LISTY
Zpravodaj
městské části
Brno‑Tuřany,
duben 2022

2

Brněnské
Ivanovice
Dvorska
Holásky
Tuřany

V TOMTO
ČÍSLE
SI PŘEČTETE:
str.

6

Tuřanští Andělé

str.

7

Plevel nebo bylinka

str.

8

str.

11

Historické bagately

Zahrádkářská osada
u letiště

Ze starostova šuplíku
Po dlouhých dvou letech jsme opět mohli prožít „normální“ Velikonoce. Stejně tak
doufám, že i zbytek letošního roku se již
nijak nebude vymykat a prožijeme ho bez
řady nepříjemných omezení.
Již od konce dubna můžete svoje vycházky po okolí zpestřit návštěvou Fotografické výstavy pod otevřeným nebem. Loňský
úspěch výstavy a vaše kladné ohlasy byly
pro nás impulzem připravit druhý ročník.
Svoje fotografie představují další čtyři amatérští fotografové z naší městské části. Myslím, že se fotovýstava opět povede a stojí
za vaši pozornost a návštěvu. S fotopanely
se můžete znovu potkat na deseti místech
rozsetých po celé naší městské části.
Intenzivně se také věnujeme přípravě dalších kulturních akcí.
V současné době je dokončena revitalizace Lesíčka, oprava chodníku na ul. Kudrnova, nové oplocení mateřské školy ve
Dvorskách a také dosázení mnoha stromů
po celé městské části. Ve Dvorskách se
také intenzivně pracuje na novém přechodu pro chodce u mateřské školy a úpravě
okolí dětského hřiště. Začátkem května
byla zahájena rekonstrukce dětského hřiště U Potoka v Holáskách. Dále pokračujeme v přípravě rekonstrukce fasády kaple
v Br. Ivanovicích a fasády radnice.
Za zmínku také jistě stojí dokončení studie
nové podoby sportovního areálu Karkulínova. Studie bude umístěna na webových
stránkách obce k nahlédnutí. Obsahuje
rekonstrukci zázemí pro fotbalisty a te-

nisty, atletický ovál, hřiště pro plážový
volejbal, multifunkční hřiště s ledovou plochou apod. Dalším krokem bude příprava projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí.
Radomír Vondra, starosta

Opravený chodník Kudrnova
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INFORMACE Z RADNICE

Z jednání RMČ a ZMČ Brno-Tuřany
Rada na 87. schůzi dne 26. 1. 2022:
- vzala na vědomí připomínky občanů ke studii nového
polyfunkčního domu V Aleji v Brně-Holáskách a pověřila starostu jednáním s JUDr. Jiřím Olivou, náměstkem
primátorky města Brna, ohledně připomínek městské
části Brno-Tuřany a občanů,
- nesouhlasí s realizací záměru v rámci akce: „Doplnění
infrastruktury pro leteckou překládku –
Manipulační hala II a Manipulační hala III na letišti
Brno-Tuřany“.
Rada na 88. schůzi dne 31. 1. 2022:
- souhlasila s kácením stromu na pozemku p.č. 237
v k.ú. Dvorska, a to z důvodu narušení
kořenového systému stromu při výstavbě kanalizace,
které může vést ke zvýšení rizika vývratu stromu
a ohrožení bezpečnosti,
- nesouhlasila s pronájmem pozemku p.č. 250/71 v k.ú.
Brněnské Ivanovice společnosti ALGLAS
s.r.o., za účelem skladování ekologického materiálu
(hliníkové profilové systémy, plechy
a dřevěné palety určené pro montáž hliníkových prosklených fasád), a to z důvodu nutného zachování
příjezdu k trafostanici, která se nachází v severní části
pozemku,
- souhlasila s návrhem nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování
služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu
licencované činnosti držitelem licence nebo při
výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických
odvětvích dle zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon),
- schválila nabídku AV MEDIA EVENTS, a.s., na realizaci
veřejné zakázky „Pronájem
projekční techniky na letní kino 2022“ za cenu
60.500 Kč,
- schválila nabídku hřiště.cz, s.r.o., na realizaci veřejné
zakázky „Rekonstrukce hřiště U Potoka“
za cenu 1.906.657,50 Kč,
- trvá na záměru zprůchodnění pozemku p.č. 747/4
v k.ú. Brněnské Ivanovice a nesouhlasí
s požadavky žadatele, aby byla učiněna taková stavebně-technická opatření, která by zabránila
pohledu na pozemek ve vlastnictví žadatele, neboť má
za to, že se nejedná o závažný způsob
narušování soukromí vlastníka a zprůchodnění pozemku je ve veřejném zájmu.
Rada na 89. schůzi dne 14. 2. 2022:
- požádá o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro
rok 2022“ ve výši 81.900 Kč na pořízení
věcných prostředků požární ochrany, a to na turbínové
čerpadlo a na 12 ks záchranářských přileb pro

