale mezitím stačil
nabrousit nože, otřít špalek, nakrájet tence
řízky nebo roštěnky – a to i přesně na potravinové lístky – nebo na strojku semlet sekanou a ještě poradit recept. Jeho paní, která
zboží balila a brala peníze, byla zato naprosto nemluvná, nicméně profesionálně usměvavá. Uprostřed Mášovy ulice byl ještě
jeden koloniál, a to u Rozprýmů, ale ten už
byl pro nás jaksi z ruky a chodilo se tam jen
zcela výjimečně. Vedle Rozprýmů byl holič,
jenž mě stříhal, jak sám říkal, centimetr pod
ucho, naproti pan švec Liška opravil kdejakou botu a vedle něho byla trafika. V témže
domě bydlel i pan doktor Sonnek. Ještě
musím připomenout Novotných zeleninu
a ovoce na rohu Mášovy a horní části Mezírky, tam, kde začínala Šmálka. Šmálka byla
starou dělnickou kolonií o 44 domcích
a měla tři ulice: Červenou, Mezírku a Šmálku
a já jsem přes ni chodila denně do školy,
stejně jako můj táta do blízkého III. reálného
gymnázia v takzvané Červené škole. I tato
kolonie domků měla na začátku malý
obchůdek, kde se říkalo U Čapků. Tehdy
jsem ovšem nevěděla, že dům na jejím konci při dnešní Kounicově ulici, patřící k bývalému kamenictví, byl také rodným domem
architekta Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury, který se tam
v otcově kamenictví v roce 1870 narodil.
Dnes na onom místě stojí moderní hotel
Continental. K mému dětskému světu tehdy
patřily ještě Lužánky s hřištěm a krásnými
zákoutími, Antonínská a tehdy Nová, dnes
Lidická ulice, kam se dalo projít průchodem
hotelu Passage. Ale to už se druhá světová
válka přehoupla do své druhé poloviny
a pomalu, ale jistě se začal blížit její konec.
(je)

■

foto: Attila Racek
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MICHAL POLÁK ODEŠEL
DO HUDEBNÍHO NEBE

Do této nelehké doby pronikla na veřejnost
smutná zpráva. Michal Polák, dlouholetý
sólový zpěvák legendární brněnské, ale
i československé bigbítové skupiny Synkopy 61, ve věku 77 let opustil tento svět.
Pro pamětníky brněnské hudební scény je
to známé jméno. Už v první polovině šedesátých let zpíval v uznávané skupině Shakers,
ale v roce 1966 posílil řady Synkop 61. Jeho
výrazný falzet byl ozdobou vícehlasých vokálních partů, na kterých tato kapela stavěla svůj
styl. S jeho příchodem si Synkopy 61 trouﬂy
i na náročné west-coastové skladby amerických Beach Boys, ve kterých měl Michal Polák
vždy výrazný vokální podíl. Kapela patřila na
brněnské hudební scéně k velmi populárním
uskupením a časem jejich význam přesáhl hranice Brna. Společně se Synkopami 61 vychut-

LEITNERKA
VYHLÍŽÍ LEPŠÍ ČASY

nával úspěch u polského publika, ale výrazně
přispěl i k jejich prezentaci na československých beatových festivalech. 19. června 1969
vystoupily Synkopy 61 na společném koncertě
s Blue Effectem a Progress Organization jako
předskokani před jejich vzory – Beach Boys
na zimním stadionu za Lužánkami.
Po letech studií v roce 1970 dosáhl na profesionální status. Třebaže v sedmdesátých
letech kapela přitvrdila, jejich rockové pojetí
s nekonﬂiktními texty písní tehdejší kulturtrégry nedráždilo.
V roce 1979 ale Michal Polák ze skupiny
odchází. Nevyhovovaly mu proměny hudebního stylu. V brněnském prostředí měl pověst
„českého Cliffa Richarda“. Posílil folkrockové
sdružení Vondrák, Bodlák a posléze se stal
členem estrádní show bratří Pantůčků. Poté
pracoval jako člen České obchodní inspekce.
Dlouhá léta bydlel na třídě Kapitána Jaroše,
ale poslední roky žil na své chalupě u Velkého
Meziříčí na Vysočině.
Když se po prvním vydání skladeb Synkop
61 v digitálním formátu v roce 1995 skupina
vrátila na domácí pódia, Michal Polák nemohl
chybět. Na Michala budou vzpomínat jeho
spoluhráči a kamarádi z Brna jako na příjemného nekonﬂiktního člověka a týmového hráče. Jeho hlas zůstane navěky zachován v písních jako jsou třeba Marťan, Pane můj, Žárlivá
dívka, Suita pro J. S. Bacha, Casanova, Lady
Godiva, V pátek uragán vál, stejně jako ve
slavné Barbara Ann. Čest jeho památce!
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Petr Gratias

