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       Vážení naši zákazníci, cestující,  
píši Vám stejně jako loni a připadá 
mi, jakoby to bylo před měsícem, 
nebo spíš jakoby to bylo včera. 
Tempo, kterým se řítíme životem, 
je šílené. Taková je doba. My, tým, 
který se jmenuje DPMB, se snažíme 
na tyto skutečnosti reagovat a Vy, 
jako naši zákazníci, tuto skutečnost 
reflektujete. Ano skutečně, nárůst 
tržeb v letošním roce tomu nasvěd-
čuje. Za to Vám děkujeme. 
Možná k nárůstu počtu našich zá-
kazníků přispěla masivní obnova 
vozového parku autobusů, trolej-
busů, tramvají, možná je to Vaší 

potřebou s jistotou se dopravit k cíli. V tomto trendu budeme pokračo-
vat i v roce 2016, ve kterém Vám nabídneme další a lepší služby nejen 
v oblasti modernizace vozů, ale i úrovně dopravní služby, zkrácení in-
tervalů u některých spojů, větší informovanost o dopravní situaci a dění 
v našem podniku. Dopravní podnik města Brna prošel v roce 2015 bouř-
livým vývojem právě proto, abychom Vám mohli v dalších letech silní 
a utužení i nadále poskytovat kvalitní službu na racionálním a ekono-
mickém základu. 
V každou denní i noční hodinu jsme připraveni odvézt Vás právě tam, 
kam potřebujete. Máme rádi svoji práci, stejně jako i Vy jistě máte rádi 
tu svoji. Tvoříme společně každodenní život tohoto města, Vy i my. 
Jezdíme pro Vás a jezdíme pro Vás rádi! Pěkné Vánoce a dobrý rok 2016. 
 

Miloš Havránek,

generální ředitel DPMB

   

−−− VYKUPUJEME ! −−−
KDE:   ul. Kopečná 238/18, Brno střed – Staré Brno, 602 00 >> obchod v přízemí, vchod 

z ulice (dostupnost tramvají č. 10 na zastávku Nové Sady-smyčka nebo ze zastávky Nové Sady)

VÝKUPNÍ DNY:   úterý a čtvrtek, 9.00–17.00  hodin (1. 12., 3. 12., 8. 12., 10. 12., 15. 12. a 17. 12.)
•  natahovací náramkové a kapesní hodinky pánské i z obecného kovu a nejdoucí (např. PRIM, SPARTAK, ORLÍK, ETERNA, 

DOXA, MOVADO, GUB, GLASHÜTTE, LEMANIA, LONGINES, BREITLING, GLICINE, HEUER, IWC SHAFFHAUSEN, HELVETIA, 

MINERVA, OMEGA, UNIVERSAL-GENEVE, ZENITH a další značky)

• pohlednice měst a obcí, žánrové pohlednice, známky, dopisy a jiný fi latelistický materiál i celé sbírky, pozůstalosti

• staré fotografi e (kabinetky), staré kalendáře, plakáty

• pivní etikety, pivní tácky, pivní vršky, staré pivní lahve

• vlakové lepenkové jízdenky, staré jízdní řády do roku 1990

•  telefonní karty, turistické štítky, svaté obrázky, svátostky

• odznaky, medaile, vyznamenání (Sokol, Skaut, čestné odznaky, veškeré vojenské, sportovní, aj.)

• mince, bankovky ČSR, tuzexové poukázky (tzv. Bony), bankovky z celého světa, účelové známky, žetony, staré losy

• různé staré pozvánky, účtenky, faktury a jiné tiskoviny (např. reklamní, propagační, aj.)

• staré smaltované reklamní cedule

• stará plastová a plechová československá autíčka vyrobená do roku 1990 (autíčka na setrvačník, na bovden, na klíček)

•  fotografi e umělců, státníků, sportovců a jejich podpisy

• propagační letáky a plakáty z dob socialismu (1. Máj, Ať žije KSČ, atd.)

•  staré zapalovače, tabatěrky, cigaretové špičky

•  veškeré věci vojenského charakteru: po české, německé nebo Rak.-Uhers. armádě, helmy, opasky, uniformy, 

dalekohledy, kompasy.  Dále... metály, vojenské odznaky + dekrety a průkazy, odznaky vojenských učilišť a škol.

• šperky s českým granátem, stříbrné šperky všeho druhu

• celé sbírky, pozůstalosti a jiný sběratelský materiál 

−−−− !!! PLATBA IHNED V HOTOVOSTI !!! −−−−
Bližší informace na tel.: 603 819 750, e-mail: sberatelstvisro@seznam.cz
Sběratelství s.r.o., Valašská Polanka 103, 756 11  Valašská Polanka, 
provozovna: ul. Kopečná 238/18, Brno střed – Staré Brno, 602 00

Sberatelstvi_0,5_i.indd   Odd1:1 19.11.2015   13:50:15

inzerce

Bez kouzla mihotajících světýlek by 
vánoční kouzlo nebylo úplné. I pro-
to od pátku 27. listopadu také letos 
rozzářilo střed Brna na půl milionu 
LED diod, které pomohou dotvořit tu 
správnou adventní atmosféru plnou 
očekávání. „Pro naše pracovníky ale 
odstartovaly Vánoce vlastně už na 
přelomu října a listopadu, kdy začí-
náme s instalací sváteční výzdoby, 
aby bylo vše připraveno včas a bez 
závad,“ uvedl Ing. Jaromír Machálek, 
MBA, generální ředitel Technických 
sítí Brno, a.s., které zajišťují technické 
zázemí Brněnských Vánoc. 

Brno září svátečně.     
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Zdeněk Junák 
herec Městského divadla Brno

ANO, existuje. Před nějakým časem jsme s celou rodinou 
strávili Vánoce a Nový rok v Dubaji v Arabských emirátech. 
Bylo to úžasné, ale už nikdy více. I když naše Vánoce jsou už 
pár let „na blátě“, přece jen doma je doma. 

Mirka Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012

ANO. I když asi neřeknu nic originálního, ale je to bramborový sa-
lát, vánoční cukroví, vánoční stromeček a čas strávený s rodinou. 

Ivo Možný 
sociolog

ANO. Stres. Jestlipak víte, že poradny pro partnerské vztahy 
a rodinu mají největší konjunkturu vždycky po Vánocích? Štěstí 
není muška jenom zlatá,  nýbrž  také stresor. Bývala to „pokoj-
ná noc, svatá noc“, dnes musíme ustát celé šťastné Vánoce! 

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel

ANO. Aby byla vánoční atmosféra dokonalá, nesmí chybět 
pěkně nazdobená sváteční tabule se vším, co k ní patří, pak  
stromeček, jmelí, dárky a hlavně p o h o d a.  Bez čeho by 
Vánoce nebyly Vánoce – přece bez rozzářených dětských očí 
a úsměvu na tváři...

Anketa
Existuje něco, bez čeho si nedovede představit  Vánoce?  

řádková inzerce

y Služby, řemeslníci

Peníze do 15 minut, půjčíme až 4500 Kč

na http://www.pujckomax.cz

Výhodné půjčky a výnosné investice na

http://www.pujckomix.cz

Nátěry koupelových van 

Tel.: 777 55 80 95 www.nateryvan.cz

Půjčky a hypotéky pro každého.

Po - Pá 9 - 17hod. tel. 776756759

Provedu drobné šicí opravy, šití záclon, 

povlečení aj. Tel.: 602 566 404

  Potřebujete půjčit peníze? Máme řešení 

i pro klienty v registrech či s exekucí od

více věřitelů. Kancelář: Palackého třída 159, 

Brno. T: 739443544, www.dinero.cz

g y Práce, brigády

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme pracovníky 

osoby se zdravotním omezením na pozici 

uklízeč/ka a strážný/á na HPP v Brně.

Volejte 730 186 797.

p Koupím

Koupím les v jakémkoliv stavu i menší 

výměru. Platím ihned a hotově 

tel: 773585290

Řádkovou (textovou) inzerci v měsíčníku Šalina je možno zadávat 

prostřednictvím formuláře na internetových stránkách 

www.salina-brno.cz
nebo osobně v kanceláři vydavatelství CCB na adrese Okružní 19, Brno. www.pohrby.cz

inzerce

K výhodám LED diod patří především 
jejich úspornost. „Ve srovnání s žárov-
kami jsou LED diody až o devadesát 
procent úspornější. Příkon sváteční-
ho osvětlení celého historického já-
dra Brna je srovnatelný například 
s jednadvaceti varnými konvicemi,“ 
upřesnil ekonomický ředitel TSB, a.s., 
Ing. Radek Trčka. 

I letos zůstal zaveden úspěšný mo-
del vánočních tras z předešlých let, 
kdy světelná výzdoba organicky pro-
pojuje historický střed města (nám. 
Svobody a Dominikánské náměstí, 
Stará radnice a Zelný trh) s přileh-
lými ulicemi a náměstími. Světelná 

vánoční dekorace na vánoční stromy 
na náměstí Svobody a nádvoří Nové 
radnice je koncipována do zlatého 
tónu v tradičních tvarech, základem 
jsou řetězy v LED technologii v teplé 
bílé barvě.    (sal)

   A úsporně

Velikou radost připravila chovatelům 
brněnské zoo lední medvědice Cora. 
O předposledním listopadovém víken-
du porodila další mládě. „Porodní box 
je monitorován kamerou a podle zvuko-
vých i pohybových projevů medvíděte 
je prognóza úspěšného odchovu přízni-
vá,“ sdělila vzápětí mluvčí zoo Monika 

Brindzáková. Z bezpečnostních důvodů 
bude v nejbližších týdnech uzavřena ces-
ta kolem výběhu ledních medvědů, aby 
samice byla v klidu. Cora porodila prv-
ní dvě životaschopná medvíďata v roce 
2007 a další dvě v roce 2012. Aktuální 
informace a první videa z porodního 
boxu najdete na www.zoobrno.cz.    

Lední medvědice Cora
porodila dalšího potomka

Strom na 

náměstí Svobody

v číslech:

30 000  LED diod

100 světelných blesků

50 kusů padajícího 
světla 

35 kusů ratanových 
hnědých hvězd

15 kusů světelných 
zlatých koulí

50–60 kusů
zlatých baněk

příkon 1 500 W



DPMB4

MIKULÁŠSKÁ tramvaj

 

Historická tramvaj s Mikulášem, anděly a čerty bude letos jezdit po 
trase Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Zelný trh – Náměstí 
Svobody – Česká – Komenského náměstí, a to v sobotu 5. prosince 
od 16 do 19 hodin. 

