
Vánoční nabídka pro brněnské stréce a tetiny 

Jaroslav Štěpaník, psycholog a novinář, jemuž dal stréc Josef Nečas označení stréc  - 

press  je autorem několika knížek různých žánrů, ale i řady článků o strécovském hnutí.  

Jeho poslední knížkou je Neobyčejné Brno – prvenství a unikáty jednoho 

obyčejného středoevropského města.  Publikace tohoto druhu nebyla dosud o Brně 

vydána. Texty, přibližují moravskou metropoli jako místo, ve kterém od dávné minulosti 

do dneška docházelo a dochází k událostem, prioritním nejen na Moravě či v republice, 

ale také ve středoevropském, evropském ba i světovém kontextu.   

Autor, známý svými fejetony zvolil čtivou formu i pro knihu, v níž čtenář nalezne 

informace z nejrůznějších oblastí lidské činnosti podané poutavým a vtipným způsobem.  

Dle svého zaměření a zájmu tu objeví informace o brněnských jedinečnostech a 

prioritách v umění a kultuře, stejně jako ve sportu, v architektuře, ve vědě a technice atd. 

Některá prvenství jsou opravdu překvapivá. 

V dnešní překotné a uspěchané době má kniha i jednu velkou výhodu. Není třeba číst ji 

od začátku do konce. Stačí zvolit oddíl či stránku, která nás nejvíce zajímá a pak zase 

další. Nebo knihu otevřít náhodně v libovolné části. Samozřejmě, že nechybí ani text o 

strécech jako „mistrech volného času“.  Dost místa je věnováno kultuře a umění a 

samozřejmě hudbě. Obsáhlá kniha velkého formátu v pevné vazbě na křídovém papíře 

s průvodními barevnými fotografiemi je velmi dobrou nabídkou jako vhodný vánoční 

dárek pro každého Brňana, který má vztah ke svému městu a je skutečným patriotem. 

Kniha, kterou vydalo brněnské nakladatelství Littera je k dostání v prodejnách knih za 

cenu 349.- Kč. Tato cena je v relaci s jinými takto vypravenými bez nadsázky velmi 

příznivá. Může být ještě nižší. U nakladatele je možno zakoupit ji za 300.- Kč.  Při 

nákupu pěti a více kusů činí snížená cena 280.- Kč. Možná je domluva 

prostřednictvím autora, stréca Jaroslava Štěpaníka, který dodávku od nakladatele a 

předání knihy zajistí. 

 