■

Připravený je program pro děti, koncerty, divadla, a také letní minikino,
začínáme hned, jak to situace dovolí.
Tradičně nejnabitější začátek roku se
letos bohužel nekonal. Probíhající pandemie znemožnila setkávání, a tak jsme
v letošním roce nemohli během února,
března ani dubna zrealizovat nic z našeho programu, včetně akcí přesunutých
z minulého roku. O to víc však vyhlížíme
léto, kdy snad bude možné pořádat
komorní kulturní program ve venkovním
prostoru. Zatím si vychutnáváme jarní
počasí a rozkvetlé stromy na klubové
zahrádce, na které je v květnu spoleh.
Program na Leitnerce spustíme hned,
jak to bude možné. Máme připravený
program pro nejmenší děti právě na naší
útulné zahrádce. Pokud to vývoj epidemie dovolí, potkáme se určitě na Den
dětí prvního června nebo poslední školní
den po vysvědčení. Pokračovat budeme
i celé léto, s programem pro všechny
věkové skupiny. Bude složen z pestrého
mixu komorních koncertů a divadelních
představení nebo mini letním kinem, až
se trochu setmí. Věříme, že se pandemická situace bude už jen zlepšovat a na
podzim se vrátíme do starých dobrých
kolejí. Těšíme se na to my z Klubu Leitnerova i naši muzikanti, divadelníci a další umělci. Aktuální informace sledujte na
webu či facebookové stránku.
Kolektiv klubu

■

Kultura

NAJDĚTE MĚ V POLÁRCE, DISTANČNĚ

Divadla jsou zavřená, školy jsou zavřené.
Děti sedí u svých počítačů na distanční
výuce. Divadlo Polárka stejně jako mnohá
jiná divadla připravuje premiéry „do šuplíku“.
Propojit tyto dva nuceně izolované světy
se pokusí unikátní dílna divadla fórum Najděte mě, distančně. V interaktivním on-line
formátu dostanou studenti možnost reﬂektovat distanční výuku a problémy, které do
jejich životů vnesla.
Divadlo fórum je jednou z forem takzvaného divadla utlačovaných, které v minulém
století vyvíjel angažovaný jihoamerický divadelník Augusto Boal. Umožňuje divákům
zasahovat do rozhodování hrdinů krátkého
divadelního představení. Diváci se snaží
navádět herce tak, aby předešli nedorozuměním, zabránili křivdám a především nalezli
a prozkoumali jádra konﬂiktů, do jakých se
konkrétní divácká skupina může sama snadno dostat.
Třináctiletá Štěpánka, hrdinka dílny Divadla
Polárka Najděte mě, distančně, se snaží vyjít
vstříc svým uvolněným kamarádům, přísnému otci, obětavé babičce a novému nepřehlednému školnímu systému. V situaci, kdy
jít za školu je tak snadné jako nikdy a vidět
se s kamarády zase nezvykle obtížné, se
dosud vzorná studentka druhého stupně
základní školy dostává do kolotoče problémů a malých lží, který nakonec hrozí výrazně
negativně ovlivnit celý její život. V rámci své
distanční výuky budou moci studenti živě
komunikovat s herci a pomoci jim změnit Štěpánčin příběh tak, aby dopadla co nejlépe,
skrze ni nahlédnout situace, kterým sami
čelí, a porozumět jim.
Členové inscenačního týmu mají různorodé zkušenosti s distanční výukou, a to jak