technické zásahy pro JSDH Brno-Holásky ve výši
91.000 Kč na opravu garážových vrat hasičské zbrojnice JSDH Brno-Brněnské Ivanovice,
- souhlasila s provedením generální opravy veřejného
osvětlení spočívající ve výměně stožárů, kabelů uložených v chráničkách a skříní veřejného osvětlení, na pozemcích p.č. 557, p.č. 46, p.č. 47, p.č. 106/1 a p.č. 105
v k.ú. Tuřany,
- souhlasila s umístěním měřícího vozu na pozemku p.č.
1391 v k.ú. Tuřany 4x během roku na 14
dní v rámci projektu „Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna“, a to za
podmínky, že nebude omezeno využití pozemku coby
tržního místa,
- schválila nabídku SLUŽBY MINKS s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Letní údržba chodníků
v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 1.115.011 Kč ročně,
-schválila nabídku INSTAVA s.r.o., na realizaci veřejné
zakázky „Vestavba bufetu do vestibulu
sportovní haly Měšťanská“ za cenu 506.370,50 Kč,
- schválila nabídku INSTAVA s.r.o., na realizaci veřejné
zakázky „ZŠ Měšťanská, rekonstrukce
rozvodů, II. etapa“ za cenu 7.134.196 Kč,
- schválila nabídku P.P. Architects s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
pro povolení stavby nazvané: Česká pošta – náhradní
provoz v ZS Holásecká“ za cenu 300.080 Kč.
Rada na 90. schůzi dne 28. 2. 2022:
- vzala na vědomí zapojení Základní školy Brno, Měšťanská 21 do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III“,
- souhlasila s odstraněním 12 ks dřevin rostoucích na
pozemcích p.č. 2009/1 a p.č. 2033 v k.ú. Holásky, které
jsou v kolizi se stavbou „Brno, Kmenová stoka E – oprava kanalizace“ a souhlasila s provedením náhradní výsadby na pozemku p.č. 2409 v k.ú. Holásky,
- souhlasila s prodloužením vodovodního řadu v délce
40 m a vybudováním tří přípojek a požaduje, aby umístění vodoměrné šachty na pozemku p.č. 4795 v k.ú. Tuřany bylo posunuto tak, aby nezasahovalo do koridoru
budoucího rozšíření komunikace v prodloužení ulice
Šípkové,
- souhlasila s konáním vyhlídkových letů vrtulníkem ve
dnech 21. 5. a 25. 6. 2022 z pozemků
p.č. 3542/1 a p.č. 3534/4 v k.ú. Tuřany, a to za podmínky, že lety nebudou směřovány nad obydlenou
část MČ Brno-Tuřany,
- schválila smlouvu o konání hudební produkce formou
koncertu na Slavnostech tuřanského zelí
dne 10. 9. 2022 s názvem: ROMAN VOJTEK s kapelou
Fantastic 80s, uzavíranou s Uměleckou
agenturou – Petr Klér za částku 62.000 Kč + 15% DPH,
- schválila nabídku GEFAB CS, spol. s r.o., na realizaci
veřejné zakázky „Obnova orientačního
systému v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 204.102,80 Kč,
- schválila nabídku PURE AGRICULTURAL s.r.o., na realizaci veřejné zakázky „Údržba zeleně
v MČ Brno-Tuřany“ za cenu 915.151,60 Kč bez DPH.
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Rada na 91. schůzi dne 14. 3. 2022:
- souhlasila s umístěním stavby „Klubovny pro děti v Tuřanech“, včetně přípojek inženýrských sítí,
vsakovacího drénu a prodloužení chodníku k budoucí
stavbě klubovny, a to na pozemku p.č. 3830
v k.ú. Tuřany, který je svěřen MČ Brno-Tuřany,
- souhlasila s prodloužením veřejného osvětlení podél
účelové komunikace na pozemku p.č. 3753/1
v k.ú. Tuřany v jakékoli variantě(zřízení dvou nových stožárů podél jižní strany
komunikace nebo úprava stávajícího stožáru osvětlení
sběrného dvora nahrazením jednoduchého
výložníku za dvojitý), a to za podmínky, že veškeré náklady spojené s projektem, realizací
a případným provozem uhradí žadatel,
- souhlasila s kácením stromu − slivoně obecné (Prunus
domestica subsp. insititia) rostoucí na
pozemku p.č. 1102/1 v k.ú. Tuřany v Májovém parku,
z důvodu špatného zdravotního stavu a výrazně zhoršené provozní bezpečnosti.
Rada na 92. schůzi dne 28. 3. 2022:
- souhlasila s dokumentací pro společné povolení akce
„D1 01313 připojení BPZ Černovická terasa
na D1 – 2. etapa“, městské části se týká úsek od km
199,115 po 200,5. Jedná se o vybudování sjezdu na
D1,
mostu a napojení na stávající komunikace na obou stranách D1,
- souhlasila s projektem DUR akce „Rozšíření dálnice
D1 na šestipruhové uspořádání, stavba 01311“,
městské části se dotýká úsek od km 197,5 po 200,5;
rozšíření je na pozemcích ve vlastnictví ŘSD, souhlasila
s převzetím S.O. 121, 122, 134, 150 a 151 do správy
nebo majetku,
- schválila výpůjčku usušených rostlin na výstavu „Plevel
nebo bylinka“ v prostorách radnice MČ
Brno-Tuřany, která bude probíhat od 7. 4. do 28. 9. 2022
(výpůjčka 4. 4.–4. 10. 2022), od Ústavu
lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF
MENDELU.
Tisková oprava:
Ve zpravodaji č. 1 z letošního roku bylo omylem uvedeno ve výpisu z jednání rady na 83. schůzi z 29. 11. 2021,
že rada neměla připomínky… Správné znění bodu je:
„- měla připomínky ke studii nového polyfunkčního
domu V Aleji v Brně Holáskách.“

Nový nástroj participace v Dáme na
vás!

Dáme na vás, pojem, pod kterým si lidé vybaví participativní rozpočet města Brna. Nyní je však Dáme na vás
zastřešující název obsahující již druhý nástroj participace, jenž umožňuje širší zapojení obyvatel do rozvoje
města. Tímto nástrojem jsou tzv. občanské návrhy.

Občanské návrhy Dáme na vás jsou další možností, jak
mohou lidé ovlivnit život v Brně a zapojit se do správy
a řízení města. Na rozdíl od participativního rozpočtu je
možné mezi takové návrhy řadit např. návrhy bez konkrétní finanční částky, projektové dokumentace, návrhy
regulativního charakteru anebo ideové podněty bez
vazby na konkrétní místo či rozsah realizace. Co je však
potřeba při navrhování dodržet, je to, aby se jednalo
o návrhy veřejně prospěšné, aby směřovaly do samostatné působnosti města a aby nepropagovaly produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního
nebo nekomerčního charakteru, a to ani náboženského
či politického.
Návrhy může, stejně jako v participativním rozpočtu,
podávat kdokoliv, není nutné mít trvalé bydliště v Brně.
Navrhování probíhá elektronicky prostřednictvím jednoduchého formuláře na webových stránkách, případně osobně na kontaktních místech. Vhodné návrhy,
tedy návrhy, které projdou formální kontrolou, budou
zveřejněny v galerii návrhů. Zde budou moci občané
města Brna, tedy občané s trvalým bydlištěm starší 18
let, za pomoci full účtu na Brno iD, udělovat kladné či
záporné hlasy návrhům, ke kterým se chtějí vyjádřit.
Po dosažení hranice 10 000 podporujících bude návrh
předložen vedení města, konkrétně Radě města Brna,
k projednání.
V plánu je také třetí nástroj participace, a to tzv. městské
ankety. Zde se budou moci lidé vyjadřovat k aktuálním
otázkám, jako byly v minulosti např. ankety na název
parníku, nového parku a mnohé další, na které by vedení města rádo znalo názory veřejnosti.
A nezapomeňte, že do 15. května můžete podat své
projekty do participativního rozpočtu Dáme na vás.
Chyťte se příležitosti a změňte Brno!
Ing. Linda Seitlerová
damenavas@brno.cz
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MŠ U Lípy Svobody

