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Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 516 202 311, fax: 516 202 666

Filipov FreshJam Ski areál Filipov hostil snowboardové a freeski závody. Foto: Adam Kříž (adam007.rajce.net)

Jsem proti stavbě
mešity
»ad Muslimy rozděluje stavba mešity
Jsem absolutně proti tomu, aby
byla v Brně postavena jakákoliv
mešita, malá či velká! Je velice
smutné zažívat to, jak naše civili-
zace propadá „panickému“ stra-
chu říci cokoliv proti vtírání se
muslimské kultury a jejího nábo-
ženství. Nejsme schopni říci ne
a nejsme v tom sami.
V USA i v Kanadě, kde jsem žila
dvaadvacet let až do roku 1992,
je tomu, želbohu, stejně, ale
i když... Alespoň občas si tam
může člověk přečíst článek uka-
zující na vzrůstající nebezpečí na-
šeho „mlčení“ k otázkám proni-
kajícího Islámu.
Jediný odvážný člověk, a k tomu
politik, je australský premiér.
Oslovil tamní muslimy otevřeně
a vyzval je k tomu, aby se vrátili
do svých domovských států, po-
kud se nehodlají řídit australský-
mi zákony a hodlají pokračovat
v prosazování absolutní toleran-
ce k jejich náboženství ze strany
ostatních Australanů.
Jiřina Úředníčková,
Brno

Petici proti mešitám
bych okamžitě podepsal
»ad Muslimy rozděluje stavba mešity
Vážení muslimové, to si opravdu
myslíte, že po zkušenostech

s vaší komunitou nejen v arab-
ském světě, kde se nemůžete do-
mluvit ani mezi sebou, a také
v Evropě, kde by se vás rádi zbavi-
li a mají s vámi velké problémy
(Francie, Německo, severní Irsko
či severské země), se politická re-
prezentace města Brna nepouči-
la a že si nechá nasadit, jak se
říká, veš do kožichu?
A která bude bujet a komplikovat
v budoucnu život občanům měs-
ta? A že by, nedej bože, bylo jen
uvažováno s výstavbou megame-
šity v centru města?
Toho bych se opravdu již dožít
nechtěl.
Mě stačí, když slyším a vidím, co
je smyslem muslimského nábo-
ženství, ta zloba, nenávist jedno-
ho k druhému, to vzájemné vy-
vražďování i v rodinách, tamní le-
gislativa, společenské chování
doma i na veřejnosti, prehistoric-
ké řešení problémů, jako je kame-
nování na ulicích, kterého se zú-
častňují i děti. No hrůza.
A to nám sem chcete zavést? Tak

to ani náhodou, muslimská ko-
munito.
Dále od vás. Zůstaňte si doma
a podřezávejte si vaše krky i nadá-
le. A pánové jako je Hassan Al-
rawi, Lukáš Lhoťan a další, nechť
si staví svoje modlitebny ve své
zemi. Petici proti stavbě muslim-
ských mešit samozřejmě okamži-
tě podepisuji.
Josef Prokeš,
Brno

Obecenstvo u premiéry
Figara bučelo
»ad Nová opera Figarova svatba
Konečně se i v Brně uvádějí opery
tak, že by je autoři nepoznali. To
se v zahraničí děje asi čtyřicet let.
Klasikové už nežijí, nemohou se
proto ohradit, tak si jejich díla při-
vlastňují inscenátoři a přetváří je
k obrazu svému, který je hodně po-
křiveným zrcadlem. Vede je prý
k tomu snaha přiblížit díla součas-
nému divákovi.
A tak zde máme nejnovější premié-
ru v opeře: Mozartovu Figarovu
svatbu. Oblíbený operní titul v oblí-
bené krásné budově Mahenova di-
vadla. Jiskřivá Beaumarchaisova

komedie s geniální hudbou Wolf-
ganga Amadea Mozarta. Geniální
nejen hudební kvalitou, ale i svoji
divadelností, která neměla ve své
době obdoby. Hra svým námětem
o zrušení feudálního práva první
noci je determinována do 18. stole-
tí, jinak nemá smysl.
Avšak hostující německá režisérka
Annette Jahns píše v programu:
„Chceme místo i postavy zasadit
do naší doby“. K tomu jí pak po-
sloužil německý výtvarník Sebasti-
an Stiebert. Na scéně vidíme kuli-
su dle vily Tugendhat, v suterénu
drogové doupě neřesti současné-
ho mafiána, objeví se tam i bodrý