Tramvaj zastavuje na všech zastávkách, hlavní program se bude odehrávat na 
Komenského náměstí (odstavná kolej). Bližší informace a jízdní řád najdete 
na webových stránkách www.dpmb.cz.

Dopravní podnik města Brna v rám-
ci programu „Seznamte se“ připra-
vuje pro veřejnost seriál exkurzí do 
svých zajímavých provozů. Listopa-
dové exkurze do vozovny Komín se 

zúčastnilo rekordních 600 návštěv-
níků. Tento velký zájem nás upřímně 
řečeno zaskočil, ale i velmi potěšil. 
Všichni, kteří se podíleli na organizo-
vání exkurze se maximálně snažili, 

abyste odcházeli pokud možno spoko-
jeni, a za to jim určitě patří velký dík. 
Vám návštěvníkům také děkujeme 
za ukázněné chování, což nám umož-
nilo tak velkou návštěvu zvládnout. 

Vážíme si vašeho zájmu a těšíme se na 
shledanou s vámi i příště.

Další exkurze vás zavede do pod-
zemní měnírny Údolní. Měnírna je za-
řízení, které transformuje a usměrňu-
je střídavé vysoké napětí z rozvodné 
sítě na stejnosměrné napětí 600 V, po-
třebné pro napájení tramvají a trolej-
busů. Přijďte se podívat, jak chytře se 
dá velká napájecí stanice pro vozidla 
MHD schovat pod zem bez negativní-
ho narušení vzhledu ulice. Exkurze 
se bude konat v úterý 8. prosin-
ce 2015. Sraz je před budovou úřa-
du Veřejného ochránce práv, Údol-
ní 39 (naproti bráně do porodnice) 
v 16.00 hodin. Zastávka tramvaje 
linky č. 4 „Obilní trh“.    

Upozorňujeme, že vzhledem ke slo-

žitosti zařízení tato exkurze není 

atraktivní pro děti mladší 8 let, 

podzemní prostory mají omezenou 

kapacitu a není zde zajištěn bezba-

riérový přístup.    

                                         
   Srdečně zve vedení DPMB, a.s.

Mikulášská nadílka v tramvaji letos jinak!

Přijďte se podívat……..
……do podzemní měnírny Údolní
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Zatímco Brno se noří do zimního 
počasí a mlhy, hrad Špilberk v sa-
mém srdci města ožívá vánoční po-
hádkovou atmosférou. Každý rok 
tam totiž čas před Vánoci patří dě-
tem – právě jim je věnovaná výsta-
va Hádám, hádám pohádku. Na ní 

najdou malí i velcí návštěvníci ob-
rázky brněnské malířky Vlasty Šve-
jdové, jedné z našich nejznámějších 
ilustrátorek knížek pro děti. 

Výstava sice trvá až do 24. led-
na, ještě víc si ji ale užijete v sobotu 
12. prosince: na Špilberku totiž bu-
dou Pohádkové Vánoce, kdy pohád-
kové postavy ožijí. Čeká vás hravý 

program, divadelní představení, 
pohádkový fotoateliér a na nádvoří 
i v samotné výstavě Hádám, hádám 
pohádku dokonce soutěž o pěkné 
drobné ceny. Doporučujeme pečli-
vou domácí přípravu v podobě čet-
by našich klasických pohádek. 

Špi lberk nebude jen 
pohádkový, bude i vá-
noční. Na jeho velkém 
nádvoří najdete nazdo-
bený stromeček, přímo 
venku si také budete 
moci opéct buřty na 
ohni. V přízemí hradu 
pak můžete navštívit 
tradiční vánoční dílnič-
ky, kde si budete moci 
vyrobit drobné dárky 
nebo ozdoby pod ve-
dením andílků a skřít-
ků. Hrad se vám na Po-
hádkové Vánoce otevře 
v 10 hodin, kdy se hned 
dvakrát představí Diva-
dlo Paravánek s před-
stavením Pohádky ze 
Špalíčku. Ve 14 hodin 
vám Meluzínu zahraje 
Mateřská škola Dubová 

a v 15 hodin Čerta a Káču Divadlo 
Parnas. Kromě toho budou na ná-
dvoří ve 13 hodin úkoly s historic-
kým spolkem Rex a v 17 hodin vánoč-
ní koncert souboru KvOk. Přítomna 
bude na Špilberku i sama paní ilu-
strátorka Vlasta Švejdová. Od 13 ho-
din ji budete moci zastihnout a říct si 
o podpis nebo si popovídat.    (sal)

Pojďte si pohrát 
s Karkulkou a Budulínkem

Vlastní domeček co nejvýše nad zemí 
byl a je snem snad každého dítěte. 
Život v přelidněných městech a ne-
vzhledných sídlištích vede spous-
tu lidí k touze uniknout alespoň na 
chvilku pryč z pekla velkoměsta a na-
vrátit se k přírodě. 

Lesy města Brna, a.s., tuto myšlen-
ku rozvinuly do reálného projektu 
a nedaleko víceúčelové myslivecké 
chaty na Babím lomě postavily tzv. 
Tree House, tedy domeček v koru-
nách stromů.

Domeček si oblíbili jak rodiny 
s dětmi, tak páry nebo jednotlivci, 
kteří chtějí zkusit netradiční zážitek.

Kdo by netoužil po romantickém 
posezení na terase v koruně stopa-
desátiletého buku, který Vám svý-
mi listy poskytne neuvěřitelnou 
hru světel přírody… Filozofie místa 
tkví v kouzlu relaxace a možnosti 
načerpat nové síly a energii z klidu 
a vůně stromu, povídat si a být sobě 
blíž, protože 7 m nad zemí na 25 m2 
a při osvětlení svítilnou se svíčkou 
zde ani jiná možnost není.

Tento zážitek můžete věnovat 
i svým blízkým ve formě dárkové po-
ukázky na pobyt v Tree Housu.

Více na www.lesymb.cz.    (sal)
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Netradiční zážitek: 
spánek sedm metrů nad zemí

inzerce
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Byli jsme mladí a nezapomenutelní. 
A měli jsme to štěstí, že jsme patřili 
do dobré rodiny jménem Divadlo na 

provázku, ocenil herec 
Boleslav Polívka roky 
strávené na této dnes 
už legendární scéně. 
Vzápětí perlivé šam-
paňské na podiu v Ga-
lerii Vaňkovka zkro-
pilo unikátní knihu 
s výstižným názvem 
Provázek, která nej-
slavnější éru tohoto 
divadla, kdy sídlilo 
v Domě umění, při-
pomíná. Křtít přišli 
ve středu 18. listo-
padu také skladatel 
Miloš Štědroň, ředi-
tel CED, dramatik 
a dramaturg Petr 
Oslzlý, herci Moj-
mír Maděrič či Jiří 

Pecha. Ti všichni také knížku de-
sítkám zájemcům podepsali při au-
togramiádě. Mezi kmotry nechyběl 

ani brněnský primátor Petr Vokřál, 
který nad publikací převzal záštitu.  

Do publikace autorsky přispě-
ly kromě již zmíněných osobností 
i mnohé další, například herečka 
Dáša Bláhová či Miroslav Donutil a 
dramatik Milan Uhde (viz str.7). Je-
jich vzpomínky, glosy, dojmy a úva-
hy bohatě ilustruje na dvě stě fotogra-
fií brněnského fotografa Josefa (jefa) 
Kratochvila, které vzešly po pečlivém 
výběru editora publikace Juraje Gro-
cha z více než osmi tisíc snímků. Vý-
sledkem je ojedinělé dílo přibližující 
atmosféru časů, kdy divadla nedáva-
la jen kulturní zážitek, ale stávala se 
místem svobody a radosti v šedivém 
světě normalizace.     (sal)

Nezapomenutelný Provázek se vrátil v čase 
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Knížku Provázek si za zvýhodněnou 

cenu můžete objednat na 

www.salina-brno.cz. 

Vyšlo 10. listopadu 2015. 

Zvýhodněná cena

PR
O

VÁ
ZE

K
  j

ef

PROVÁZEK
jef

Vydání knížky podpořilo statutární 

město Brno a záštitu nad publikací 

převzal jeho primátor Petr Vokřál. 

DÁRKY PRO LYŽAŘE I NELYŽAŘE

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÁ SPECIÁLKA V BRNĚ
Kaštanová 70b, 200 metrů od Makra směr Tuřany

DÁRDÁR ŘEŘ

NEJVĚTNE

Po–Pá 8.30–18.30 h
So 9.00–13.00 h

inzerce
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Jak vlastně vznikla s Provázkem 

tato spolupráce „na zapřenou“?

Zorganizoval to Bořivoj Srba. Pozval 
mě k sobě na chatu, zároveň se mnou 
i režiséry Scherhaufera a Pospíšila 
a uložil jim, aby mi nabídli náměty. Pár 
dní nato u nás zazvonil Zdeněk Pospí-
šil, přivezl tři témata a slíbili jsme si, 
že budeme mlčet jako hroby o všem, 
co spolu vytvoříme. Zapíral jsem to 
potom i před kamarádem Srbou, za-
tímco Zdeněk se mu nakonec přiznal. 
Ale mé vytrvalé popírání a tvrzení, že 
Zdeněk je lhář a bojí se, milého Bo-
řivoje znejistilo. Teprve někdy v půli 
osmdesátých let Zdeněk jako švýcar-
ský emigrant prozradil hostujícímu 
Divadlu na provázku, že jsem pro něj 
napsal tři texty, které se úspěšně hrá-
ly. Miloš Štědroň prý celou cestu domů 
v autobuse bědoval, že mu estébáci při 
výslechu určitě neuvěří, že nevěděl, 
komu píše hudbu k písničkám.

Jak jste texty předával? Miroslav 

Donutil v knížce Provázek popi-

soval, že to prý byla pokaždé slo-

žitá konspirace.

