12 U NÁS DOMA

deník

úterý 1. listopadu 2011

VYTVÁŘEJTE 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.

Světýlko
pro Hrabala

ŠKOLA V BABICÍCH NAD SVITAVOU MÁ DŮVOD K OSLAVĚ

N

a kopci na konci Balbínovy ulice, na křižovatce cest, z nichž jedna vede k židenickému hřbitovu a druhá
kolem plotu mezi staré sady a
vinohrady, stojí pomník. Ten
kvádr z betonu, jako kdyby
sem nepatřil. Na černé desce je
úryvek z knihy Bohumila
Hrabala o tom, jak koně, kteří
tu kdysi tahali pohřební vozy,
museli na vrcholu kopce zabrat naplno, takže přešli do
klusu a celý průvod trapem za
nimi. Typický pohled spisovatele, který měl oko pro absurdní situace. S těmi koňmi i
s průvodem to opravdu tak bylo v dobách Hrabalova dětství
i později, když sem jezdil na
návštěvu. No a já, že jsem si
kdysi taky vystál pár front na
Hrabalovy knihy, zapálím mu
občas na tom místě svíčku.
V sobotu před Dušičkami,
když jsem se vracel od mých
milých, co už tu nejsou, koupil
jsem ještě jednu svíčku, takovou, co hoří tři dny. Vyšplhal
jsem na mez k pomníku a pokoušel se v podzimním větru
zažehnout světýlko. To jste vy,
co tady zapalujete ty svíčky?
ozvalo se mi za zády. Dal jsem
se do řeči s pánem, který bydlel nedaleko a z jehož slov vyplynulo, že ten pomník je jeho.
Prostě on to je, kdo nechal pomník vystavět. Zvláštní, v
dnešním světě, kde si každý
hledí jen svého, natož aby stavěl cizím lidem pomníky! Díky vám, neznámý pane z ulice
Balbínovy!
(kal)

NEJLEPŠÍ ŠKOLA. Základní a mateřská škola v Babicích nad Svitavou vyhrála regionální kolo soutěže Nejlepší česká škola. Ředitelka Romana Sklenaříková převzala ocenění, na které je také patřičně pyšná. „Naše výhoda je v individuálním přístupu k dětem. Velkou podporu máme také od rodin i vesnice,“ vysvětlila úspěch
Sklenaříková. Celorepublikový vítěz soutěže bude vyhlášen na konci školního roku 2012, škola obdrží ocenění TOP školy v ČR a řadu cen. (kom) Foto: Deník/Attila Racek

Sváteční ráno s lipovým čajem
J

uliánov je čtvrť na okraji
Brna. Dělňák a Vančurova ulice jsou středem starého
Juliánova. Ještě před padesáti lety tu na každém dvorku
kvokaly slepice a kluci hráli
na silnici fotbal.
Dnes tu slepice připomíná
tak akorát kuře v mrazáku a
přes silnici, kde si hrávaly děti, není pro množství zaparkovaných aut vidět ani na souseda, co bydlí naproti. Jen lípy, co tu rostou po obou stranách, připomínají staré časy
her a trhačů lipového květu.
Je pátek, přesto svátek.
Osmadvacátý říjen, den vzniku Československa. Je to už
dávno, pamětníci už jsou na
pravdě boží a svátek sám snad
ani nikomu nic neříká. Ale je
tu.
Uběhlo už mnoho času a naše republika udělala za tu dobu několik podivných kotrmelců. Zrovna teď se v jednom

z nich kutálíme a ještě nevíme, jak a kam dopadneme.
Venku je dušičkový čas, zataženo a trošku mrholí. Doma je
teplo a rádio se snaží navodit
sváteční atmosféru. Moc se to
nedaří, ale mám z toho dobrý
pocit. Je to koneckonců státní
svátek.
Je ještě šero, ale jdu na roh
ulice hodit do schránky přání
Štěpánce, která má v pondělí
svátek. Ulice je tichá, za některými okny se už svítí a z nebe jemně mrholí. Ze starých lip
se k zemi snáší zlaté listí a
skládá se na chodník, dukát k
dukátu.
Lípa. Náš národní strom,
symbol ukrytý v lipové ratolesti. Vzpomínám, jak k nám v
šedesátých letech přijela návštěva z Vídně. Vybavuje se
mně věta, kterou pronesl vídeňský strýček, když stál po
nedělním obědě u okna a zamyšleně hleděl do ulice.

INZERCE

„Na co se díváte, strýčku?“
zeptala se moje maminka. „ Na
tu krásnou ulici a ty nádherné
lípy.“ Nevěděli jsme, co na to
říct. On, obyvatel velkoměsta,
o kterém se nám tenkrát ani
nesnilo, byl ohromen prostou
krásou lipové aleje v jedné zastrčené ulici brněnského
předměstí.
Hodil jsem dopis do schránky a pomalu se vracím tichou
ulicí po chodníku ze zlatých
dukátů. Svátek, nebo pátek?
Spíš pátek, ani ty vlajky nikde
moc nevlají. Vzal jsem za vraty koště a hrábě a šel uklidit ty
opadané národní symboly.
Je přece jen svátek, tak ať
máme čisto před vlastním
prahem. Všude je klid a zdá se,
že z pátku se přece jen pomalu
vyklube tak trochu svátek.
Z větví se k zemi zvolna snášejí ty zlaté dukáty a já se těším na voňavý lipový čaj s medem.
Miloslav Kalaš

Váš nákup nad 100 korun v Albertu
podpoří vzdělání a rozvoj dětí v nouzi

Nadační fond Albert dětem
V termínu 19. 10. – 15. 11. 2011 YHYuHFKSURGHMQ¬FK$OEHUW

EDFœJOÈTQPMFĲOPTU
OBEOÈSPEOÓIPIPMEJOHV
pro posílení týmu v oblasti Morava hledá
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OBCHODNÍHO MANAŽERA
pro prodej obalových materiálů
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znalost sortimentu podmínkou
Požadujeme:
tWFMNJEPCSÏLPNVOJLBUJWOÓTDIPQOPTUJ
 PCDIPEOÓIPEVDIB TNZTMQSP[PEQPWĶEOPTU

Plat 55 000,- Kč měsíčně
+ 9% z vytvořeného zisku, služební auto, mobil,
notebook považujeme za samozřejmost.
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Své životopisy zasílejte na
kariera@sipadan.cz, www.sipadan.cz.
Nabídka platí pro celou ČR.
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Hledáme obchodníky