lid z jižní Moravy v krojích. Charak-
tery postav, situační komika i sou-
činnost akcí s hudbou se vytratily.
Zbylo jen nemístné šaškování, po-
nižující herce i diváky.
Na závěr obecenstvo na inscenáto-
ry po zásluze bučelo. To se ve svě-
tě také dělá.
Obecenstvo i umělci by si zaslouži-
li smysluplnou inscenaci. Ale jak
smyslu Figarovy svatby rozumí, či
nerozumí, či nechce rozumět Ná-
rodní divadlo Brno, napovídala re-
klama svým sloganem „Když se
hraje o lásku žen...“ a den před pre-
miérou pořádalo Talk show Radi-
ma Uzla k Figarově svatbě.
Podstatné neporozumění. Hra je
o tom, jak dobří a chytří vyhrají
nad lumpy.
Proč lidé chodí na historické filmy
a krásně kostýmované muzikály, ja-
kou jsou třeba Bídníci či Hrabě
Monte Christo? A proč se jim v ope-
ře vnucují ošklivé kostýmy a zvrá-
cené jednání místo původních
dějů?
Hostující režisérka napsala do pro-
gramu: „Pokud nám dnes ještě
může opera a divadlo něco říci,
tak by to mělo být něco o nás sa-
motných a o čase, ve kterém žije-
me.“
Nuže ať si paní režisérka napíše
soudobou operu a neničí klasiky.
A především, ať takové inscenáto-
ry nezve vedení brněnského Ná-
rodního divadla.
Svým stálým zaměstnancům diva-
dlo právě snižuje platy. Za hosty
a špatné inscenace, na které obe-
censtvo nechodí, a jsou tedy prodě-
lečné, pak přitom vynakládá diva-
dlo peníze daňových poplatníků.
Jarmila Mráčková,
Brno

Těším se, až paní
Pilarová otevře park
»ad Nově opravený park Šelepka
Když jsem před osmi lety zjistil,
že geometrický střed města Brna
se nachází v parku před Šelepkou
a že se ten park jmenuje sady Ná-
rodního odboje, byly to hned dva
důvody k uspořádání předmájo-
vé beneficie.
Každoročně si připomínáme pa-
mátku brněnských odbojářů, po
kterých jsou pojmenovány ulice
města (v parku před klubem stojí
památník hlásající, že v těchto
místech stál v letech 1939 až 1944
koncentrační tábor, proto sady
Národního odboje), položíme kyt-
ky u tamních památníku, ale také
něco zahrajeme a pobavíme se.
Těším se na to, že letos, tradičně
už 30. dubna, paní Eva Pilarová
slavnostně otevře zrekonstruova-
ný park klíčem od Králova Pole,
který obdržela ke svým sedmdesá-
tinám a potěší se pohledem na
místo, kam tak ráda chodí na pro-
cházky její šestadevadesátiletá
maminka.
Vladimír Koudelka,
Brno

Se stavbou bioplynové
stanice nesouhlasím
»ad Bioplynová stanice Pozořice
Vadila by mi bioplynová stanice
v Pozořicích.
Sice nebydlím blízko vybudování
této stanice, ale okolo našeho
domu by jezdila těžká auta a niči-
la by nově vybudované silnice
a zvýšila by se hlučnost.
Na pozemcích by se měly pěsto-
vat obiloviny, brambory a třeba
řepa na výkrm zvířat a ne kukuři-
ce na spalování.
Budeme vyrábět elektřinu a ne-
budeme mít co jíst.
Oldřiška Ondráčková,
Pozořice

Nepouštějme auta
do měst
»ad Územní plán v Brně počítá s vybu-
dováním čtyřproudé silnice
Samozřejmě pro průtah nejsem
a plně souhlasím s názorem
pana Romana Čerbáka.
Čím více aut do města pustíte,
tím více jich tam přijede a zasmr-
dí! Lze to aplikovat na celou poli-
tiku „průtočnosti“ města Brna.
Větší křižovatky a bulváry patří
přece k pokroku. Městský okruh
uzavřít musíme.
Vážně?
A není lépe nic nebourat a raději
z části pruhů slavného neuzavře-
ného malého městského okruhu
udělat parkoviště, oživit tím „ply-
nofikované“ a neschůdné bulvá-
ry a zároveň tím znesnadnit prů-
jezd centrem a přitom usnadnit
dojezd do centra?
Tomáš Javora,
Brno

Fašank v Poštorné Na Břeclavsku se
v sobotu po poledni sešla u kostela
v Poštorné skupina místních, oděných do
masek a krojů. Začal místní tradiční fašank.
Do košíku se vybírala kořalka, vejce, slanina,
koblihy nebo boží milosti. A společně se
slavilo. 3x foto: Jiří Tvrdý (listarna.rajce.net)

» Fórum čtenářů Jihomoravany tíží stavba nové
mešity v Brně, zamýšlené bioplynové stanice
v Pozořicích i moderní pojednání klasické opery.

„Proč se návštěvníkům
opery vnucují ošklivé
kostýmy a zvrácené
jednání namísto
původních dějů?“

Zamýšlená mešita v Brně jitří emoce

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Vyjádřete se!
Fórum čtenářů
Své zkušenosti i postřehy
můžete psát do brněnské redakce
MF DNES na e-mailovou adresu
redbrn@mfdnes.cz
nebo poštou na adresu
Česká 19/21, Brno 602 00.

Vaše názory nás zajímají.