Nebylo to tak strašné. Zašel jsem přes 
Wilsonův les ke Zdeňkovým rodičům 
do Žabovřesk na Šmejkalovu, ti zavo-
lali Zdeňkovi pod heslem „Zdeňku, už 
jsi u nás dlouho nebyl“, Zdeněk přijel, 
text převzal, slíbil, že vezme v úvahu 
mé dodatečné úpravy, to však nikdy 
nesplnil, takže v Baladě pro banditu 
občas dodnes semtam zazní děsivé 
promluvy Vypravěčovy, které jsem 
sice posléze škrtl, ale vyžádá-li si ně-
jaké divadlo text od Husy na prováz-
ku, a ne od agentury Aura Pont, jež 
mě zastupuje, zaskočí mě na premiéře 
starý brechtovský hřích. Ale perfekci-
onalismus je dnes pro mě už dlouho 
pouhý krásný sen, leč neuskutečni-
telný, a tak se jen usmívám… Mirek 
Částek, který provozoval Divadlo 

jednoho herce a pro něhož jsem taky 
na zapřenou napsal přes dvě a půl 
desítky textů, si pro ně chodil k nám. 
Říkal, že se před cestou pomodlil a že 
se nic nemůže stát. Měl pravdu, naši 
spolupráci trvající celkem sedmnáct 
let nic neohrozilo. Jezdil jsem na jeho 
představení většinou do Třebíče, kde 
mě jednou zahlédli Mirkovi přátelé-
psychologové. Upozornili ho, že je 
v hledišti Milan Kundera, a Mirek je 
v tom pochopitelně nechal.

Odevzdal jste – a tím to skonči-

lo až do premiéry? Nebo jste s re-

žiséry konzultoval i v průběhu 

zkoušek, jak s Vaším textem pra-

cují, jak jej pojali?

Konzultovali jsme hodně s režisérem 
Pavlem Rímským z Divadla bratří Mrští-
ků, pro něhož jsem také něco připravo-
val, jenže právě proto se naše spoluprá-
ce prozradila, měl s tím nepříjemnosti 
a už jsme nepokračovali. Se Zdeňkem 
konzultace nebyly a být nemohly. Na-
učil jsem se spoléhat na režiséra. Ro-
zuměli jsme si beze slov, takže ani při 
předání textu se o provedení moc ne-
mluvilo. Zdeněk si jen posteskl, napří-
klad že holky – rozuměj herečky – jsou 
stydlivé, a tak hospodskou v Profesio-
nální ženě bude hrát Dóňa (Miroslav 
Donutil). Hrál ji neodolatelně.

Prý jste ale na premiéru jít nedo-

kázal, možná ani nemohl… 

Na premiéru jsem nesměl. Zdeněk mi 
to zakázal. Věděl totiž, že mám nepře-
konatelný zvyk šeptat si repliky spolu 
s herci, a to by mohlo špatně skončit, 
kdyby si toho někdo všiml. Dával mi 
lístky na reprízu. Jednou mi dívka, 
která seděla vedle mě, mi s bezpro-
středností obvyklou mezi mladým pu-
blikem řekla v zešeřelém sále: „Jé, ty 
máš program? Půjč mi.“ Manželka byla 
doma s maličkými dětmi, neměli jsme 
nikoho, kdo by ji zastoupil, do divadla 
jsme chodili na střídačku, a tak jsem 
se vedle té dívky dmul daleko víc jako 
čtyřicátník než jako autor. Byl jsem 
rád, že se hraje, a že jsem to napsal 
právě já, nebylo pro mě tak důležité.

Jaký to byl pocit, když jste svou 

hru viděl? Sledoval jste víc jeviš-

tě, nebo reakci diváků? 

Snažil jsem se sledovat herce, ale re-
akce publika jsem vnímal ostře, nebyl 

jsem nahluchlý jako dnes a slyšel kaž-
dé špitnutí a uchechtnutí, i ticho pro-
hloubené napjatou pozorností. Při-
pomínky jsem neměl, a pokud jsem 
si nějakou připustil, byla malicherná 
a zase jsem ji utlumil.

Psát do šuplíku je pro autora těž-

ké, ale psát v utajení možná ješ-

tě horší… Asi to byla velká rána 

pro mužskou i autorskou ješit-

nost, ne? 

Zákaz veřejné práce takovou ješit-
nost vylučuje. Vydal bych v nebezpe-
čí existenčního zničení kamaráda-po-
krývače. To přece nejde. Texty psané 
na cizí jméno jsem ze strachu z do-
movní prohlídky, která se pak sku-
tečně odehrála, neměl nikdy doma. 
Hned po jejich dohotovení jsem je 
dal pokrývači do úschovy, nejčastě-
ji je Mirek Částek odevzdal tatínko-
vi a ten je zazdil ve svém rodinném 
domku. Byl jsem hlavně vděčný, že 
jsem si směl ověřit, že umím psát pro 
divadlo. Nezapomeňte, že má posled-
ní premiéra byla Děvka z měst Thé-
by v Národním divadle v roce 1967, 
příšerný průser, má nejhorší hra, 
která mě na léta zbavila téměř vše-
ho sebevědomí. Slavil jsem návrat 
na scénu a důležité bylo, že to vím 
já. Ostatně Zdeněk mě povzbuzoval, 
vždycky mě přeceňoval, ale tehdy 
mi to dělalo dobře. Spolupracovali 
jsme na dálku, když byl v emigraci. 
Spáchali jsme několik her a inscena-
cí a školení v dálkové kooperaci nám 
to usnadňovalo. Dodneška mi Zde-
něk šíleně chybí. Jak bychom asi po-
kračovali ruku v ruce a ve svobodě… 
Máme na účtu jen popřevratovou Po-
hádku máje v divadle v Karlíně, ale 
to už byl Zdeněk nemocný a já jsem 
stonal politikou.

Příští rok Vám bude osmde -

sát, paměti jste už napsal, ale 

také jste ještě sliboval novou 

hru o muži s jiskrou a jak to má 

s ním těžké jeho partnerka. Bude 

ta hra?

Jde o libreto k jazzovému muzikálu, 
pilně na něm pracuju a premiéru plá-
nuje Městské divadlo Brno na jaro 
2017. Hudbu napíše kamarád Miloš 
Štědroň. V témže termínu uvede Husa 
na provázku v režii dalšího kamará-
da Juraje Nvoty a se Štědroňovou 
hudbou mou novou hru Mariina vol-
ba aneb Cesta nocí, která je už hotová 
stejně jako Hra o Kateřinu, současná 
variace na Shakespearovo Zkrocení 
zlé ženy, ta však své divadlo teprve 
hledá. Existují i další plány, ale o těch 
pomlčím. S pověrčivostí statečně bo-
juju, ale zatím neúspěšně.
   (jih)

Milan Uhde: 
Mlčeli jsme jako hroby

Slavná Balada pro banditu, jejíž písňové texty dnes  ]
už zlidověly, ale také třeba Prodaný a prodaná,  nebo 
dramatizace Profesionální ženy či Pohádky máje 
včetně písňových textů… To jsou legendární inscenace 
Divadla na provázku, o nichž dlouho nikdo netušil, 
že jejich autorem je brněnský dramatik Milan Uhde.  
Z politických důvodů musel psát v utajení, naštěstí 
vždy našel přátele, kteří nabídli do kolonky autor své 
jméno, aniž toho zneužili. 
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  SOUTĚŽTE s teplárnami
Tipovací soutěž Tepláren Brno, pořádaná u příležitosti jejich 85. výročí, pokra-
čuje od 4. prosince třetím, závěrečným kolem. Stejně jako v těch dvou minu-
lých i tentokrát vyhraje 85 výherců, jejichž tip bude nejblíže pravdě. Vyhrává 
první správná odpověď (či údaj nejbližší ke správné odpovědi) a v pořadí pod-
le času přijetí dalších 84 správných odpovědí (či odpovědí s údajem nejbližším 
ke správné odpovědi). Výherce hlavní ceny se může těšit na meteostanici. 

Prosincová otázka soutěže zní:  

Teplárny Brno v roce 2010 zahájily rozsáhlý projekt výměny za-
staralých parovodů za horkovody. Jaké je roční snížení emisí CO2, 
které v Brně přinese výměna 1 km parovodního potrubí za horko-
vodní? (Tip: odpověď je v tunách CO2, jedná se o 3-místné číslo).

Vyhodnocení listopadového kola: 
• Správná odpověď: 2 598
•  První cena (meteostanice) Dagmar Veselá 
Další výherci:  Blanka Ráčková, Slavomír Veselý, Michaela Chramostová, 

Petra Dyrynková. Výhercům gratulujeme!

Svoji odpověď můžete posílat přes speciální formulář, který najdete na 
www. teplarny.cz/soutez. Soutěžit můžete od 4. prosince, uzávěrka prosinco-
vého kola soutěže je 18. prosince 2015. Výherce budeme kontaktovat mailem. 
Správnou odpověď a jména prvních pěti výherců uveřejníme v lednovém čísle 
Šaliny. Kompletní výherní listinu pak najdete na www.teplarny.cz/soutez.

Ohřejte se 
pod širým nebem
Ani při čekání na tramvaj letos Br-
ňanům zima nebude. U příležitos-
tí svého 85. výročí totiž Teplárny 
Brno připravily originální deseti-
denní road show, která odstartuje 
4. prosince 2015 na zastávce MHD 
na Joštově ulici. Lidé se budou moci 
ohřát u plynových ohřívačů vzdu-
chu, tzv. hříbků, ve firemních bar-
vách TB a u stánku jim budou k dis-
pozici nejen informační materiály 
o aktivitách TB, ale jejich pracovní-
ci jim také zodpoví veškeré dotazy 
například o službách, které nabíze-
jí. Připraveny budou i horké nápoje. 
Zájemci se mohou zapojit do soutě-
ží o drobné ceny anebo se zúčastnit 
prosincového kola tipovací soutěže, 

kterou Teplárny Brno spustily letos 
v říjnu, či se dozvědět více o mobil-
ní aplikaci Teplota v Brně (operač-
ní systém iOS), s jejíž instalací do 
iPhonů pracovníci tepláren rádi 
pomohou.  

