SETKÁNÍ A KONCERT NEBE PLNÉ HVĚZD
A PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI 2016
sady Národního odboje, sobota 30. dubna 2016 od 16, 30 hodin
Tisková zpráva

Slavnostní setkání a benefiční koncert NEBE PLNÉ HVĚZD pořádám v brněnských sadech Národního odboje
u příležitosti výročí osvobození již od roku 2005. Právě tam totiž stojí již přesně třicet let betonový pilon, na němž
je napsáno: v těchto místech stával v době nacistické okupace v letech 1939 – 1944 koncentrační tábor Pod kaštany.
Při hudbě mnoha žánrů si každoročně připomínáme události a následky nejstrašnější války v dějinách lidstva, bez
ohledu na to, zda k nám v roce 1945 přišla svoboda s vlajkou s mnoha či jenom s jednou hvězdou. Hvězdy ale nejsou
jenom na vlajkách. Nebe je plné hvězd, jejichž záře je viditelná na Zemi, i když ty hvězdy samotné už dávno zanikly.
Stejně jako jsou lidé, jejichž odkaz nás osvětluje, i když už oni samotní nejsou mezi živými.
Od roku roku 2006 tak jmenovitě uctíváme také umučené a popravené během 2. světové války, ke kterým
se vztahuje v příslušném roce nějaké to výročí, a po kterých jsou pojmenovány ulice brněnských městských částí
Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky. Tomuto každoročnímu setkávání říkáme s odkazem na místo konání
PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI, neboť sady Národního odboje – park před legendárním klubem Šelepka – leží
na rozhraní tří zmíněných městských částí.
V letošním roce budou připomenuti např. ing. Václav Bureš a Karel Čápek (Brno-střed), MUDr. Vladimír Kubeš
(Královo Pole), František Chládek a Jaroslav Mezník (Žabovřesky). Všichni zemřeli v roce 1941, stejně jako MUDr.
Vojtěch Jílek (rodák z Bystrce, ulice Jílkova v Židenicích), který byl popraven v září 1941 v Kounicových kolejích.
Stejné křestní jméno jako významný prvorepublikový orelský činovník má i brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Moji
rodiče si jej velmi vážili a jeho poprava se dotkla celé mé rodiny. Dr. Jílek byl blízkým přítelem a spolupracovníkem
mého strýce a kmotra prof. Zdeňka Svobody. To, že válku přežil, bylo důkazem, že jeho kamarád i v mučírnách
gestapa vydržel mlčet a nezradil.“
Stejně jako je záměrně zvoleno místo pro setkání a pietní akt s položením kytic u pomníku, záměrně jsou voleni
i umělci toho kterého roku. Jako jakýsi lidský kontrapunkt k historickým výročím a výročím umučených
a popravených odbojářů zvu každoročně účinkující, kteří v tom kterém roce slaví životní či umělecká jubilea.
Jako memento, jako doklad času života, který je každému z nás vyměřen, a radosti z něj. I proto název
NEBE PLNÉ HVĚZD a PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI...
V letošním roce si připomeneme při vystoupení Big bandu Gustava Broma pětadevadesátiny pana kapelníka
Broma a s orchestrem zazpívá, krom jiných, v roce 1941 narozený Jiří Duchoň. Stejný ročník narození je i Jan Slabák,
který zahraje se svou Moravankou, a životní jubileum má také jedna ze zpěvaček Moravanky Daniela Magálová.
Naše nejstarší bigbítová skupina Synkopy 61 má pětapadesát a hudbou bude slavit i její zakladatel a kapelník Petr
Směja, který má letos sedmdesát. Stejně jako další člen kapely Pavel Pokorný a známý brněnský countryman Walda
Plch. Svoje výročí má také renomované hudební seskupení Vinařští romantici a ročník narození 1951 mají jeho opory
Zdeněk Šmukař a Zdeněk Junák. Pětapadesátiny slaví písnička Jaromíra Hniličky Pozdrav astronautovi známá jako
Dobrý den, majore Gagarine, která zazní i v hantecu v podání letos pětapadesátiletého Honzy Hlaváčka.
Kromě zmíněných jubilantů účinkují Jaromír Hnilička, který zazpívá novou písničku MŮJ PŘÍTEL ČAS
dedikovanou Gustavu Bromovi, Tibor Lenský, který zazpívá Bromovu DUBEN, PRVNÍ DUBEN, Mojmír Bártek,
který také zahraje u pomníku, Draha Kristenová, která zazpívá s Jiřím Duchoněm VOLÁ TRUBKY HLAS, Ivana
Slabáková, Břetislav Osička, kteří zazpívají s Moravankou, Libor Machata, který zahraje s jubilantem Hlaváčkem
a Vlasta Horváth s kapelou a s připomenutím romského holokaustu.
Zvány jsou i další jubilující osobnosti např. sportovní legendy Ivan Mrázek či Karol Divín, výtvarník Valér Kováč
či spoluautor „třicetiletého“ pomníku v parku ing. arch. Zdeněk Makovský. V úvodu programu se představí letos
devadesátiletý Dr. Jiří Lysák, vyznavač trempského hnutí, který se v době okupace zapojil do protifašistického odboje.
Vystoupí společně s Petrem Bendem a Romanem Horkým, kteří zahrají píseň KAVČICE věnovanou popraveným
trempům Josefu Dřevikovskému a Janu Hlaváčovi.
Osobně je mi velmi líto, že se piety v parku nemůže zúčastnit spisovatelka Kateřina Tučková. Mohlo tak dojít
k symbolickému setkání její fiktivní Gerty Schnirch, vyhnané z Brna v květnu roku 1945, s tátou muzikanta Mojmíra
Bártka, MUDr. Adolfem Bártkem, umučeným v únoru 1945 v Kounicových kolejích.
Koncert NEBE PLNÉ HVĚZD se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
a s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.
PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI se konají pod záštitou starostů MČ Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky.
Moderuje Barbora Černošková. Vstup je díky podpoře JMK a města tradičně volný.
Vladimír Koudelka

