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VYTVÁŘEJTE SVÉ NOVINY! Na této stránce máte možnost sdělit něco zajímavého ostatním čtenářům nebo komunikovat s úředníky či politiky.
Máte nějaký dotaz týkající se života ve vaší brněnské městské části? My se jich vaším jménem zeptáme a odpověď uveřejníme. Příspěvky posílejte na adresu reporter.brnensky@denik.cz. Redakce si vyhrazuje právo na této straně uveřejněné texty krátit. V Brněnském deníku Rovnost se
tak můžete stát čtenářem-reportérem, a ovlivnit tím obsah novin. Nevyžádané příspěvky nevracíme.

Zametli nám
Vančurku

Brno se potřebuje výrazně zviditelnit

T

Snad každé větší město se snaží upoutat
pozornost nejen místních občanů, ale hlavně
cizinců na nějakou atrakci.

a naše ulice řečená Vančurka se sice chlubí jménem slavného spisovatele, ale
jinak nic moc. Žádný městský
bulvár nečekejte, je to tak trochu jak u babičky na prázdninách. Ještě nedávno někde na
dvoře kvokala slepice. Což má
výhodu, protože jestli nám ti
hodní hoši zdraží vajíčka, tak
zase kvokáme na každém dvoře. Prostě úplně normální ulice, trošku zaprášená jako ta
Popelka. Ale my, co tu žijeme,
ji máme rádi. Potkáváme se na
chodníku, pokecáme, zanadáváme na politiku, prostě jako
kdekoliv jinde. Většinou se
shodneme na tom, že jsme my
občané politikům asi na obtíž,
a pokud nás potřebují, tak jen
kvůli penězům. Žádná radost,
jen dej a dej! Otrávená nálada
vládne všeobecně. Nejen v naší ulici. Jenže na Vančurce se
to změnilo k lepšímu. A přitom stačilo tak málo!
Nedávno se u nás v ulici zjevili zelení mužíci. Tedy Marťani to zrovna nebyli, ale i tak
to stálo za to. Parta chlapů v zelených vestách. V rukou
košťata, ve tváři odhodlání.
Bylo jich jak máku a než bys
řekl švec, měli zametené chodníky před našimi domy. To mě
fakt potěšilo a hned jsem volal
na židenickou radnici, abych
poděkoval. Je mi jasné, že lidi
jim tam chodí hlavně nadávat,
a tak jsem to chtěl v té chvíli
změnit. Nějak se to nepovedlo,
nezastihl jsem nikoho kompetentního. Nevadí, činím tak
touto cestou.
Tak díky, páni konšelé! To je
to, co občan potřebuje. Mít pocit, že pro něho chce úředník
něco udělat. Vím, že děláte
dost. Stavíte silnice, inženýrské sítě, řešíte městskou dopravu a já nevím co ještě. Jenže víte, to všechno bere občan
jako jakousi samozřejmost. Že
se to tak rozumí samo sebou.
Ale zametený chodník, natřená lavička, květiny v parku,
víte, to je takové pohlazení.
Vědomí, že na nás někdo myslí a chce nám udělat radost.
Tak jo, povedlo se. Ten den
jsme měli radost a hezky jsme
se na sebe usmívali. Díky!

P

okud si budeme chtít připomenout vzory z jiných
velkých měst v Evropě, jak
přilákat lidi a hlavně cizince,
můžeme uvést především Prahu. V Praze je lákadlem pro turisty například orloj na Staroměstském náměstí, kde pravidelně čekají zástupy lidí, aby
zhlédly kokrhajícího kohouta
a apoštoly, jak pochodují.
V Olomouci mají také orloj,
který prezentuje úrodnou Hanou, ve Vídni je to například
zábavní park Pratr s proslulým ruským kolem, v Paříži
Eiffelova věž, v Londýně Big
Ben a podobně. To jsou symboly těchto měst.
Co je ale symbolem Brna?
Pokus byl postavit na náměstí
Svobody jakýsi slušně řečeno

obelisk, který má připomínat
švédské tažení vojsk na Brno
během třicetileté války. Myšlenka jistě správná, ale realizace pochybná.
V loňském roce bylo navrženo téměř dvě stě návrhů od
architektů na zlepšení a zatraktivnění života v ulicích
Brna. Z těchto návrhů ale vzalo vedení města v úvahu pouze dva. Přemístění zvonkohry
ze Špilberku do České ulice a
stavbu kryté zastávky kombinované s kavárnou v Údolní
ulici. Jsou to asi správné návrhy, ale atraktivnost Brna se
tím určitě neřeší.
Brno má mnoho historických budov od slavných architektů, které v Brně vyrostly jako houby po dešti začát-

kem dvacátého století. Jedním ze skvostů moderní architektury je vila Tugendhat,
která byla zapsaná v roce 2001
na seznam světového dědictví
UNESCO. Nyní po rekonstrukci budí velký zájem návštěvníků i přes vysoké vstupné. Je otázkou, zda tento zájem vydrží i nadále.