Závěr zimy byl ve školce stejně jako ve světě ve znamení Olympijských her. Děti se postupně seznamovaly se
zimními sporty, sledovaly klíčové přímé přenosy a fandily našim sportovcům při bojích o cenné kovy. Školkové
olympijské hry probíhaly ve dnech 16. – 18. února, kdy
se naše mateřská škola proměnila v olympijský stadion.
Děti zahájily olympiádu slavnostním nástupem, českou
hymnou a symbolickým zapálením olympijského ohně.
Soutěžilo se v upravených disciplínách inspirovaných
klasickými sporty jako je například hokej, biatlon, krasobruslení, ale i curling. Všichni účastníci si vysportovali
zaslouženou medaili a diplom na památku.
V druhé polovině února přijelo potěšit děti do školky
Divadlo Kejkle s pohybovým divadlem „Pohádkový karneval“. Představení plné písniček a pohádek děti roztančilo po celém parketu. Na školkový karneval přišla
řada v první březnový den, kdy celá mateřská škola byla
plná princezen, víl, superhrdinů, nejrůznějších zvířátek
i jiných masek. Děti si užily dopoledne plné tance a soutěží, které doplnila přehlídka všech kostýmů. Následující týden nám zpestřil dopoledne svým vystoupením
„O(kouzlení)“ kouzelník Michal Ondřej. Kromě toho,

ŠKOLA
že dětem vytvořil zvířátka
z balónků nebo vyčaroval bonbony, předvedl
i nejrůznější kouzelnické
triky a jeden kousek také
všechny naučil.
V rámci spolupráce se
zdejší základní školou se ve
druhé půlce března konaly
dvě dopolední návštěvy –
nejdříve se do školkových
let vrátili současní prvňáčci, kteří navštívili třídy v MŠ,
do nichž ještě v loňském
roce chodili. Tam si popovídali s bývalými učitelkami
i spolužáky, zavzpomínali
u hraček na předškolní léta
a také nám zarecitovali naučené básničky. Následující týden vyrazila výprava předškoláků prozkoumat prostředí tuřanské základní školy,
konkrétně budovy na ulici Požární. Budoucí školáci se
podívali do prvních tříd, seznámili se s učebními pomůckami a povinnostmi školáků. Zapojili se do společných
úkolů s dětmi ze školy, vyplnili si pracovní list a vyrobili si
sněženky z papíru. Dále si vyzkoušeli psát na tabuli, hlásit
se a také si prohlédli prostory celé školy.
Teplé jarní dny vylákaly naši školku na první malý výlet.
Využili jsme možnosti navštívit v dopoledních hodinách
cirkus Humberto, který v březnu sídlil v Komárově. Děti
měly možnost prohlédnout si tamní zvířata ve výbězích,
nakrmit jablky a mrkví přátelské koníky a lamy a na závěr si všichni pohladili malé lvíče.
Na konci března si personál MŠ připravil pro děti i rodiče zábavný program na sobotní odpoledne – Jarní
pohádkovou cestu s pokladem. Trasa vyznačená barevnými fáborky vedla po nedalekém okolí školky a byla
plná pohádkových úkolů, ze kterých děti postupně získávaly heslo k pokladu. Cesta končila na školkové zahradě, kde už na všechny čekaly nejrůznější pohádkové
postavy s posledními aktivitami. U Macha a Šebestové
se skládaly puzzle, Křemílek a Vochomůrka připravili
pro děti sportovní dráhu doplněnou o počítání, u Pata
a Mata se lovila zlatá rybička a u Zlé královny se Sněhurkou si děti vyzkoušely hod na cíl. Myška Minnie hlídala
poklad a všem, kteří znali tajné heslo, dávala odměnu za
úspěšné splnění úkolů. Kromě pokladu zde čekalo na
všechny účastníky drobné občerstvení, které pomohlo
doplnit síly po absolvované cestě. Počasí nám přálo,
takže se tato akce opravdu vydařila. Velkou odměnou
pro nás byla nejen radost v dětských tvářích, ale také
mnoho pozitivních ohlasů ze stran rodičů a prarodičů,
kteří děti doprovázeli. Už nyní se chystáme například
na pálení čarodějnic nebo na školku v přírodě a těšíme
se na Vás všechny, se kterými se při našich akcích opět
setkáme.
Za kolektiv MŠ Anna Jenčíková

ŠKOLA
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Základní umělecká škola Brno, Slunná,
příspěvková organizace
se sídlem Slunná 11, Brno Komárov a ZŠ Měšťanská 21 (další pracoviště ZUŠ)

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO VŠECH OBORŮ
pro školní rok 2022/2023
V hudebním oboru vyučujeme:
hru na housle, violoncello, klavír, zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu, klarinet, saxofon, kytaru,
elektrickou kytaru, keyboard a sólový zpěv.
Výtvarný obor nabízí: výtvarnou tvorbu, prostorovou tvorbu, tvorbu jednoduchých animací, keramiku.
V tanečním oboru se vyučuje: lidový, současný a klasický tanec.

Talentové zkoušky budou realizovány
POUZE NA ADRESE SLUNNÁ 11, BRNO KOMÁROV
v termínech:

