Brno Lesná
(22. 8. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
V Brně na Lesné jsem byl už vícekrát, ale zase ne tak často, abych tuto městskou část
vnímal i z pohledu turistiky. Nedávno jsem to trošku napravil. K poznávání Lesné může
pomoci i naučná stezka. Je označena zeleným úhlopříčným páskem v bíleném čtvercovém
poli.
Jako začátek lze zvolit místo, které nepřehlédneme. Mám na mysli kostel blahoslavené
Marie Restituty. Kdo by přijel do Brna vlakem, lze vystoupit na zastávce Brno Lesná
a k zmíněnému kostelu to asi 500 metrů.
Na informačních tabulích se lze dovědět celou řadu zajímavostí. Samotné sídliště
Lesná má přibližně šedesátiletou historii. Projekt architektů Viktora Rudiše, Františka Zounka
a Ivana Veselého z roku 1961 byl postupně realizován v období 1962 až 1970. Dnes má Lesná
kompletní vybavenost, najdeme zde 31 ulic. Co mě velmi potěšilo, že v průběhu procházky
jsem se setkával s tolika druhy stromů, že by se za to nemusel stydět žádný skutečný les.
Takže jméno Lesná je úplně na místě. Možná si nevzpomenu na všechny, ale uvedu habr,
lípu, buk, břízu, javor, borovici, douglasku, dub, babyku, olši, akát, smrk. Botanik, který se
zajímá o květiny, ten by od jara do podzimu našel na Lesné také celou řadu zajímavých
exponátů.
Byl jsem překvapen, jak je leckde před domy upravené prostředí – záhony
s květinami, čisto. Ti, kdo mají rádi sportovní vyžití, přivítají zastávku v lanovém centru.
Cíl procházky bude zase u kostela. Je to moderní stavba, architektem byl Marek
Štěpán. Původní projekt ze začátku devadesátých let 20. století byl aktualizován a stavba
realizována v letech 2017 až 2020. Doplním ještě, že fasádu ozdobil kresbou Petr Kvíčala.
V sousedství se nachází komunitní centrum Martina Středy a Marie Restituty.
Sama Marie Restituta (Kafková) se narodila roku 1894 v Husovicích. Byla zdravotní
sestrou ve vídeňské nemocnici. Po obsazení Rakouska Němci v roce 1938 se nepodvolila
novým poměrům, byla aktivní odpůrkyní proti okupaci. V únoru 1942 byla zatčena a na
příkaz Martina Bormana byla v březnu 1943 popravena. V roce 1998 byla papežem Janem
Pavlem II. blahořečena.
Na závěr snad ještě uvedu, že naučná stezka Lesnou se dá projít přibližně za jednu
hodinu, ale kdo si ji bude chtít užít, pročíst informace, zastavit se v lanovém centru, nebo na
občerstvení, může to být i pěkný půldenní výlet.