Kam atrakci umístit?
Napadá mě myšlenka,
která by odpovídala
historii bitvy, a to na
takzvané Římské
náměstí, které se má
dočkat rekonstrukce.
Ale pokusme se vytvořit něco komediálního, co lidi upoutá na první pohled, za co by nemuseli platit a přitom se pobavili ve středu města. Snad

každý Brňan zná historii o tažení švédských vojsk na Brno.
Co kdyby se na způsob orloje,
ať pražského nebo olomouckého, podařilo postavit repliku švédského obléhání Brna,
kde by pravidelně před jedenáctou hodinou vyrazila skupina švédských vojsk (dřevěné figuríny) v dobovém oblečení s puškami a děly na běžícím pásu a proti nim by stáli
bránící se Brňané za hradbami na maketě Špilberku. Zvukové efekty střel z pušek a děl
by mohly být nahrány na magnetofonové pásce. Přesně úderem jedenácté hodiny na hodinách, které by zároveň ukazovaly čas a některé další zajímavosti zvěrokruhu, by vše
skončilo.
Tato atrakce by přilákala
denně stovky lidí včetně cizinců, kteří by pokorně čekali
před jedenáctou hodinou, podobně jako v Praze u orloje
před dvanáctou hodinou, až

budou švédská vojska poražena a odtáhnou. Byla by to
atrakce vlastní Brnu, odpovídala by historii.
Popis celé bitvy v různých
jazycích pro lidi neznalé historie by mohl být umístěn na
tabuli vedle „orloje“ nebo nahrán na magnetofonové pásce, kde by si každý účastník
mohl přečíst nebo vyslechnout celou historii.
Kam celou tuto atrakci
umístit? Napadá mě myšlenka, která by odpovídala historii bitvy, a to na takzvané Římské náměstí, které se má dočkat rekonstrukce.
Určitě by se našli umělci,
kteří by přispěli na vybudování tohoto díla a zapsali se tak
příštím generacím na věčnou
památku. Dokažme, že i naše
generace dovede kromě paneláků budovat hodnoty, které
přežijí staletí tak, jak to dokázali naši předkové.
Jaroslav Vykouřil

ZABÍJAČKOVÉ HODY PŘILÁKALY FAJNŠMEKRY

Miloslav Kalaš

AKTUÁLNĚ Z BRNA. Byli
jste svědkem dopravní nehody? Hořelo ve vašem okolí?
Navštívili jste nějakou zajímavou akci? Slyšeli jste netradiční přednášku?
Napište o tom a připojte případně také fotografii. Další témata, která zůstávají v platnosti: Volné téma, Brno?venkov, Kulturní Brno, Doprava v
Brně, Vaše akce, Obchody,
Zdravotnictví, Žáci a učitelé,
Špinavá zákoutí a mnohá další.
(red)

HANTEC V OLTEC LÍSKÁČU. Starolískovecké domácí zabíjačkové hody, pořádané místní městkou částí, přilákaly v sobotu doslova davy lidí. Počasí akci opravdu přálo
a na své si přišli nejen milovníci dobrot z vepřového masa, ale i fandové brněnského hantecu, kterým přišel zazpívat jeho šiřitel Honza Hlaváček (na snímku vpravo). Na vícegeneračním hřišti Bosonožská, kde se hody konaly, si proto dali dostaveníčko i členové brněnského fanklubu hantecu. Text a foto: (žah)

Vesna připravila oslavy jara

INZERCE

J
Hledáme obchodníky
Plat 55 000,- Kč měsíčně
+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil,
notebook považujeme za samozřejmost.

rychlé poskytnutí půjčky
bez nahlížení do registrů
a poplatků předem
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Své životopisy zasílejte na
kariera@b7u.cz, www.b7u.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.
volejte nonstop

Tel.: 777 515 037
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aro na Vesně tentokrát jinak i tradičně je název výstavy, která bude otevřena od
pondělí šestadvacátého do
čtvrtka devětadvacátého března v Brně v sídle Ženského
vzdělávacího spolku Vesna v
Údolní ulici číslo 10.
Podle vyjádření jednatelky
Vesny Jany Dvořákové slovo
tradičně znamená, že návštěvníci uvidí originální
drobné předměty z různých
materiálů, vhodné jako dárky
ke sváteční výzdobě nebo jen
pro radost.
To jiné bude v zahajovacím
dni v šestnáct hodin, kdy etnografka Eva Večerková promluví o velikonočních zvy-

cích a symbolech a kdy v závěrečném dni v osmnáct hodin bude na programu módní
přehlídka modelů Ivety Nedomové.

Vesnoviny informují
Březnové číslo Vesnovin přináší informace o chystaných
oblíbených týdenních pobytech v přírodě se zajištěným
programem v Hostýnských
vrších, na Vysočině a v Jeseníkách, o dvoudenních kurzech práce s internetem a práce s digitální fotografií, o novém kurzu angličtiny a o akreditovaných
kvalifikačních
kurzech pro pečovatelky o dě-

ti do patnácti let a o seniory a
handicapované.
Denní centrum pro děti
Vesněnka pokračuje dalšími
lekcemi cyklu výuky různých
kreativních technik, v březnu
to je drátování.
Dámský klub jede dnes mlsat do Soběšic a na sedmadvacátého března pozval výtvarnici Zdenu Kristovou, která
bude ve Vesně zájemce seznamovat s voskovou batikou a
zdobením kraslic. Téměř po
celé všední dny je živo v tělocvičně Vesny. Střídají se tam
všechny věkové kategorie: od
tříletých dětí po seniory při
cvičení za doprovodu hudby.
Bohumil Hlaváček

Židlochovice
ocenily
nejlepší vína

V

Židlochovicích se o víkendu uskutečnila tradiční regionální výstava vín
spojená s ochutnáváním. Dvacet hodnotitelských komisí
tentokrát vybíralo nejkvalitnější vína mezi šesti sty třiceti
třemi exponáty. Nejlépe uspěli a titul šampion výstavy za
svůj produkt získali Vladimír
Wolfschütz ze Židlochovic za
Cabernet Sauvignon, Radek
Sedláček z Kurdějova za Zweigeltrebe, Vinařství U Kapličky ze Zaječí za Muškát moravský a Vinařství Mutěnice
za Tramín červený.
(jis)