16. 5. – 27. 5. 2022, 14.00 – 17.00 hod.
Informace: tel. č. 731 507 898
email: reditelstvi@zus-slunna.cz, web: www.zus-slunna.cz
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Tuřanští Andělé
Ten, kdo v poslední době navštívil radnici, určitě neminul bez
povšimnutí plastiku „Andělé“
v předsálí. Skrývá v sobě příběhy a tajemství stejně tak, jako její
autor David Škaroupka.
Jeho kreativita se projevovala již
od dětství – rád kreslil, maloval,
navštěvoval kurzy v umělecké
škole. Později svůj zájem o umění rozšířil o sběratelství a obklopil se přáteli stejného zaměření.
Jeho velkým přítelem, učitelem
a vzorem je sochař Stefan Milkov. Obdivuje také Jana Wolfa,
významného již nežijícího brněnského výtvarníka.
Davida nejvíce fascinuje umělecké vyjádření v objemech.
Experimentuje s různými materiály – zkoumá druhy dřev a kamenů. Zpracovává materiál krásný sám o sobě a dodává
mu další dimenzi. Jeho plastiky nejsou jen pouhou,
i když krásnou dekorací, ale každá má svůj obsah, příběh, promlouvá k nám, nutí nás zamyslet se.
Cesta k řezbářství, k plastice nebyla přímočará, jak sám
říká: „Vlastní tvorba začala tak, že jsem u Stefana Milkova viděl první sochu z kararského mramoru* a ten materiál mě natolik uchvátil, že když jsme byli na dovolené
v Itálii u Carrary, jeli jsme do lomu a říkali jsme si, že
by bylo úžasné, kdybychom přivezli kámen a nechali si
od Stefana udělat sochu. Byli jsme tam v době mých
narozenin, před čtyřmi lety. Zastavíme u kamenictví,
žena vyběhne a během pěti minut nám jeřábem nakládají půl tuny do kufru! Kámen jsme uložili do garáže
a před nedávnem, po třech a půl letech jsem na něm
začal dělat. Napřed jsem chtěl sochu od kamaráda, ale
zkoušel jsem pracovat s menšími kamínky z Carrary, šlo
to, přišel jsem na to, že mě to vlastně baví a dnes už je
velký blok nahrubo opracovaný. Bude to kybernetický
pejsek.“
David tvoří v garáži a na dvoře svého domu. Rodina
ho samozřejmě podporuje, ale i sousedé jsou k hluku,
pilinám a kamennému prachu velmi tolerantní. Kolemjdoucí se se zájmem zastavují a obdivují rozpracovaná
díla. Davidův malý syn, když šel okolo se školkou, říkal:
„ Tady má tatínek sochu, on je totiž řezník!“.
David, nenovický rodák vyrůstal v našem Lesíčku, má
rád krásné brněnské okolí, ale i město. Jeho oblíbeným
místem je Špilberk. Brno považuje za město, které si
váží svých soch historických a pečuje i o vznik soch nových. Jeho oblíbenou jsou Ptáci od Olbrama Zoubka
u hotelu Continental, markrabě Jošt na Moravském náměstí, ale i hodně diskutovaný orloj na náměstí Svobody. Na něm obdivuje zvláště materiál a jeho zpracování.
I hodinový stroj uvnitř orloje, i když hodinky si podle něj
člověk nenařídí.
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S kreativitou je spojena i volba
Davidova zaměstnání – je totiž
kadeřníkem. I účes může být
svým způsobem umělecké dílo
a David ke svým klientkám takto
přistupuje. Přemýšlí při česání
o objemech, plasticitě, tvaru hlavy a obličeje a na výsledku je to
znát. Davida jeho povolání stále
baví a může v něm uplatnit svůj
umělecký zájem.
David obvykle postupuje tak, že
prvotní je nápad, nákres a následně pak hledá vhodný materiál. V případě Andělů tomu
bylo jinak. „Ti mi přilétli hned!“
jak sám říká. Když po zjištění, že
proschlé lípy na Tuřanském náměstí se budou kácet a po dohodě s panem starostou přišel
na místo, lípy si objal, vrátil se
domů a hned kreslil. Energie ze
stromů se vtělila do okamžitého
nápadu. Následovalo hrubé vyřezání základního tvaru
a rok schnutí dřeva a nejistoty, zda dřevo nepraskne
a ztvárnění zamýšlené plastiky už nebude možné. Ale
andělé si přáli vzlétnout a tak už „jen“ zbývala spousta
dnů, stovky hodin opracovávání a dokončování.
Andělé se snad stanou prvními z cyklu plastik, které
budou mapovat naši městskou část a spojovat minulost se současností. Lípy přeměněné na Anděly budou
umístěny v prostorách plánovaného zdravotního střediska a vrátí se tak do míst, kde mnoho let rostly. Andělé vtělení do jejich dřeva budou přinášet naději do
našich zmatených časů. David již pracuje na ztvárnění
akátového dřeva z revitalizovaného Lesíčka. Akát svou
obdivuhodnou tvrdostí a trvanlivostí navozuje myšlenku stálosti a pevnosti dnes tolik potřebnou. Uvidíme,
jak k Davidovi promluví akát. V příštích letech by mělo
dojít k obnově morušového hájku. I morušové dřevo
krásně zbarvené a jedno z nejtvrdších bude určitě inspirací a výzvou.
A plány do budoucna? V září plánuje David ke svým 40.
narozeninám výstavu na nádvoří Místodržitelského paláce. Je to významné inspirativní místo a velký úspěch
pro každého umělce. Práce budou potom přeneseny
do prostor naší radnice.
S Davidem, jeho ženou a dvěma nádhernými kočkami
jsem strávila pár velmi příjemných nenucených chvil
obklopena obrazy, plastikami a květinami. Harmonie,
radost i pokora, kterou zde člověk cítí, je vtělena do Davidových plastik. Přejme jemu hodně šťastných nápadů
a sobě hodně inspirujících chvil s jeho díly!
*Kararský mramor je jedním z nejznámějších mramorů na světě.
Proslavil jej zejména Michelangelo Buonarroti, který z něho vytvořil
své sochy, např. Davida, Pietu nebo Mojžíše.