z pozic vyučujících, studentů, tak i rodičů
dětí školou povinných. Téměř každého člověka se dnes distanční výuka dotýká a téměř

každý se díky ní dostal do nepříjemných
situací. Autorkou, režisérkou i průvodcem
tohoto projektu je absolventka oboru Divadlo a výchova brněnské JAMU Monika Okurková. V hlavní roli se představí letošní nová
posila souboru herečka Štěpánka Romová,
která si téměř po roce svého působení
v Polárce zahrála jedno představení pro
diváky.
Dílna je určena vždy pro jednu třídu druhého stupně základní školy, střední školy či
základní umělecké školy na distanční výuce.
Z nového streamovacího Studia Divadla
Polárka bude vysílána prostřednictvím platformy MS Teams. Jakmile to situace dovolí,
bude k dispozici i off-line verze a herci s ní
budou jezdit po školách v rámci celého města
Brna.
Natálie Pelcová

■
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Neziskové organizace

BUĎTE VE SVÉM TĚLE JAKO DOMA

On-line lekce V těle doma mají pro lidi
s fyzickým handicapem velký význam.
Lekce jsou tu pro všechny, kdo mají touhu
se hýbat, vyjadřovat se pohybem a cítit se
dobře ve svém těle, a to bez ohledu na jeho
možnosti a limity. Pro svou nenáročnost jsou
on-line lekce vhodné pro všechny, kteří
nemají předchozí zkušenost s tancem, pro
lidi s fyzickým handicapem, pohybovým
omezením v důsledku úrazu nebo bolesti.
Jsou vhodné také pro všechny, kdo upřednostňují vnitřní prožitek z pohybu před výkonem. Lekcemi tanečního pohybu provázejí

taneční a pohybové terapeutky spolku Proty
boty s desetiletou pedagogickou a choreografickou praxí s lidmi s handicapem i bez,
které při výuce zohledňují individuální pohybové možnosti všech účastníků. Zvládnete
je doma i na malém prostoru.
Jednou z myšlenek spolku Proty boty je
propojování světa lidí s handicapem a bez.
V on-line lekcích se tak může potkat například manažerka, která hledá kompenzaci
po náročném dni v práci třeba s Dominikou
Mikovou, ženou, která se narodila s dětskou
mozkovou obrnou a je na vozíku. Dominika

tančí v organizaci Proty boty už sedm let.
Za tu dobu se její život díky tanci hodně
změnil. Kromě tance plavala s klubem SK
Kontakt Brno, teď, když jsou bazény uzavřeny ale nemůže a taneční on-line lekce
jsou pro ni v době epidemických omezení
obzvlášť důležité. „Neznám žádné jiné online lekce pro handicapované. Tanec mi
přináší radost, už si bez něj nedokážu představit svůj život. Díky němu jsem si rozšířila
rozsah pohybu, jsem schopná lépe porozumět svému tělu a naslouchat jeho potřebám,” popsala Miková. Jitka Mozorová ■

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky
během současné covidové krize, ale i mimo
ni? Jak se zapojit v letních měsících? Možností je spousta, jenom si vybrat.
Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat 11. května
a 17. června, kdy se vždy v 18.30 hodin můžete

připojit k on-line setkání a zjistit, kde a jak je
možné se zapojit jako dobrovolník v Brně
a v Jihomoravském kraji. Představíme jak
možnosti aktuální krizové pomoci, tak dlouhodobé dobrovolnické projekty, ale také zajímavé letní dobrovolnické akce.
Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 umožňuje zpro-

středkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi či neformálními skupinami, které dobrovolníky potřebují. Pořádáme večerní programy i větší akce pro
veřejnost, které pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví a jsou zdarma.
Přehled našich pravidelných akcí, tedy přednášek, besed, prezentací zkušeností z dobrovolnictví v České republice i zahraničí, ﬁlmových projekcí a vernisáží výstav, najdete na
www.dc67.cz a také na facebookové stránce.
Dobrovolnické centrum 67 sídlí na Bratislavské 26 a poskytuje mladým lidem ve věku
od 15 do 30 let informace o možnostech dobrovolnictví, zapojujeme také dobrovolníky
seniory a seniorky. Hlavní snahou centra je
propojit zájemce o dobrovolnickou práci
a organizace, které dobrovolníky shánějí.
Náš prostor dále nabízí mladým lidem zázemí
pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství
při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů,
možnost najít parťáky pro své aktivity. Najdete
zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí.
Marie Capalini
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Neziskové organizace