Přesně před pětaosmdesáti lety, 
4. prosince 1930, byla uvedena do 
provozu teplárna na Špitálce. Ta byla 
na svoji dobu špičkově zařízená a vy-
ráběla současně s teplem i elektřinu. 
Účinnosti zdroje byla na tehdejší dobu 
ohromující. Pohybovala se  kolem 80 
procent, což bylo téměř třikrát více 
než u jiných elektráren a výtopen. Za-
počaly se tak psát dějiny brněnského 
teplárenství vůbec a také společnosti 
Teplárny Brno.     (sal)

Stánek s ohřívači budou moci Brňané najít postupně u zastávek MHD 
také například na Malinovského nebo Mendlově náměstí, u hlavní-
ho nádraží nebo na náměstí Svobody u ústí ulice Kobližné. Přesnou 
lokalizaci, kde se kdy bude stánek road show nacházet, bude možné 
najít s předstihem na webu Tepláren Brno www.teplarny.cz.

Teplá r ny Br no získa ly oceněn í 
v premiérovém ročníku soutěže 
Ceny hejtmana Jihomoravského 
kraje za společenskou odpověd-
nost. V kategorii Podnikatelský sek-
tor nad 250 zaměstnanců obsadily 
2–3. místo. Teplárny Brno od roku 
2010 například cí leně podporují 

brněnské zdravotnictví či přispí-
vají neziskovým organizacím, kte-
ré se zabý vají handicapovanými 
či nemocnými, především dětmi 
a seniory. Na podporu veřejně pro-
spěšných aktivit formou darů vy-
nakládají průměrně 0,1 % z roční-
ho obratu.    (sal)

Hejtman ocenil TB za společenskou odpovědnost

PF 2016

www.teplarny.cz

Hřejeme Brno již 85 let
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ZDARMA

CCB
RPro  CCBR v Brn :

• Minimální ekací doby      
• Specializace a zkušenosti    
• Odborný personál, který se m že pacient m pln  v novat    

Pro všechny ve v ku 18 - 85 let, kte í prod lali 
infarkt nebo mozkovou p íhodu, p ípadn  
poruchu pr chodnosti cév dolních kon etin. 
Bezplatné vstupní vyšet ení i následná lé ba.     
 
Na pracovišti CCBR v Brn  využíváme v rámci klinického 
hodnocení biologickou lé bu. V b žné lé ebné praxi je 
biologická lé ba rezervována a hrazena pojiš ovnou jen pro 
vážn jší a komplikovan jší stavy nereagující na lé bu.

„Ne ekejte, až se Váš stav op t zhorší a obra te se na nás.“

PRODĚLALI JSTE MOZKOVOU PŘÍHODU, INFARKT NEBO 
MÁTE PORUCHU PRŮCHODNOSTI CÉV DOLNÍCH KONČETIN?
ZDARMA CÍLENÁ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZAMĚŘENÁ

CHOLESTEROL NEBOLÍ! ALE DŮSLEDKY BÝVAJÍ KATASTROFÁLNÍ.

Navštivte nás: CCBR, Hybešova 20 (vchod i z Vodní 13), Brno
nebo volejte 605 100 563, 515 550 902, www.ccbrno.cz

NA SNÍŽENÍ ŠKODLIVÉHO CHOLESTEROLU. 

CCBR inzerce 210x143_03.indd   1 22/09/15   11:31

inzerce

NEKUPUJTE DVEŘE 

MY VÁM JE ZRENOVUJEME 

LEVNĚJI NEŽ NOVÉ

SE ZÁRUKOU 6 LET!!!

RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

www.renovace-brno.cz
Koliště 55, Brno
tel.: 775 690 400

inzerce
Blíží se Vánoce a s nimi i tradiční sma-
žení (nejen) štědrovečerních kaprů. 
Kromě rizika zapíchnutých kostí či 
žlučníkových záchvatů však přináší 
tato oblíbená kuchyňská úprava ješ-
tě jeden problém: zvýšené množství 
tuku v kanalizaci. 

Jsou-li totiž tuky vylévány do ku-
chyňských dřezů, splachovány do 
záchodů, způsobují potíže nejen 
obyvateli bytu, domu, ale i provo-
zovateli kanalizační sítě a čistírny 
odpadních vod a v obcích, jejichž 

kanalizace není napojena na čistír-
nu odpadních vod i přírodě.

Zatímco ze dna a stěn dřezu lze 
povlak tuku odstranit, jeho větší 
množství se vysráží již na stěnách 
vnitřních rozvodů a následně v ka-
nalizační přípojce. Nános sraženého 
usazeného tuku postupně narůstá až 
dojde k úplné neprůtočnosti. Tu pak 
majitel bytu velmi rychle pozná, když 
odpadní vody přestanou odtékat,  pří-
padně začnou vytékat ze zařizovacích 
předmětů. Na takové Vánoce pak jistě 

nebude vzpomínat jako na 
svátky klidu, míru a pohody.

Tuky, které projdou vnitřními roz-
vody i kanalizační přípojkou, se dostá-
vají do kanalizační sítě. I tady mohou 
způsobit tzv. ucpávkové havárie. Aby 
k nim nedošlo, musí byt kanalizační 
síť pravidelně čištěna. Tuky, které 
s odpadní vodou přitečou až na čis-
tírnu, jsou v části zvané mechanické 
předčištění zachycovány pomocí flo-
tace. Nedochází tak k jejich nátoku do 
dalších stupňů čištění. Je však velmi 
nákladné zachycené tuky likvidovat.  

Právě v době vánočních a novoroč-
ních svátků zaznamenávají vodohos-
podáři jejich vyšší výskyt.      (sal)

Tuky do 
kanalizace 
nepatří!

nebude vzpomínat jako na 
s átk klid mír a pohod

Kam tedy s odpadem?

Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení slijeme do 

PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich 

odbornou likvidaci

Co do kanalizace 
nepatří a je  
zákonem zakázáno 
do ní vypouštět

   biologický odpad – zbytky jídel, 
odpad z kuchyňských drtičů 

   tuky – fritovací oleje, 
motorové oleje

   veškeré hygienické potřeby  
   chemikálie a další 

nebezpečné látky
   léky

Nejen o Vánocích
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� Zvyšují pozitivní účinky saunování

�  Aplikace mořské soli a medových krémů

� Relaxační masáž trapézů a šíje v mezičase saunování

Nutná je objednávka nejpozději 24 hod před začátkem ceremoniálu.  
Tato relaxační procedura se uskuteční pouze za účasti nejméně  
3 osob. V případě nižšího počtu zájemců Vás budeme informovat  
o zrušení procedury.

Saunový ceremoniál v déle 60� min�. + 30 min. na převlečení -  140 Kč

Úterý:  18:00–19:30 hod. – pouze pro ženy
Čtvrtek: 18:00–19:00 hod. – pro muže i ženy

RELAXAČNÍ 
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY

REZERVACE na e-mail: pokladna-rasinova@starezsport.cz nebo na � 533 033 821 | � 730 157 521

LÁZEŇSKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM RAŠÍNOVA
Rašínova 643/12 | 602 00 Brno-město    www.lazne-rasinova.cz  

� facebook.com/sportujemevbrne 

∞ Zdravotní a ortopedická obuv ∞ Ortopedické
pomůcky ∞ Diagnostické pomůcky (tlakoměry,

glukoměry, krokoměry, alkoholtestry) ∞
∞ Výživa a komprese pro sportovce ∞

∞ Nordic Walking hole ∞

Jste bezradní co letos pořídit
pod vánoční stromeček svým blízkým?

Rádi Vám pomůžeme s výběrem
toho nejvhodnějšího praktického dárku!

Orlí 36 (pod Měnínskou bránou), Brno ∞ tel.: +420 513 035 488
e-mail: zp@chytralekarna.eu ∞ www.chytralekarna.eu

Otevírací doba: po – pá 8:00 – 18:00 hod.

Vybíráme z naší nabídky:

Sleva 10 %
na Váš nákup

Poukázka je platná do 31. 12. 2015
Slevu lze uplatnit na volně prodejný sortiment

zdravotnických potřeb. Nevztahuje se na nákup již zlevněných
a akčních produktů. Slevy nelze sčítat.

Sleva 500 Kč
na nákup holí Leki Spin
pro NORDIC WALKING

Poukázka je platná do 31. 12. 2015
Slevu lze uplatnit na volně prodejný sortiment

zdravotnických potřeb. Nevztahuje se na nákup již zlevněných
a akčních produktů. Slevy nelze sčítat.

co hýbe časemTvoje telka

Pusť si
večer všechno,

co Ti kvůli
vánočním
nákupům

uteklo. 
Více informací získáš na 539 015 525

nebo přímo na www.netbox.cz.

PERSPEKTIVNÍ STROJÍRENSKÝ 
OBOR 

DOVOLENÁ NAD RÁMEC 
ZÁKONÍKU PRÁCE 

    

ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ 
OHODNOCENÍ ZÁVISLÉ NA 
DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH 

MOŽNOST DALŠÍHO OSOBNÍHO 
A PROFESNÍHO ROZVOJE 

    

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ 
 MOŽNOST PŘIZPŮSOBENÍ 

PRACOVNÍ DOBY 

JEŘÁBNÍK / SKLADNÍK STROJNÍ ZÁMEČNÍK 
  

HORIZONTÁŘ CNC  
(HEIDENHAIN iTL 530) 

HORIZONTÁŘ KONVENČNÍHO 
STROJE 160 –200 

    

OSTŘIČ NÁSTROJŮ (BN 102-
KAMENÍČEK) 

INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
(VODO – TOPO - PLYN) 

    

KARUSELÁŘ (V KOMBINACI 
SOUSTRUŽNÍK / VRTAŘ) 

SVÁŘEČ KOVŮ (METODY 
135, 111, 141) 

    

MISTR LAKOVNY 
DEFEKTOSKOPISTA – 
KONTROLOR JAKOSTI 

Vytváříme svým zaměstnancům prostředí,  
ve kterém zaměstnanci mohou dosahovat 
nadstandardních výkonů. Zaměstnanci ke 
svému osobnímu a profesnímu růstu mohou 
využít dlouholetých zkušeností společnosti, 
které jsou od roku 1889 založeny na tradici  
a neustálém rozvoji. 
Společnost rovněž nabízí zaměstnancům velmi 
dobrou dostupnost do zaměstnání, více času  
na Vaši relaxaci v podobě 5 týdnů dovolené, 
jistotu práce, dobrý kolektiv, sociální program a 
ubytování.  

www.kralovopolska.cz 
532041546, 532041545 

personalni@kralovopolska.cz 
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I když letos Martin na bílém koni do 
Brna nepřijel, zaměstnanci společ-
nosti Brněnské komunikace jsou na 
sněhovou nadílku připraveni. Již od 
1. listopadu., kdy je zákonem stanove-
no zahájení zimní pohotovosti, čeká 
21 sypačů a 22 traktorů s radlicemi, 
aby v případě potřeby mohly zasáh-
nout a pomoci zabezpečit sjízdnost 
460 km silnic v moravské metropoli. 