Hana Dombrovská
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Plevel nebo bylinka
Inspirací pro uspořádání výstavy s názvem „PLEVEL
nebo BYLINKA aneb před kopřivou klekni, před bezinkou smekni“ byla návštěva muzea v Luhačovicích, kde
ve spolupráci s Univerzitou Mendelu v Brně, právě probíhala nádherná výstava o léčivých stromech. Ihned mě
napadlo takovou výstavku vytvořit i v Tuřanech. Ukázat,
co tu roste, co se tu dá vypěstovat a s jakými bylinkami
a rostlinkami přicházíme běžně do styku, aniž bychom
si uvědomili, že jsou pro naše zdraví velmi prospěšné.
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Bylinky jsou součástí života, ať už na ně věříme nebo ne.
Když se podíváme do kuchyně, kolik léčivek skoro denně, možná i nevědomky, používáme? Základní potraviny, jako jsou brambory, mrkev, okurky a vůbec veškerá
běžně dostupná zelenina, jsou nám zároveň zdrojem
léčivých účinků. Mohla bych pokračovat kořením, které
používáme nejen při vaření, ale i při pečení sladkých
dobrot. Dnes, např. velmi moderní zázvor, byl kořením
už našich babiček. Bylinky jsou přítomné v pivu, v některých alkoholických nápojích, ať už obyčejná kmínka,
žitná, fernet nebo becher. Nejúčinnějším a nejznámějším bylinným tonikem je bezesporu slivovice. To věděl
už i Lubomír Lipský v Císařově pekaři když- prťále, paprťále- a elixírem mládí byla právě slivovice.
Když jsme u těch filmů – Saxána - mohla kouzlit jen
pomocí odvaru z babského ucha, což byla šalvěj
přeslenitá, běžně dostupná bylinka. V Harry Potterovi napravovali odštěp ruky při přemísťování odvarem
z třemdavy, která se vyskytuje v Líšni. Největší čaroděj
všech dob Albus Brumbál používal nejmocnější bezovou hůlku, přitom bez černý je vyloženě plevelný keř.
Magie, ač není radno si s ní pohrávat, je bez bylinek
skoro bezmocná. Např. pivoňka se používala k vymítání
ďábla, světlík způsobuje jasnozřivost, třezalka vyrostla
z krve sv. Jana Křtitele, lískový prut má chránit před zlými duchy atd.
Bylinky jsou inspirací také v písničkách, ať lidových, kde
nemůže chybět rozmarýnek, růžička, mariánek drobný,
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přes country a folk – divoký tymián, pampelišky, žluté
růže z Texasu, sedmikráska, paní má se má - voní mátou, až po úplně dětské – šla Nanynka do zelí, běží liška
k Táboru, nese pytel zázvoru, měla babka čtyři jabka…
velmi výstižná je píseň od Hany a Petra Ulrichových
BYLINKY.
Možná nejhumorněji podaný účinek bylinek je jistě ve
scénce Vladimíra Menšíka „VOMÁNKOVÝ VÍNO“, kde
byl pravděpodobně do vína přidán oman pravý.
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Tak Vám přeji, ať už si o vánocích hodíte na plotnu
purpuru a přečtete si u toho Kytici od K. J. Erbena či
Hluchavky od B. Němcové, nebo o velikonocích dostanete nebo budete vyplácet vrbovým proutkem, ať Vás
má kdo políbit pod rozkvetlou třešní na prvního máje.
A usmívejte se, když Vás někdo pošle k šípku, protože
Vám radí dobře.
Na závěr patří poděkovat všem mým blízkým a kamarádům za pomoc, určitě všem členům výstavního spolku
ROZMARÝNEK (vidíte – zase bylinka), úřadu MČ Brno-Tuřany a v neposlední řadě již zmíněné Mendelově
univerzitě za poskytnutí herbářových materiálů.
V termínech 18. 5. , 2. 6. , 16. 6. 26. 6. vždy v 16 - 17.30
h se také uskuteční přednášky na téma BYLINKY VE
VĚDĚ, také ve spolupráci s Mendelu. Včas Vás budeme
informovat.
Ivana Kolečková

Historické bagately
Bagatela - maličkost, bezvýznamná věc - drobnosti
z historie dávné i nedávné, které mi přijdou zajímavé
tím, že se buď přímo, nebo nepřímo týkají našeho regionu. Jsou to opravdu třeba maličkosti, které zásadně
neovlivní dějiny, ale jsou naše, a jak víte – maličkosti přinášejí velkou radost.
Cílem výstavy není poučovat o účincích jednotlivých
bylin či rostlin, to už si najděte sami, ale inspirovat Vás,
že když budete mít na zahradě zaplevelené brambory
pěťourem, abyste si uvědomili, že zrovna tento peťour,
je v Americe pomalu posvátnou bylinou a byl základním zdrojem potravy pro Eskymáky a Indiány. Že šrucha, která roste v každém chodníku, je výborná na salát
a je velmi vhodná syrová pro diabetiky. Obyčejná lebeda - merlík všedobr - je rovnocennou náhradou quinoi. Tak než na něco šlápnete, nebo jen tak hodíte do
kompostu, zkuste popřemýšlet, jestli by Vám ještě tato
rostlinka s něčím nepomohla.

Tentokrát jsem vybrala úryvek (částečně zkrácený) z knihy Bohuslava Aloise Balbína Světice Tuřanská sepsané
léta 1658 (Diva Turzanensis). Možná ji máte doma, tak
si můžete připomenout část, která se věnuje cestě do
Tuřan, a popisuje se zde krása okolní přírody. Trošku to
souvisí s článkem o bylinkách, protože v „Ráječku“ se
vyskytuje opravdu značné množství bylin, zmíněných
na právě probíhající výstavě.
Ivana Kolečková
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KAPITOLA IV.
PŘÍSTUP K CHRÁMU TUŘANSKÉ
MADONY; KDE LEŽÍ, JAKÉ JE JEHO
PŘEŠŤASTNÉ OKOLÍ
…Píši nejen pro ty, kdo Tuřany již viděli, ale i pro ty, kdo
v duchu zatoužili vydat se na pouť k této Madoně a jež
sem vede jejich láska a zbožná touha…

…Morava je provincií zemí koruny české, náleží k Říši,
vyniká úrodnou půdou, jakož i jinými výjimečnostmi,
mezi nimi váženými městy. Mezi ně náleží Brno, město
položené při tocích řek Svitavy a Svratky, jemuž na Moravě co do hojnosti a vznešenosti obyvatel a nádhery
budov není rovno…
… Aby si však nikdo nestěžoval, že příliš mnoho času
věnuji chválám Brna, v němž jsem položil základy svého
řádového života, vracím se na hlavní cestu.
Na dohled od Brna, směrem k východu slunce, několik
málo mil, nachází se chrám, který již odedávna posvěcuje zbožnost přicházejících zástupů lidí. Domácí to místo
nazývají Tuřany. Zde je sídlo naší Madony, zde byly její
zbraně, zde její vůz. K Panně lze dojít z Brna dvojí cestou; první a příjemnější je vroubena patnácti sloupky,
nedávno vztyčenými k poctě Panně; jsou od sebe pravidelně vzdáleny, jasně ukazují poutníkům cestu ke chrámu a vybízejí ke zbožnosti. Druhá pak vede cestovatele
mnohem více zeširoka přes ves, kterou pro množství
komárů nazývají Moravané Komárovem. První cesta je
vyprahlá a prašná, druhá naopak téměř vždy chladná,