OHROŽENÉ DĚTI
Pandemie covid-19 zasahuje i děti a mládež více, než se zdá. Pomoc jim nabízejí
pracovníci Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež na Václavské 15.
Dnešní doba nám, sociálním pracovníkům, nepřináší jen četná omezení, ale také
výzvy, otázky a důvody k zamyšlení. Je pro
nás více stresující to, že se nějakou dobu
nedostaneme do obchodů, nebo spíše to,
že se nemůžeme setkávat? Co formuje člověka a následně i společnost největší
měrou? Je to dětství? A jak dnes, za současné situace, dětství vypadá?
Pojďme se nad těmito otázkami společně
zamyslet. Máte dojem, že jsou koronavirem
a současným stavem ve společnosti ohroženi jen lidé staří a nemocní? Omyl. Strádají
i děti. Pouze nemají svůj hlas. Sice všichni
známe Gretu Thunbergovou, ale kolik takových dětí, kterým se dostalo veřejného slyšení, na světě je? Hlasy dětí, o kterých chceme mluvit, slyšet nejsou, možná i proto, že
není nikdo, kdo by je chtěl poslouchat.
Pro všechny starosti a problémy současné doby na naše děti zapomínáme. V situaci, kdy si ani my sami nejsme schopni uvědomit veškeré důsledky nynějšího stavu, to
po našich dětech ani nemůžeme chtít. Děti
nemohou nést zodpovědnost za svůj vývoj,
ke kterému jim často chybí vzory i opora
těch, kteří by jim s tím mohli, a vlastně měli
pomáhat.
Kontakt omezený pouze na sociální sítě
není v žádném případě dostačující. Lidé
jsou od dětství formováni svým okolím
a sociálním prostředím. My dospělí jsme
zažívali normální dětství plné sociálních kontaktů a vlivů, které nás formovaly. Naše děti
však nyní právě tohle zažívat nemohou. Na
virtuální svět jsou sice zvyklé, ale rizika jeho
vlivu si ne vždy dokážou uvědomit. Je na
nás, jim to trpělivě vysvětlovat.
Představte si vývoj třináctileté dívky, která
následkem výchovy agresivním otcem, při
běžném křiku, podle svých slov, hledá místo,
kam si stoupnout, aby druhou ránu nechytila
o nábytek. Jak bude vypadat dospělost dvanáctiletého hocha, který každý den vypije
dvě piva a rodičům to nevadí, protože se
sami doma opíjí každý den?
Sociální izolace vede více než dříve k mylnému výkladu toho, co je běžné. Děti se
teď více setkávají s tím, že pití alkoholu,
násilí, neplnění povinností a podobně, je
normální a podle toho se chovají. Naše služba se na tyto děti zaměřuje, poskytuje jim
pomoc a oporu a pomáhá jim se za sebe