Jde o ty komunikace, kde současně 
jezdí také vozidla městské hromad-
né dopravy, a také hlavní tahy, které 
směřují z a do Brna. 

V posledních  letech byly zimy mír-
né a spotřeba soli, určené k údržbě 
silnic, tak byla spíše podprůměrná   
(vloni to bylo 4,5 tisíc tun, v roce 2013 
dokonce 2,5 tisíce tun, přičemž běžný 
průměr spotřeby činí 6 – 7 tisíc tun 

soli). Nedá se však očekávat, že jde 
o setrvalý stav. Proto bylo letos do 
dvou solných hal provozního areálu 
Brněnských komunikací na Masné uli-
ci navezeno 10 tisíc tun posypové soli, 
která bude průběžně doplňována podle 

potřeby. V případě silného náledí na 
vozovkách se při jejich údržbě využívá 
také tzv. solanka (tj. roztok vody a soli 
v určitém poměru), která je účinná při 
rychlejším rozpouštění ledu.

Pokud ale nesněží, nemrzne a cel-
kově není nutné, aby sypače s pluhy 

vyjely do ulic, ani tak zaměstnanci 
Brněnských komunikací nezahále-
jí. Věnují se dokončování rozpraco-
vaných stavebních prací. Zimní po-
hotovost pro údržbu vozovek končí 
31. března 2015.

Všichni ti, kteří se o sjízdnost brněn-
ských silnic v zimě starají, vynaklá-
dají  maximální úsilí  pro zajištění 
jejich bezpečnosti. Přesto je nutné, 
aby řidiči byli při jízdě opatrní a do-
držovali všechna pravidla silničního 
provozu.   (sal)

Brněnské komunikace: Sypače jsou v pohotovosti
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Od začátku měsíce listopadu mohou 
na webových stránkách Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s., zájemci na-
jít dvě nové aplikace: mapu havárií 
a odstávek a mapu jakosti vody.  

První aplikací umožní zájemcům 
zjistit, kde jsou právě přerušeny do-
dávky vody například kvůli havárii 
nebo kde se odstávka pitné vody chys-
tá kvůli plánovaným opravám. Apli-
kace je veřejnosti přístupná z úvod-
ní webové stránky prostřednictvím 
odkazu „Mapa havárií a odstávek“ 
(červené kulaté tlačítko v horní části 
stránky). Po kliknutí na odkaz se zob-
razí podkladová mapa Google se vše-
mi aktuálně zadanými významnými 
provozními událostmi, označenými 
symbolem „i“ barevně rozlišeným 
podle druhu provozní události – ha-
várie a probíhající odstávky červeně, 
připravované odstávky modře. Apli-
kace rovněž umožňuje vyhledání pro-
střednictvím zadané adresy. Přehledy 

havárií i odstávek pitné vody jsou 
rovněž dostupné přes menu Zákaz-
níkům, v nabídce aktuality.

Druhá aplikace informuje o jakos-
ti dodávané pitné vody. Přístupná je 

z úvodní webové stránky ww.bvk.cz 
prostřednictvím odkazu „Mapa jakosti 
vody“ (oranžové kulaté tlačítko v horní 
části stránky). Jakost vody je publiko-
vána na základě rozborů pravidelných 
odběrů vody na vybraných odběrných 
místech pokrývajících přiměřeně kaž-
dou zásobovanou oblast. Je tedy velmi 
jednoduché zjistit, například jakou tvr-
dost má voda dodávaná k vám domů, 
a nastavit si správně myčku nádobí 
nebo dávkování pracího prášku.

V případě zájmu odběratele o po-
drobnější informace, týkající se jakos-
ti dodávané pitné vody, jsou součástí 
webových stránek společnosti rovněž 
telefonické kontakty na příslušná pra-
coviště laboratoří, kde vám poskyt-
nou doplňující informace. 

Mapy prozradí, 
kdy nepoteče pitná 
voda, i její kvalitu

Udělejte letos skutečnou 

radost nejen svým blízkým! 

Vyberte si jeden ze skutečných 

dárků, který dokáže v chudých 

částech světa pomoci rodině 

nebo celé vesnici.

Všechny dárky naleznete na

PR OČ DÁVAT 
VOL OV I N Y,

K DY Ž MŮŽ E T E 
DA R OVAT O S L A !

Autor kampaněHlavní mediální partneřiKampaň podporují

inzerce
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Moravská galerie  ]
v Brně je plná překvapení! 
A s jejich odhalením 
rozhodně nečeká až 
na Štědrý den. 

Přijďte se podívat prvního prosin-
ce na otevření nově zrekonstru-

ovaného Pražákova paláce (Husova 
18), jedné z pěti budov Moravské 
galerie, a zažijete něco opravdu 
výjimečného! V tento den bude za-
hájen projekt ART IS HERE, který 

zastřešuje mnoho změn, jež zde na 
návštěvníka čekají.

Obnovena totiž nebyla jen stálá 
expozice, ale vznikla také kompletně 
nová, jež je vytvořena z legendární 
sbírky Jiřího Valocha, klíčové osob-
nosti (nejen) kulturního Brna. V trojje-
diné pozici umělce, kurátora, teoreti-
ka umění se Valoch stal protagonistou 
radikální proměny umění. Expozice 
dokumentuje zásadní projevy nové-
ho umění a mapuje rovněž jeho his-
torické i mezinárodní přesahy. To ale 

zdaleka není vše! Zároveň se v paláci 
otevřou obměněné výstavní prostory 
v přízemí a veřejnosti přístupný depo-
zitář soch. Přibyla také herna, na jejíž 
realizaci se podílela Vendula Chalán-
ková, umělkyně známá pro svou tvor-
bu plnou humoru. 

Aby však umění nezůstalo jen za 
zdmi galerie a propojilo se s vnějším ži-
votem, budou na nádvoří mezi palácem 
a besedním domem umístěny nové so-
chy a neonový nápis připomínající, že 
Umění je tady (ART IS HERE)!

Označení souvisí s novu stálou ex-
pozicí, která vznikla z části uni-
kátního osobního archivu Jiřího 
Valocha - umělce, teoretika, sběra-
tele a výrazné osobnosti české vý-
tvarné scény. Objevují se v ní spe-
cifické podoby brněnské výtvarné 
scény i způsoby, jakými komuniko-
vala se zahraničím. Bezpochyby za-
jímavé je i to, že zahrnuje umělecké 

kategorie a motivy, které ještě neby-
ly v galeriích v České republice řeše-
ny. Například téma Mail Artu, tedy 
mezinárodního uměleckého hnutí 
využívajícího poštu buď přímo jako 
umělecké médium, nebo jako distri-
buční nástroj. Mail Art, respektive 
celá poštovní distribuce umění, byla 
ve východní Evropě velice důležitá, 
protože mnoho umělců z této části 

Z čeho pochází název 
projektu ART IS HERE?
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Umění je tadyaneb



Moravská galerie v Brně – ART IS HERE aneb Umění je tady 13

partner Moravské 

galerie v Brně

bloku nemohlo vystavovat v ofici-
álních galeriích. Pošta tak předsta-
vovala jeden z mála možných způso-
bů jejich prezentace a konfrontace 
s uměním západu. 

Do angličtiny přeloženou větu 
„Umění je tady!“ (Art is here!), psal 
Jiří Valoch na pohlednice svým přá-
telům. Chtěl tím předat zprávu, že 
i každý den našeho života můžeme 
prožívat a vnímat jako umělecké 
dílo. Anglického jazyka použil, aby 
vyjádřil, že se vnímá jako součást 
mezinárodní sítě umělců. Moravská 
galerie tento slogan převzala a říká - 
umění je zde, doslova i přeneseně! 

No samozřejmě mezinárodní biená-
le grafického designu Brno! A bude 
to už 27. ročník, což u akce, která 
je pořádaná jednou za dva roky, vy-
povídá o pěkně dlouhé historii – 
v roce 1964 uspořádala Moravská 
galerie v Brně první českosloven-
skou přehlídku plakátu a propa-
gační grafiky, na niž od roku 1966 

navázaly již mezinárodní cyklické 
výstavy s cílem obsáhnout široké 
spektrum oboru. 27. ročník Biená-
le Brno se bude zabývat klíčovými 
pojmy současného grafického de-
signu a vizuální komunikace. Vol-
ně tak navazuje na 25. ročník, který 
otevřel bienále všem formám gra-
fického designu, a zejména pak na 

minulý, tematicky zaměřený roč-
ník, věnovaný tématu ve spojení se 
vzděláváním a školami.

Přihlášky do Mezinárodní pře-
hlídky Bienále Brno 2016 je možné 
zasílat až do 15. ledna 2016. Veškeré 
informace se dozvíte na stránkách 
zde: 27.bienalebrno.org  

   (sal)

A pozor pozor, vstup do nových pro-
stor i stálých expozice je ZDARMA! 
V rámci přestavby byla změněna 
také koncepce průchodu palácem, 
dík y níž je umožněn návštěvní-
kům nečekaný prožitek umění. Tak 
se přijďte podívat a poprvé v gale-
rii sklouznout! Kde a kdy? No přeci 
v Pražákově paláci Moravské galerie 
od 1. 12. 2015! 

Noc ve výstavě III: V říši bájí
Čtvrtek 10/12/2015  18–22 h, Místodržitelský palác MG, Moravské náměstí 1a

Třetí komponovaný večer spojený s výstavou „Zastihla je noc. Čeští umělci 

ve Francii 1938–1945“ Vás vtáhne do vánoční atmosféry. Tvorbu českých 

umělců v Paříži přiblíží nejen po stránce výtvarné, ale i hudební a literární.