jelikož vede hned rozkošným lesíkem, který propouští
málo slunečního svitu, hned loukami oplývajícími květy, hned kolem lučních potoků, jejichž živá voda září do
daleka, hned překrásnými zahradami a vinicemi, takže
vypadá jako ráj; a také onen lesík dodnes Brňané nenazývají jinak než Ráj. Hnízdí tam mnoho zpěvných ptáků,
především pak slavíčků v hloubi hájku. Tu zalká holubice, tam šedivá hrdlička.
Sem každoročně pospíchají chlapci z družiny Panny
Marie Nanebevzaté z brněnského gymnasia i novicové Tovaryšstva Ježíšova, jejichž dětská nevinnost sama
tvoří a naplňuje Ráj. Nestačí jim milovat jednou; každý
týden se slétají u Brna… zde hledají pastvu pro lásku,
a to lásku božskou. Ta je podobná slunečnímu paprsku… Vzpomínám si, že jsem četl o holubech, kteří kromě svého stálého hnízda ve střechách a věžích mají
pro své potěšení ještě jiné místo, kam odlétají a kam se
stěhují; a co je vidět na venkově, to pozoruji i u noviců
Tovaryšstva, kteří ze svého brněnského holubníku nevyletují nikam tak často jako do Tuřan, tam hnízdí u nohou
Panny Marie a vracejí se jako holubi ke svým oknům.
To také stojí za zmínku; zdá se, že v tomto sousedství
Matka Boží přebývá velmi ráda. Sídlo Tuřanské Panny
je totiž umístěno tam, odkud Panna sebe sama může
vidět a vycházet snadno vstříc pohledům. Vidí totiž především z Tuřan brněnský svatotomský obraz… vidí také
další svůj obraz, který poslal z Říma brněnskému noviciátu Tovaryšstva Ježíšova bl. František Borgia… vidí také
Líšeň… vidí na nejzazším obzoru Mikulovské vrchy…
Nic tak neprospívá úrodnosti polí jako krok a pohled
Pána; nečekal bys tedy a nedoufal, že od nejlaskavější,
mateřskou láskou překypující živitelky, Boží Matky, prýští úroda jako mléko? Zde je tedy zlatý milník, od něhož
máme odměřovat nikoli kroky, nýbrž zálibu v dobru.
A na závěr úryvek z básně Bohuslava Balbína o Madoně
Tuřanské:
…Shlíží z krásného trůnu. Raduje se, když ji vidí
Blízkého háje stromy z nedalekého údolí,
Krásnějšího nad louky blažených; těší se z lásky
Veselého slavíka zde a lkající hrdličky onde,
Kteří ji zdraví svými hlasy, a ona slyší jejich sladké zvuky.
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Velikonoce – svátky vysvobození
Máme mnoho krásných symbolů velikonočních svátků:
jarní květiny – kočičky, narcisy, fialky, tulipány; mláďátka – zajíčky, kuřátka, jehňátka, koťátka; a také řehtačky,
kocary a vajíčka. Vajíčko značí počátek života. Má hladkou skořápku – bílou, nahnědlou nebo jak ji obarvíme.
Pod ní je bílek – dává vyvíjejícímu se kuřátku pohodlí,
tekutinu, drží teplo. Uprostřed je žloutek, tím se kuřátečko živí. I Velikonoce mají takové tři vrstvy – lidové,
židovské a křesťanské.
•
Lidové Velikonoce
Máme radost z končící zimy, probouzející se přírody,
z nových tvorečků na dvoře, v lese a na poli. Těší nás
rozkvétající stromy a první plody ve skleníku či pařeništi. To se vyjadřovalo pomocí lidových zvyků. Neděle před Velikonocemi měly svůj název: Pučální, Pražná
podle postního pokrmu pučálky - opraženého naklíčeného hrachu nebo obilí, Sazometná, Černá podle úklidu a smýčení, které se v tyto dny provádělo, Kýchavná
podle pověry: kdo v tyto dny třikrát kýchne, bude celý
rok živ a zdráv), Družebná (Liščí), Smrtná podle vynášení smrtky - zmaru, nemoci, zimy a nečistých sil ze vsi
a nakonec neděle Květná, při níž se světily ratolesti, obcházelo se s ozdobeným živým stromkem, symbolem
jara a života. Mnoho zvyků se dodržovalo v pašijovém
týdnu. Od Škaredé středy do Bílé soboty zvony odlétly do Říma, zvonění nahrazováno řehtáním, hrčením…
Na Zelený čtvrtek se sel hrách, na stole nesmělo chybět
kynuté pečivo různých tvarů, zejména stáčené z pruhů jidáše, které se jedlo s medem, vařil se špenát z kopřiv;
na Velký pátek se nepracovalo, nevařilo, nejedlo, nesvítilo (když se vařilo: chlebová polévka a brambory s mlékem), lidé se omývali v proudící vodě, aby byli zdraví;
nesmělo se hýbat půdou; podle pověry se země otvírá
a vydává své poklady; na Bílou sobotu zaplály „jidášské
ohně“ (oharky z těchto ohňů měly ochránit hospodářství před požárem a bleskem), pekly se mazance, zase
začaly zvonit zvony a všichni šli na Vzkříšení, na večerní
bohoslužby, které trvaly dlouho do noci.
•
Velikonoce židovské
Připomínají vysvobození izraelského lidu z egyptského
otroctví (kol. r. 1250 př. K.).
Jsou pohyblivé: slaví se 8 dní počínaje nocí prvního jarním úplňku. Rodina se schází při sederové slavnostní
večeři. Dějinnou událost připomíná nekvašený chléb,
víno, hořké byliny, slaná voda aj. Nejmladší člen rodiny se ptá: Čím se liší tato noc? Starší vyprávějí příběh
o Boží záchraně: Mojžíš dostal od Boha za úkol vyvést
židovský národ z otročení faraónovi – opakovaně žádal
o jeho propuštění, vždy byl odmítnut. Postupně přišlo
na pyšné uctívače boha Slunce 10 trestů: zkazily se
vody Nilu, ryby lekly, lidé trpěli žízní; Egypt zaplavily
žáby, byly všude, dokud nepohynuly; mračna komárů
trýznila lidi i dobytek; Egypt zamořily mouchy; dobytek
umíral na mor; přišla epidemie neštovic; krupobití zničilo úrodu; přiletěla mračna kobylek a sežrala všechno;
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na celou zemi padla temnota; ale farao přece neustoupil a nepropustil lid; nakonec pomřeli všichni prvorození chlapci. To už farao nevydržel a vyhnal Izraelity
z Egypta. O VELIKÉ NOCI se židovský národ vydal na
cestu, aby sloužil Hospodinu. V podvečer před velikou
nocí se Izraelci museli připravit: zabít beránky, upéci je,
jejich krví potřít veřeje dveří svých domů – znamení pro
anděla zhouby, že má tento dům překročit (PaSaCH),
napéci chleba bez kvasu, obléci se na cestu, obout
opánky, ve spěchu povečeřet. Pak odešli – se svými stády a zásobami. Cesta ke svobodě trvala ještě dlouhá
léta, vedla nedostatkem a byla velkou zkouškou důvěry
v Boha, ale nakonec do svobodné země došli.
•
Velikonoce křesťanské
připomínají utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, který zachránil lidi z otroctví hříchu. O Ježíši čteme v Bibli,
zvláště v části zvané evangelium (radostná zvěst). Žil přibližně prvních třicet let našeho letopočtu. Zaujal svým
neobyčejným jednáním, učením a kázáním spoustu lidí.
Mnohým lidem pomohl zbavit se nemocí, špatného
chování, otročení zlu. Vdechl jim do srdce svou lásku,
odpuštění, pokoj s lidmi. Lidé v něm poznávali očekávaného Zachránce, který jim zprostředkoval svobodu
a štěstí podle Boží vůle. Měl však I mnoho nepřátel,
kteří se nechtěli vzdát moci nad druhými lidmi a nechat
se vést Boží láskou. O velikonočních svátcích přicházeli
lidé do chrámu v Jeruzalémě slavit židovské Velikonoce. Přišel i Ježíš s učedníky, aby vzdal Bohu úctu v chrámě a slavnostně povečeřel s učedníky beránka, chleba,
salát s hořkými bylinami a další pokrmy připomínající
otroctví a vysvobození z Egypta. Nešlo však jen o připomínku minulé události. Ježíš vzal chléb, děkoval Bohu,
lámal a dával učedníkům: Toto je mé tělo, které se za
vás vydává. To čiňte na mou památku. Po večeři vzal kalich: Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví,
která se za vás prolévá. /Evangelium podle Lukáše 22/
Tak se obvyklá sváteční večeře změnila ve zpečetění
nového vztahu - v novou smlouvu mezi Bohem a lidmi –
smlouvu o záchraně z hříchu a smrti.
V inscenovaném procesu Ježíše odsoudili a téhož dne
nechali zhanobit a ukřižovat. Přátelé nemohli udělat nic,
než ho s úctou pohřbít do skalního hrobu. Po smutku
však přišla radost a naděje. Hrob, do něhož byl Ukřižovaný položen, byl třetího dne prázdný, přestože byl
pečlivě hlídán čtveřicí elitních římských vojáků. Anděl
oznámil ženám, že Ježíš vstal z mrtvých, byl vzkříšen.
Vzkříšený se dal poznat v zahradě Marii Magdalské,
setkal se s učedníky v uzamčené místnosti, hovořil se
dvěma poutníky na cestě do Emaus, hostil učedníky po
rybaření na břehu jezera. Tak lidé poznali pravdu: Ježíš
Kristus byl vzkříšen.
Tak to prožívají křesťané dodnes: nejsme sami. Ježíš otvírá cestu do Boží náruče, odpouští, osvobozuje z pout
zla, dává sílu k lásce a radost ze vztahu k druhým lidem.
S Kristem vzkříšeným se setkávají při bohoslužbách
a dalších obřadech, zvláště při naslouchání pašijím (příběhu o Ježíšově utrpení) a slavení svátosti Večeře Páně
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se Vzkříšeným. Ježíš je uprostřed nich a dává se jim pod
podobou chleba a vína. Ti, kteří v Ježíše uvěřili teprve
nedávno, se dávají o Velikonocích křtít. Boží hod velikonoční, slavnost vysvobození ze smrti do života, slavíme
nejbližší neděli po 1. jarním úplňku.
Světluše Košíčková
Poznámka redakce: Listy vychází sice až po Velikonocích, ale jistě si
je tímto článkem rádi ještě připomenete.

