Pietní akt a koncert NEBE PLNÉ HVĚZD opět v tradičním termínu
Po dvou „kovidových“ přesunech na poslední zářijový den (30. 9. 2020 a 30. 9. 2021) se uskuteční již
XVIII. ročník pietního aktu a koncertu NEBE PLNÉ HVĚZD opět v tradičním termínu – 30. dubna 2022
od 16, 30 v sadech Národního odboje. Právě tam – v parku před klubem Šelepka – stojí betonový pilon
identifikující koncentrák Pod kaštany. Jediná akce svého druhu u nás snoubí reflexi průběhu, konce
a následků 2. světové války – to v úvodní části – s vystoupeními osobností, jež se v inkriminovaných letech
narodily.
V úvodní pietní části si po vystoupení vrcholných představitelů města, kraje a brněnského děkana Václava
Slouka (v zastoupení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, který rovněž převzal záštitu), připomeneme
rok 1942 a 80. výročí heydrichiády. Do Brna jsme k tomu pozvali Eduarda Stehlíka, ředitele Památníku
Lidice. Dalším připomínaným datem bude rok 1952, kdy byl ve věznici na Cejlu vykonán poslední nejvyšší
trest. O historii tohoto nechvalně známého místa promluví představitelé občanského sdružení PAMĚŤ,
držitelé Ceny města Brna Miroslav Kasáček a Luděk Navara.
Součástí pietního aktu jsou od roku 2006 PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI městských částí Brno-střed,
Královo Pole a Žabovřesky. Pod záštitou starostů vzdáváme úctu umučeným a popraveným, po nichž jsou
pojmenovány ulice Brna. Letos to budou v souvislosti s připomínaným rokem 1942 ti, kteří
v inkriminovaném roce zemřeli nebo jsou s ním spojeni. Za Brno-střed to budou František Drobný, Matěj
Pavlík-Gorazd, Jan Uher, Václav Jiříkovský, Josef Kudela, Josef Tvrdý a Bohuslav Všetička, za Královo
Pole Jan Florian, František Hutař, Ladislav Kabátník, Petr Kaman, Bohumír Košina, Miroslav Křivý, Josef
Podešva, Fráňa Ptašinský, Josef Rameš, Josef Skřivan, Karel Staněk, Jaroslav Škára, Rudolf Terer a Tomáš
Vacek a za Žabovřesky Adolf Burian, Čestmír Jelínek, Jaroslav Kallab, Jaroslav Král, Karel Sirotek, Alois
Šeránek a Břetislav Šmejkal.
Do Brna přijedou také starostové Maršova a Hrubé Vrbky, aby připomenuli, že i v jejich obcích se rodily
připomínané osobnosti (např. Matěj Pavlík Gorazd, rodák z Hrubé Vrbky, který byl za podíl na ukrývání
parašutistů, kteří provedli atentát na Heydricha, zajat, mučen a 4. září 1942 popraven). I toto vystoupení
bude dokladovat hudba, konkrétně v podání Jiřího Helána, který obdrží 4. května Cenu Jihomoravského
kraje. Společně s ním zazpívají i pozvaní sportovci narození v letech 1942 a 1952 – Jindřich Pospíšil, Jan
Smolík, Jindřich Svoboda a Karel Jarůšek. S Jirkou Helánem zahraje také Felix Slováček, který se společně
se synem představí i v druhé části programu.
V hudební části vystoupí na úvod Jan Dalecký, který připomene Gustava Broma, od letošního roku
čestného občana města Brna a rovněž laureáta Ceny Jihomoravského kraje in memoriam, a připomenuty
budou také nedožité devadesátiny Jaromíra Hniličky. To vše, i vystoupení z pietní části, budou dokreslovat
jubilanti roku 2022 společně s kapelou Mirka Hanáka a další muzikanti – Mojmír Bártek s vnučkou
Danielou, Jiří Štědroň, Zdeněk Kluka, Jana Matysová, Petr Bende a další – viz plakát a bodový scénář.
Dubnovým odpolednem provází Barbora Černošková (731 616 190), vstup je díky podpoře kraje, města
a městské společnosti SAKO volný!
www.nebeplnehvezd.cz