Večer začíná v 18:00 Koncertem Korngold Quartet s výběrem ze skladeb 

Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, které válka ve Francii také 

zastihla. Koncert talentovaného kvartetu nabízí výběr ze skladeb 

komponovaných v této zemi. Od 19:15 bude pokračovat komentovanou 

prohlídkou, na kterou naváže ve 20:30 čtení z děl Adolfa Hoffmeistera, 

která vznikla během jeho pobytu ve vězení. V tento večer Vám také kavárna 

nabídne speciální francouzské menu a výstava bude výjimečně u této 

příležitosti otevřena až do 22 hodin.

Typ na kulturní zážitek 
plný předvánoční atmosféry:

V čem spočívá rozdíl mezi fotogra-
fem laikem a profesionálem? Přijďte 
objevit dílo fotografa, který o sobě 
tvrdil, že vlastně vůbec žádný foto-
graf není! Právě probíhající výsta-
va v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
(Husova 14) seznamuje s umělcem, 

který se legendou stal už za svého 
života. Názory na postavení fotogra-
fa ve světě umění spolu s nevšední 
vizualitou i koncepcí fotografi í 
Jana Svobody (1934–1990) zasáhly 
snad všechny klíčové oblasti domá-
cí fotografie! Výstava s názvem Jan 

Svoboda: Nejsem fotograf vzdává 
hold této jedinečné osobnosti.

Výstava je k vidění do 21. února 
2016. Vše o návštěvě MG se dozvíte 
na stránkách galerie zde: www.mo-
ravska-galerie.cz

   (sal)

Výstava pro každého majitele 
fotoaparátu povinná!

Jaká je nejdůležitější událost, kterou 
Moravská galerie chystá v roce 2016?
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Technické muzeum půjde Až na kov
Až na kov – pod tímto netradičním názvem bude v Technickém muzeu 
v Brně (TMB) probíhat až do konce února 2016 výstava o záchraně historic-
kých kovových předmětů poškozených požárem. Výstava přiblíží způsoby 
ochrany památek před ohnivým nebezpečím a způsoby záchrany požárem 
poškozených cenností nejen v ČR, ale i na Slovensku. Podle statistik bylo 
od roku 2007 do roku 2010 v ČR požárem zasaženo 207 památek a škoda 
se vyšplhala na téměř 240 mil. Kč. Výstava vznikla ve spolupráci se Sloven-
ským národním muzeem – Muzeum Betliar.

Na příkladu požárem zničeného hradu Krásna Hôrka na Slovensku, kde 
bylo poškozeno požárem 342 sbírkových předmětů, střecha a části expo-
zic, je možné návštěvníkům ukázat nebezpečí požáru, nové metody zabez-
pečení a hlavně možnosti restaurování poškozených sbírek. Záštitu nad 
projektem převzali ministři kultury obou zemí.
Na Krásné Horce byla požárem nejvíce zasažena zbrojnice, kde byla největ-
ší muzejní sbírka zbraní na Slovensku. Došlo k poškození 137 kusů zbraní 
a zbroje. „Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně na-
bídlo ošetření sbírkových předmětů, které byly zasaženy teplotou přesahu-
jící 700 stupňů celsia. K unikátním předmětům patří raně středověký meč 
s nápisem +Ulfberht+  nebo románský meč s dutou hlavicí a damscenskou 
čepelí. Kromě zbraní menších rozměrů byly ohněm zasaženy také vojenské 
tympány, kompletní brnění nebo součásti zbroje, jako jsou přilby a kyrysy 
z 16. až 17. století,“ uvedla Ing. Alena Selucká z TMB. Na vybraných prezen-
tovaných exponátech je dokladován požadovaný rozsah materiálového 
průzkumu, konzervátorsko-restaurátorské práce, ale samozřejmě i řeme-
slná kvalita a krása orientálních zbraní, která je stále patrná i po tak ničivé 
katastrofě. Více informací na www.tmbrno.cz.     (sal)

Žert v sedmi částech je poklonou M.Kunderovi 
Divadlo Husa na provázku vás 
co nejsrdečněji zve na nejnověj-
ší inscenaci Vladimíra Morávka 
Směšná interpretace (Zatímco 
nahoře se dává zas nějaká Perver-
ze). Tento „žert v sedmi částech“, 
který pro divadlo napsal Ondřej 
Novotný, je poklonou velikému 
Brňanovi, spisovateli Milanu 
Kunderovi. Z hlediska formy lze 
očekávat výsledek na ose kabaret 
- esej. Něco mezi. Forma se nabízí, 
dostavila se samospádem. Dějiš-
tě: něco mezi bytem a foyer diva-
dla. Možná, že se celá hra bude 
odehrávat ve foyer. Možná diváci 
v hledišti sledují cosi bezvýznam-
ného a to důležité se odehrává ve 
foyer divadla. Ovšem když diváci 

z divadla odcházejí, ve foyer už se sklízí... V hlavní roli Josefa K. uvidíte 
Jana Zadražila, Jana Kolaříka a Vladimíra Hausera.     (sal)

Vánoce ve  
Versailles
Slavnostní koncert  

z kaple Ludvíka XIV.
Dora Pavlíková - soprán

Markéta Cukrová 
- mezzosoprán

Jean-Sébastien Beauvais (FR) 
- kontratenor

Pá 11. 12. 2015 v 19:30
Mendlův refektář, Brno w
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Hudební lahůdky
zvou na

Vánoce ve Versailles
Adventní i vánoční hudbu z královské kaple Krále Slunce 
Ludvíka XIV. uvedou v pátek 11. prosince Hudební lahůdky 
jako svůj poslední koncert v roce 2015. V Mendlově refektáři 
Augustiánského opatství na Mendlově náměstí na Starém 

Brně jej představí soubor Plaisirs de Musique.

Na zámku ve Versailles se neustále konaly velkolepé a hýřivé 
slavnosti s hudbou i tancem, které provázelo zlato, zrcadla, lesk 
a noblesa. Jak ale královský dvůr oslavoval příchod spasitele? Ve 
skladbách barokních mistrů tuto atmosféru posluchačům přiblíží 
soubor Plaisirs de Musique, věnující se pod uměleckým vede-
ním Jana Čižmáře hudbě 15. až 19. století. Vystoupí sólisté Dora 
Pavlíková (soprán), Markéta Cukrová (mezzosoprán) a francouz-
ský kontratenor Jean-Sébastian Beauvais. V programu zazní na-
příklad lidové koledy v orchestrálním zpracování Marc-Antoine 
Charpentiera (1643–1704) a adventní i vánoční moteta z per slav-
ných skladatelů, jako jsou Jean-Baptiste Lully (1632–1687) či And-
ré Campra (1660–1744). Plaisirs de Musique program Vánoce ve 

Versailles představí i v Pardubicích a v Hradci Králové. 

Hudební lahůdky děkují všem svým přiznivcům a již nyní připra-
vují programy na rok 2016. Komorní i orchestrální koncerty, scé-
nické a taneční projekty, hudební bonbónky – pořady pro děti, 
vzdělávací akce pro veřejnost, zkrátka hudební lahůdky různých 
historických období a z různých zemí. V novém roce vás na ně 

srdečně budou zvát na stránkách

www.hudebnilahudky.cz
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Soutěžte o vstupenky!

Zajímá vás, co nového pro vás připravili v Technickém 

muzeu Brno? Soutěžit o vstupenky můžete od 28. listopadu  

do 15. prosince 2015 na adrese www.salina-brno.cz.
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Fotograf Václav Jirásek v Domě umění 
představí svět podle Ironyma Koola

Svět Ironyma Koola je krásné, bolestivé 
místo. S úšklebkem sleduje Kool pokra-
čující rozklad západní společnosti, do 
něhož s patřičným despektem zahrnu-
je i dnešní život člověka, jehož je alter 
egem. Kool je připomínkou svobodného 
a idealistického mládí, oplakaným iro-
nickým hrdinou, kterým umělec býval 
a není. Na svých cestách se upřímně baví 
každodenními bizarnostmi a romantic-
ky obdivuje prostotu v krajinách, záti-
ších sestavených pasáky, eskapických 
popových záblescích i zbytcích tradič-
ních hodnot, vědomý si jejich krutosti 
a dnešku zoufale neadekvátních strá-
nek. Návrat není možný, ani žádoucí, 

ale současnost je plná utrpení a pocitů mnohem míň vznešených – trapnos-
ti, groteskní ubohosti nebo čistě absurdity. Psů přikovaných k vzrušujícím 
vrakům, torz životních snů v nikdy nedostavěných, osamocených domech, 
lidí schoulených na ulici a dětí v gumových maskách smrti. Výstavu můžete 
v Domě umění zhlédnout od 9. prosince 2015 do 7. února 2016.    (sal)

Obdarujte své blízké kulturním zážitkem
Pokud stále ještě 
vymýšlíte a váháte, 
čím obdarovat své 
blízké pod vánoč-
ním stromečkem, 
zkuste zabrouzdat 
na webové strán-
ky Městského di-
vadla Brno či si 
přímo zajděte do 
centrální poklad-
ny MdB na Lidické 

ulici. Určitě neodejdete s prázdnou! Je totiž skutečně z čeho vybírat.  
Výborným tipem je například Vánoční dárkový poukaz, který vydáváme 
v limitované sérii. Pořídíte jej za 500,- Kč, hodnota poukazu však činí 580,- Kč. 
V prodloužené době platnosti, která trvá až do konce divadelní sezóny, si tak 
obdarovaný bude moci sám vybrat představení, které chce zhlédnout, v ter-
mínu, který se mu hodí. A pro ty, jenž byli uplynulý rok skutečně velmi hodní 
a zaslouží si ještě mnohem větší dárek, nabízíme Roční předplatné 2016, 
které zahrnuje pět nejvyhledávanějších titulů z repertoáru MdB: romantický 
muzikál DUCH, groteskní komedii Mrtvé duše, historický muzikál Ostrov po-
kladů, nechybí ani francouzská konverzační komedie Jméno či muzikál s hity 
Ralpha Siegela Johnny Blue.  Vždyť dvě z uvedených inscenací vynesly našim 
hercům nejedno ocenění či nominaci na Cenu Thálie! 
Stále jsou k mání také vstupenky na některá prosincová a lednová představe-
ní – nezapomenutelným zážitkem bude jistě osudový muzikál TITANIC, který 
připluje na Hudební scénu v premiéře již 16. ledna. A pokud vám chybí do ba-
líčku už jen nějaká drobnost, jistě potěší například CD s písněmi z našich mu-
zikálů, obsáhlé programy k inscenacím, divadelní pexeso a jiné.   (sal)