Informace Spolku ochrany životních
hodnot v Holáskách
Lokalita Vinohrad – Polyfunkční dům V Aleji
O průběhu a výsledcích besedy s občany dne 18. ledna na Orlovně, kdy byla prezentována Studie bytového
domu V Aleji, jsme vás podrobně informovali v minulých Listech. Pan náměstek JUDr. J. Oliva zde přislíbil, že
připomínky občanů městské části (MČ) budou zpracovateli projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) projednány a případně do DÚR zapracovány.
V souladu s rozhodnutím Rady MČ starosta následně
zaslal panu náměstkovi nabídku spolupráce při zapracovávání připomínek.
Pan náměstek svolal jednání na 24. února za přítomnosti autora studie prof. Ing. arch P. Pelčáka, vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna (BO MMB) Ing.
J. Sponara a zástupců naší MČ. Pan starosta se pokusil
prezentovat a vysvětlit autorovi studie připomínky MČ
týkající se nesouladu studie s regulačním, příp. územním plánem, ale dosti arogantním až hulvátským způsobem mu nebylo umožněno připomínky ani přednést,
natož projednat. Po asi půlhodině marné snahy pana
starosty náměstek Oliva s vedoucím bytového odboru
oznámili (předem domluvený) závěr, že nehodlají akceptovat, resp. zapracovat do DÚR ani jednu připomínku MČ.
Přesto na základě
našich připomínek prof. Pelčák
v průběhu zpracování DÚR pro
stavební
řízení
požádal Odbor
územního
plánování a rozvoje
(OÚPR) o závazné
stanovisko.
Následně OÚPR
svolal na den
1. dubna jednání do Kanceláře
architekta města
Brna (KAM). Kromě prof. Pelčáka,
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který pozvání nepřijal, byli přítomni zástupci OÚPR,
KAM, BO MMB, MČ a zastupitel města Brna RNDr. Filip
Chvátal, Ph.D., který řeší problematiku územního plánu.
Na jednání zástupci OÚPR dosti zřetelně prezentovali
názor, že studie v několika bodech není v souladu s regulačním plánem.
Na základě žádosti prof. Pelčáka o stanovisko k rozpracované DÚR Rada MČ na svém jednání dne 4. dubna
odsouhlasila stanovisko s připomínkami k DÚR ohledně
nesouladu s regulačním plánem, které následně žadateli odeslala. O dalším vývoji vás budeme informovat.
Lokalita U Potoka
Současný stav přípravy výstavby v lokalitě U Potoka je
následující: Projekt „Technická a dopravní infrastruktura ulic k jezerům - Výmlatiště“ je v závěrečné fázi stavebního řízení. Projekty „Dům s pečovatelskou službou
a mateřská škola“ města Brna a „Rodinné bydlení“ firmy
Komfort mají územní rozhodnutí a aktuálně probíhá zajišťování potřebných vyjádření institucí a orgánů k projektovým dokumentacím pro stavební řízení tak, aby
bylo možné požádat co nejdříve o stavební povolení.
Holásecká jezera – revitalizace
Stále se hledají cesty k možnostem financování realizace projektu Revitalizace Holáseckých jezer. Žádné konkrétnější informace se nám bohužel nepodařilo získat.
Hana Dombrovská, Vladimír Skácel