KLÍČ K POMOCI

postavit. Díky naší práci se daří tvořit mosty
mezi nimi a společností, která je často přehlíží až do doby, kdy se začnou chovat, jak
očekává.
Současný stav ale přináší mnoho limitů,
se kterými se musíme vyrovnávat. Naše práce se jako na mnoha jiných místech přesunula do virtuálního světa. Mnoho dětí ale
žije na pomezí. Nemohou žít v reálném světě, který je právě zavřený, ale nemohou žít
ani v tom virtuálním, protože často nemají
vybavení či připojení k internetu. Bývají to
právě ty děti, které vidíme v parcích, obchodech, děti, které nemají domov, do kterého
by se rády vracely. S těmito dětmi pracujeme, ale v této době se k nim dostáváme
velice obtížně.
V naší práci se za současné situace setkáváme daleko častěji s tím, že děti zažívají
neadekvátní zacházení, které spěje k jejich
nevhodnému vývoji. Tento fakt přičítáme
právě současnému stavu ve společnosti.
Nejde pouze o krizi spojenou s pandemií,
ale o zvyšující se počet lidí ohrožených chudobou, domácím násilím a ztrátou domova.
V takových rodinách vyrůstá část generace,
která neumí zacházet s penězi, nezná pracovní návyky a užívání alkoholu a drog je
pro ni normální součástí života.
Dnes je třeba pod pojmem ohrožené děti
vnímat nejen děti z ulic, ale i děti z běžných
rodin. V současnosti jsou totiž ohrožené
všechny děti. Děti jsou vystavené extrémním podmínkám narušujícím jejich zdravý
vývoj. A to vše za situace, kdy jsou jejich
rodiče vystaveni velkému ekonomickému
i duševnímu tlaku. Navíc jsou nuceni převzít
i roli vzdělávacích institucí. Děti jsou pak
ohroženy odloučením od svých vrstevníků
a ztrátou režimu a pravidel, které jim normálně škola zprostředkovává. Jsou odtrženy od volnočasových aktivit, kulturních akcí
a sportu.
Říká se, a pravdivě, že děti jsou budoucnost národa. Věnujme se proto našim
dětem. Pokusme se jim nahradit to, o co přicházejí. Zkusme si uvědomit, že nejde jen
o vzdělání, ale především o to, jak je současné sociální vztahy formují k dospělosti.
Pokusme se pracovat na tom, aby mohly
všechny děti prožít budoucnost zbavenou
strachu, budoucnost, ve které budeme chtít
žít, takovou budoucnost, na kterou se můžeme těšit.
Robert Hořava

Paní J. N. se dozvěděla z letáčku asociace ANNO JMK o projektu Klíč k pomoci, který jí nabídl pomoc při řešení
obtížné rodinné situace. Byla bez
zaměstnání, protože se jí při péči
o rodiče nedařilo sehnat práci na částečný úvazek.
Dnes má za sebou rozhovory s psychology a akreditovaný rekvaliﬁkační
kurz ﬁnanční gramotnosti. Protože již dříve absolvovala rekvaliﬁkační kurz IT
a kurz pracovníka v sociálních službách,
nastupuje do práce. Díky ﬁnanční podpoře, kterou získala zapojením do projektu, teď pracuje a má čas i na svoje
rodiče.
Současná covidová situace brání
osobním setkáním i nabývání praktických zkušeností. Nepotřebujete i vy to,
co nabízí tento projekt, ﬁnancovaný
z Evropského sociálního fondu? V Jihomoravském kraji ho realizuje Asociace
nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje ve spolupráci s Úřadem práce České republiky – Krajské
pobočky v Brně pod názvem Klíč
k pomoci. Určený je osobám pečujícím
o jiné závislé osoby v celém Jihomoravském kraji.
Pro zájemce nabízíme zdarma akreditované rekvaliﬁkace, semináře IT
a ﬁnanční gramotnosti, pomoc psychologa, motivační kurzy či možnost zapojení do pracovního procesu, kde po
dobu pěti měsíců hradíme zaměstnavateli náklady na mzdu pro zaměstnance.
Autorka článku se na vás těší na e-mailu:
info@annojmk.cz nebo na telefonu:
541 215 533 a PhDr. Milada Pelajová na
telefonním čísle: 733 724 029.
Další podrobnosti o projektu naleznete na www.annojmk.cz.
Zdeňka Veselá
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Inzerce

MALBY
14 Kč/m2,

PNEUSERVIS

ZEDNICKÉ PRÁCE,

Sportovní 2, u Boby

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

21 let zukšeností s důrazem na
kvalitu a spokojenost zákazníka

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz
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T: 541 227 054
mob.: 604 709 953
oxygenerátory –
koncetrátory kyslíku
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