Co nesmí chybět žádné dámě? Slušivý klobouk
Pro někoho jen praktická pokrývka 
hlavy, pro jiné vyjádření vlastní osob-
nosti a elegantní doplněk. Řeč je o klo-
bouku. Muzeum města Brna vám na 
Špilberku od 3. prosince v rámci vý-
stavy „A klobouk dělá dámu“ předsta-
ví historickou sbírku klobouků paní 
Magdalény Kopotové i její vlastní, ruč-
ně vyráběné klobouky. 
Ve sbírce Magdalény Kopotové najdete 
převážně klobouky z doby první repub-
liky, je mezi nimi i baret od Christiana 
Diora nebo klobouček od Elsy Schia-
parelli. Sběratelka se věnuje i vlast-
ní tvůrčí práci; nové modely vyrábí 
tradičním způsobem na historických 
kloboučnických formách. Kromě toho 
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uvidíte ve výstavě i kloboučnickou dílnu a odhalíte, proč se způsob ruční 
výroby pokrývek hlavy od středověku skoro nezměnil. Ve výtvarné dílně 
na konci výstavy se budete moci vyfotit v historickém klobouku nebo si vy-
zkoušíte práci modistky.  
Potěší vás i doprovodný program. Hned v sobotu 9. prosince na slečny a paní 
čeká módní přehlídka klobouků z 20. až 50. let minulého století, kloboukový 
fotoateliér, přednáška o ženských i mužských pokrývkách hlavy i občerstve-
ní. Ve středu 16. prosince se můžete připojit na výtvarnou dílnu, kde se budou 
vyrábět doplňky, čelenky či fascinátory. Přineste si i vlastní kloboučky, bude-
te si je moci pěkně nazdobit. A živo bude ve výstavě i po Vánocích: chystá se 
výměnný bazar 13. ledna a komentovaná prohlídka s autorkou a sběratelkou 
Magdalénou Kopotovou 16. ledna. Výstava končí 24. ledna.    (sal)
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Běsi ovládnou prosincovou Redutu 
„Milovat člověka zna-
mená vidět ho tak, jak 
byl Bohem stvořen. To 
by podepsal i ďábel.“  
Román Fjodora Micha-
jloviče Dostojevského 
Běsi z roku 1872 je au-
torov ým předposled-
ním a nejkrutějším dí-
lem. Dozrává v něm 
k poznání temných po-
hnutek lidské duše a vy-
volává otázku, jak a zda 

vůbec se jeho milované Rusko vyrovná s démony. Inspirován procesem 
s anarchistou Sergejem Něčajevem, jenž jako zastánce bezbřehého tero-
ru zavraždil svého oponenta z ilegálního hnutí, vytvořil spisovatel roz-
sáhlý portrét generace, která ve snaze vymanit se z pokrytecké morálky 
a z přežitých norem společenského řádu svých rodičů váhá mezi módním 
mysticismem a pragmatickým rozumem. Mezi rozvracečským násilím, 
pokornou vírou a bohapustým nihilismem. Tuto rozevírající se hodnoto-
vou polaritu reprezentuje čtveřice mužských protagonistů: bezstarostný 
dandy Stavrogin, mocichtivý pletichář Verchovenskij, depresivní radikál 
Kirillov a nerozhodný idealista Šatov, jejichž výstřelky jsou podrobovány 
obecnějším zkouškám cti a lásky. Divadelní adaptaci Dostojevského Běsů 
pro Národní divadlo Brno připravují dramatik Roman Sikora a režisér 
Martin Čičvák, kteří již pro NdB vytvořili originální inscenaci Lysistrata/
Aiás. Kromě členů souboru činohry NdB účinkuje v inscenaci v roli Var-
vary Petrovny Stavroginové skvělá Helena Čermáková, herečka Městské-
ho divadla Zlín, několikanásobná nominantka a držitelka divadelní ceny 
Thálie. Premiéra se uskuteční 17. 12. v divadle Reduta.    (sal)

Svátek světla na Kraví hoře
V úterý 22. prosince se budou na 
Kraví hoře dít podivuhodné věci. 
Budova Hvězdárny a planetária 
Brno rozvibruje okolí hudbou 
i světlem a oslaví jeden z nejkrás-
nějších přírodních svátků – zimní 
slunovrat. Vstupenky si kupovat 
nemusíte, jen se teple oblečte. Pro-
jekce se budou pravidelně opako-
vat od 17. do 22. hodiny. V jeden, 
jediný den roku 2015 přijde zá-
žitek, na který se nezapomíná. 
Vstup zdarma a bez vstupenek. 
Z astronomického hlediska je 
zimní slunovrat okamžikem, 
kdy se Slunce na pozemské ob-
loze dostane do nejjižnějšího 

bodu své dráhy. Letos se tak stane 22. prosince v 5 hodin 47 minut naše-
ho času. Z astrologického hlediska naše denní hvězda vstoupí do znamení 
Kozoroha, „úředně“ odstartuje astronomická zima, ale především se opět 
začnou zkracovat noci a prodlužovat dny. 
Abychom nejdelší a nejpodivuhodnější noc v roce – alespoň v krásném Brně – 
přestáli bez úhony, připravila Hvězdárna a planetárium Brno ve spolupráci 
s uskupením VISUALOVE nefalšovaný svátek světla. Základem se stane ori-
ginální nasvětlení pohledových fasád budovy, které zalije nekonvenční ba-
revné světlo s bílými kuželovými akcenty. Obraz bude doplňovat dominanta 
kupole, na které bude probíhat videomappingová projekce pohrávající si 
s jejím klasickým vnějším výrazem. Návštěvníci budou zahaleni do hávu 
dynamické hudby prostupující předprostor Hvězdárny a planetária Brno, 
která podtrhne vnímání tohoto zcela mimořádného vizuálního zážitku. To 
vše jako oslavu nejdůležitější hvězdy ve vesmíru – našeho Slunce. Jménem 
VISUALOVE si říká dvojice architektů, kteří se zabývají tvorbou audiovizu-
álních instalací. Ve svých pracích kreativním a originálním způsobem pro-
pojují architekturu, světlo a videoprojekce, díky čemuž se jim výborně daří 
odhalovat nečekané možnosti prostoru.    (sal)

VIDA! slaví první narozeniny a láká 
na netradiční vánoční dílny 

Na 220 tisíc návštěvní-
ků, 1500 odehraných 
představení, 1700 pro-
gramů pro školy, 25 
akcí mimo budov u, 
12 příměstských tábo-
rů, stovky hodin zdoko-
nalování interaktivních 
exponátů… To je první 
rok zábavního vědecké-
ho parku VIDA!

Narozeninová oslava proběhne poslední listopadový víkend, tedy v sobotu 
28. 11. a v neděli 29. 11. Díky narozeninovému hostovi cirkusu LeGrando 
si ve VIDA! parku můžete vyzkoušet kromě 151 hravých exponátů i cirkusové 
dovednosti, jako je chůze po laně, žonglování nebo fakírské umění. V sále ve 
3. patře bude připraveno představení ZŠ Novolíšeňská Čaroděj ze země AKI-
ZYF, v Labodílnách a Objevovnách pak výběr toho nejlepšího, co ve VIDA! za 
celý rok vymysleli, a v Divadle vědy se postupně vystřídají všechna science 
show. I ty, které se už běžně neuvádějí. Více na www.vida.cz/narozeniny.
Na prosinec VIDA! připravuje netradiční vánoční dílny, které budou 
probíhat každou neděli od 11 do 17 hodin v Labodílnách. Na co se mů-
žete těšit? Čeká vás výroba speciální prskavky, která hoří i pod vodou, 
nebo originální vánoční ozdoby z krystalů boraxu. Zájemci mohou na-
psat Ježíškovi dopis tajným písmem. Nedělní program probíhá v Labo-
dílnách zábavního vědeckého parku VIDA! za příplatek ke vstupnému 
20 Kč. www.vida.cz/nedelniprogramy    (sal)

PR

GALERIE PEKAŘSKÁ,
Pekařská 52, 602 00 Brno
Otevírací doba: PO – PÁ  od 9.00 do 17.00 hodin
Tel.: +420 721 562 527, www.galeriepekarska.cz,
facebook.com/GaleriePekarska

Rok 2015 zakončí galerie GALERIE PEKAŘSKÁ

Výstavou keramiky
a malby Karla Ševčíka

Přijďte si tedy tvorbu tohoto brněnského výtvarníka ve dnech od 10. 12. 2015 do 

15. 1. 2016 prohlédnout či koupit, pro sebe nebo svým blízkým, jako originální 

dárek pod stromeček do naší galerie. 

Pár vět o keramické tvorbě
Pracuji především s jemnou a hrubší šamotovou hlínou, kterou dobarvuji kyslič-

níky kovů v kombinaci s glazurou. V poslední době se pokouším překonat určité 

bariery v přístupu ke keramické tvorbě – jako malíř. Vznikají tak podle mého 

názoru zajímavá díla, ale se všemi riziky, které nová tvorba přináší – je to hledání 

nevyzkoušených cest, kdy si každá věc říká o specifi cké vyjádření sama. Důležitý 

je vždy výsledek.