Zahrádkářská osada u letiště
Vážení občané, když jsem byla předloni oslovena městskou částí Brno-Tuřany, že naši Zahrádkářskou osadu
u letiště a okolí chtějí podle nového územního plánu
srovnat se zemí a vystavět průmyslové haly, tak nás to
všechny zvedlo ze židlí.
Díky objednávce úřadu MČ Brno-Tuřany provedl zoolog a ekolog RNDr. Mojmír Vlašín na Zahrádkářské
osadě u letiště znalecký posudek. Několikaměsíčním
průzkumem zjistil 14 druhů zvlášť
chráněných
živočichů žijících
v
zahradách
i biotopu a s tímto posudkem se
podařilo zachránit ZO a veškerou
přírodu kolem.
Jako poděkování
jsme si v červnu
2021 se zahrádkáři a starostou
Radomírem Vondrou a RNDr.
Mojmírem Vlašínem
ujasnili,
jak o tyto vzácně
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Studie řešení zahrádkářských
osad, vysvětlivky čísel:
- 1 – klubovna
- 2 – zasakovací průleh
- 3 – ohniště
- 4 – parkoviště
- 5 - Sdílená zahrada
- 6 - posezení pod lipami
- 7 – pozorovatelna
- 8 – alej stromořadí

chráněné živočichy pečovat a udržet si je v osadě i našem biotopu.
V srpnu 2021 jsem byla přizvaná na setkání vedení Zahrádkářského svazu, vedení městské části Brno-Tuřany a zástupců magistrátu města Brna na rozšíření zahrádkářské osady a vybudování dalších nových zahrádkářských osad
na území městské části Brno-Tuřany. Pokud se tyto záměry podaří, bude součástí naší osady i volná plocha s parčíkem a sdílenými záhony pro veřejnost.
Na podzim loňského roku jsme se v naší osadě pustili do rekonstrukce společné budovy, která byla v dezolátním
stavu a sloužila jako skladiště. Rozhodli jsme se klubovnu opravit a zprovoznit na zahrádkářské akce, jako jsou
schůze, ale i pro osobní používání zahrádkářů. V září bychom v ní chtěli uspořádat 1. ročník zahrádkářské výstavy
a Den otevřených dveří Zahrádkářské osady u letiště pro veřejnost.
Za Zahrádkářskou osadu u letiště
Ivana Zavadilová -předsedkyně ZO

SPORT

TJ Brno - Dvorska, z.s.
jako pořadatel dostihových dnů na
dostihové dráze ve Dvorskách,
oznamujeme termíny konání jednotlivých
dostihových dnů:
Sobota 16. června 2022
Sobota 1. října 2022

OSTATNÍ
Open House Brno popáté otevře
třinácté komnaty
Sobotu 28. a neděli 29. května 2022 by si měli do kalendáře barevně napsat všichni zájemci o architekturu a brněnskou historii. V tento termín se uskuteční již
pátý ročník festivalu Open House Brno (OHB). Během
jednoho víkendu se zdarma otevírají široké veřejnosti
běžně nepřístupné budovy a objekty v jihomoravské
metropoli. Loňský čtvrtý ročník i přes protiepidemická
opatření přilákal 17 tisíc návštěvníků.
„Snad nás letos již žádný virus nebude ovlivňovat
jako loni a pevně doufáme, že zájemcům otevřeme
řadu velmi zajímavých míst, jinak nedostupných třináctých komnat. Chystáme pro zájemce osvědčené
lokace i zpřístupnění více než dvou desítek novinek,“
zve kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová ze
spolku Kultura & Management. Podrobný program
bude dle aktuálních jednání postupně přibližován na
webu www.openhousebrno.cz a na facebook.com/
openhousebrno.
Zájemci se podle prvních informací mohou těšit například na vybrané zajímavé stavby areálu brněnského
výstaviště, včetně funkcionalistické vyhlídkové věže
pavilonu G, zámeček průmyslníka Bauera či kdysi oblíbeného divadla Julia Fučíka. Prohlídky přiblíží i velmi
bohatou historii nemocničního areálu u sv. Anny v Pekařské ulici, Anatomický ústav Lékařké fakulty i nedávno přestavěný areál Filozofické fakulty MUNI, pracoviště
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brněnské teplárny či hotely Continental, Courtyard by
Marriott či Passage.
Vlajkovou lodí, která se objeví i ve vizuálu festivalu,
je krásně zrekonstruovaná budova Českého rozhlasu
Brno v Beethovenově ulici, navržená architektem Ernstem Wiesnerem. „Opravdovou třešinkou na dortu by
měl být výhled z 23. patra rekonstruované jedné ze
tří výškových budov Šumavská Tower na prahu Žabovřesk,“ naznačuje Pešl Šilerová.
Speciálním tématem letošního ročníku je „Stará a nová“,
srovnání i kontrast například brutalistní architektury za
socialismu a současných novodobých staveb. Místa,
kam není bohužel možné se dostat ani v malých skupinkách, představí aspoň internetové videoprohlídky.
Celý festival je neziskový, vstup na všechny akce je zcela zdarma, organizaci každoročně zajišťují výhradně
neplacení dobrovolníci. „Budeme rádi, když se přihlásí
i noví zájemci, ochotní pomoci s letošním ročníkem,“
nabádá veřejnost Pešl Šilerová. Zájemci se mohou
ozvat na e-mail dobrovolnici@openhousebrno.cz.
Open House Worldwide je síť padesáti měst celého
světa, pořádajících festivaly architektury pro veřejnost,
které každoročně navštěvují stovky tisíc lidí. Koncept
Open House založila již v roce 1992 v Londýně Victoria
Thornton. Pořádané festivaly každoročně oslovují více
než dva miliony lidí po celém světě. Brno je součástí
této sítě od roku 2018.
www.openhousebrno.cz
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Tel.: 545 219 094
Mob.: 606 882 314
Tuřanská 55, Brno-Tuřany

KADEŘNICTVÍ
Dámské: po–čt 8–19 hodin, pá 8–13 hodin
Pánské a dětské: po 13–19 hodin, čt 10–16 hodin
KOSMETIKA - PEDIKÚRA - MANIKÚRA

Na objednávku - tel.: 605 541 837
PERMANENTNÍ MAKE-UP

Na objednávku - tel.: 777 086 915

PEDIKÚRA
A NOVĚ NEHTY
TAKÉ METODOU
CND SHELLAC

tel.: 606713855

WWW.KADERNICTVITURANY.CZ
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MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks,
radiátorů aj., tapetování, zednictví,
tel. 606 469 316,
www.maliribrno-hezky.cz

Opravím počítač/seřídím.
P. Beller@seznam.cz,
tel. 776 187 490
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