Karel Ševčík
Vystudoval UMPRUM (1958–1961), je zakládajícím členem Sdružení keramiků 

Brno - SKB 1990–2015, členem Unie výtvarných umělců, bývalým pedagogem 

na VOŠ restaurátorské v Brně (do r. 2010). Věnuje se především keramické tvorbě, 

v posledních letech i malbě.
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Zoo se připravuje na nekuřácký provoz 
Brněnská zoologická 
zahrada se v těchto 
měsících připravu-
je na novinku, kte-
rou bude od 1. ledna 
2016 omezení kou-
ření v areálu Mniší 
hory. Kuřáci dosta-
nou vyhrazena speci-
ální místa dostatečně 
oddělena zejména od 

občerstvovacích prostor a dětských atrakcí. „Kromě úprav v návštěvním 
řádu a provozním řádu zoologické zahrady doplníme informační a navigač-
ní systém a vybudujeme postupně sedm míst, kde bude možné v prostorách 
zahrady kouřit,“ říká ředitel Zoo Brno Martin Hovorka. Od ledna příštího 
roku vzniknou čtyři kuřácké „koutky“: pod terasou restaurace U Tygra, 
vedle expozice manula, u Exotária a v Africké vesnici. V další fázi přibu-
dou další tři: nad Správní budovou, u Tropického království a v prostoru 
mezi Dětskou zoo a pódiem v horní části zahrady. Pro vybudování většiny 
kuřáckých míst je potřeba vysadit zeleň, osadit dřevěné plůtky a vybavit 
je stoly, lavičkami a popelníky.
V zoo se těší na návštěvníky také v nejsvátečnějších dnech roku. Ve čtvrtek 
24. prosince proběhne již tradiční Štědrodopolední komentované krmení 
v dárkovém balení, které si během posledních let získalo velkou oblibu u Br-
ňanů. Na další sváteční, Novoroční, krmení zvířat jste zváni první den roku 
2016. Časy jednotlivých krmení najdete na www.zoobrno.cz.    (sal)

Koncert pod stromeček a PF 2016
Uvažujete o originál-
ním vánočním dárku? 
Vyber te si  z koncer -
tů Fi lharmonie Brno 
a darujte hudbu. A že 
vaši blízcí „na klasiku“ 
nechodí? Pak to pro ně 
může být o to příjem-
nější přek vapení! Na 
vlastní uši se přesvědčí, 
že není třeba se klasic-
ké hudby bát. Je možné, 

V Divadle Bolka Polívky se hraje i zpívá 
Zastavte se v předvánočním 
shonu v Divadle Bolka Polívky, 
vydechněte a dopřejte si trochu 
dobré divadelní společnosti: 
• Milena má problém 9. 12. 
Milena nechce být jen ženou 
v domácnosti, saní, která mís-
to polibků srší na svého chotě 
jen oheň. Překoná Milena svůj 
problém?
• TVRZ – komedie husitská 
10. 12.

Komedie z doby husitské, která pod rouškou humorných situací řeší i otáz-
ku volby mezi hrdinstvím  a zbabělostí. TVRZ zraje jak víno. Přijďte se 
přesvědčit!
• Velvet Havel 11. 12.
Cenami ověnčená hudebně osobitá inscenace Miloše Orsona Štědroně a Di-
vadla Na zábradlí poprvé v Brně! Hra je volně inspirována životem a odka-
zem Václava Havla, na kterého nahlíží ne zcela obvyklým způsobem.
• předvánoční koncerty - nenechte si ujít!
Poutníci Slaví 40! (host R. Křesťan a Druhá tráva) (4. 12.), pro velký zá-
jem přidán koncert na 16h.
Szidi Tobias pohladí chansonovými baladami (12. 12).
Výjimečný swingový zážitek v podání Bratislava Hot Serenaders oko-
řeněn zpěvem i humorem Milan Lasica (16. 12.).     (sal)

že se nestane jejich šálkem kávy, ale proč jí nedat šanci? Vyberte jim 
některý z desítek nabízených koncertů. Nabídka je široká, od koncertů 
léty prověřených klasických titulů přes současnou či barokní hudbu po 
koncerty Kantilény či mimořádné koncerty. Nabízíme také Jazz & World 
Music, Hudbu zblízka – neformální koncerty klasické hudby bez barié-
ry pódia a večerních rób, nebo třeba speciální koncert pro nastávající 
rodiče a jejich očekávané potomky…
Srdečně zveme také na tradiční Novoroční koncert s přípitkem. Ten 
tentokrát bude zároveň velkou narozeninovou oslavou, protože Fil-
harmonie Brno 1. ledna 2016 oslaví své 60. narozeniny. Na koncertě 
zazní replika programu vůbec prvního koncertu filharmoniků (1. le-
den 1956) s jednou drobnou záměnou: namísto původní Čajkovského 
předehry 1812 zazní v premiéře nová hudba Miloše Štědroně k nedáv-
no objevené němé reportáži o turné filharmoniků do Velké Británie 
v říjnu 1966. Buďte u toho!    (sal)

Vařte a soutěžte s Šalinou

 Kalkulace na 4 porce 
 Roláda
Bůčkový plát 800g
Sůl, pepř černý, kmín drcený
Libeček 40g
Česnek ranný 40g
Cibule 240g
Calvados 100ml

Liškové ragú
Lišky     300g
Šalotka 150g
Brusinky 80g
Máslo 80 g
Tymián čerstvý, Sůl, pepř černý

Dýňové pyré
Dýně hokaido 1000
Olivový olej panenský 1,5 dcl
Máslo 100g
Sůl, pepř bílý

 Postup: 
Bůčkový plát bez kosti dnes už můžeme běž-
ně koupit (firma Steinhauser). Takto připra-
vený plát osolíme, opepříme. Přidáme kmín, 
jemně nasekaný česnek a libeček. Nakonec 

poklademe klobáskou v celku. Smotáme ro-
lády a vyvážeme je motouzem. Pečeme na 
nižší teplotu cca 120°C asi 2 hodiny.
Očištěné lišky a sušené brusinky mírně 
opečeme na másle s čerstvým tymiánem. 
Přidáme zredukovanou šťávu z bůčko-
vé rolády a krátce podusíme. Ochutíme 
solí a pepřem.
Oloupanou a od semínek očištěnou dýni 
nakrájíme na kousky a dáme na plech. Oso-
líme, jemně opepříme čerstvě mletým pep-
řem a pokapeme olivovým olejem. Pečeme 
cca 1 hodinu při 130 °C.
Po upečení k dýni přidáme studené máslo 
a ušleháme na pyré. Na talíř naservírujeme 
dýňové pyré, liškové ragú s brusinkami a na-
konec přiložíme plátky bůčkové rolády.

Prosinec: Bůčková roláda 
plněná domácí klobáskou 
pečená s calvadosem

Chladné a sychravé dny potřebují nějaké vyrovnání. Je jen málo pří-
jemnějších věcí, jako když si po návratu třeba z výletu do přírody 

doma sednete k talíři plnému dobrot, které nejen zasytí, ale i zahřejí 
(a chutnají). A na rozdíl od letních veder zimní počasí přeje i jídlům sy-
tějším a vydatnějším, třeba jako je bůčková roláda, jejíž recept pro vás 
připravil Jaroslav Kolbasovský, šéfkuchař restaurace Boulevard spadající 
pod společnost Brixton-gastro. Další speciality Jaroslava Kolbasovského 
můžete ochutnat přímo v restauraci, kterou najdete na dvoře Městského 
divadla Brno a kde si určitě vyberete i vhodné víno. Určitě ale nezapo-
meňte odpovědět na naši soutěžní otázku, vylosovaný autor správné od-
povědi se může těšit na voucher do některé z restaurací Brixton- gastro. 
Vítězem listopadového kola se stává Paulína Chládeková.

dom

ODKUD POCHÁZÍ DÝNĚ HOKAIDO?      

Svoje odpovědi posílejte do 13. prosince 2015 na adresu 
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést 

svoje jméno a telefonické spojení.
Výherce bude kontaktován mailem. SO
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Soutěžte s Šalinou18

Velká vánoční soutěž o vstupenky 
do různých brněnských organizací  
se už dvakrát setkala s nadšeným 
ohlasem mezi vámi, našimi čtenáři, 
a proto vám letos nabízíme její tře-
tí pokračování. Pravidla jsou opět 
jednoduchá:  Stačí si vybrat jednu, 
vícero, ale klidně i úplně všechny 

otázky a správnou odpověď nebo 
odpovědi nám poslat elektronicky 
na adresu soutěž@salina-brno.cz 
do 18. prosince 2015. Počátkem 
nového rok u ta k m nohé z vá s 
čeká opožděný, ale jistě neméně 
radostný mail od „ježíška“, kte-
rý vám oznámí, zda jste byli mezi 

v ylosovanými autory správných 
odpovědí. Pokud ano, pak se v no-
vém roce můžete těšit třeba na ná-
vštěvu Městského nebo Národního 
divadla, Moravské galerie či Domu 
umění, hvězdárny, centra VIDA! či 
zoo nebo Technického muzea. Tak-
že odpovídejte a těšte se. 

  Kód soutěže: DUMB
  Soutěžní otázka: 

Dům umění byl po druhé světové 
válce z ryze secesní podoby přesta-
věn do té současné funkcionalistic-
ké. Který známý architekt je autorem 
této zásadní přestavby?

a) Bohuslav Fuchs
b) Arnošt Wiesner
c) Jan Kotěra

  Kód soutěže: NDB
  Soutěžní otázka: 

Kdo ztvárňuje titulní roli Saturnina 
v inscenaci činohry Národního diva-
dla Brno?

a) Dušan Hřebíček
b) Martin Siničák
c) Martin Sláma

  Kód soutěže: FB
 Soutěžní otázka: 

Filharmonie Brno slaví své naroze-
niny. Kolikáté?

a) první
b) padesáté
c) šedesáté

  Kód soutěže: HPB
  Soutěžní otázka: 

Ve kterém roce bylo v Brně naposle-
dy vidět úplné zatmění Slunce?

a) 1485
b) 1842
c) 1999

  Kód soutěže: ZOO
  Soutěžní otázka: 

Co nejraději panda malá/červená po-
žírá v přírodě?

a) Housenky a kaštany
b) Listy jahodníku a borůvky
c)  Bambus, ale také ovoce, vajíčka 

a drobné plazy

  Kód soutěže: TMB
  Soutěžní otázka: 

Aktuální výstava v Technickém mu-
zeu v Brně se jmenuje AŽ NA KOV 
a věnuje se záchraně sbírek z jedno-
ho vyhořelého hradu. Jak se tento 
hrad jmenuje?

a) Krásna Hörka 
b) Pernštějn
c) Spišský hrad

  Kód soutěže: MG
  Soutěžní otázka: 

Jak zní český překlad věty ART IS 
HERE, kterou Moravská galerie zvo-
lila jako název projektu zastřešují-
cího otevření Pražákova paláce po 
rozsáhlé rekonstrukci?

a) Tady není žádné umění
b) Umění je tady 
c) Galerie je támhle

  Kód soutěže: VIDA
  Soutěžní otázka:

Co si vyrobíte v rámci netradičních 
vánočních dílen v zábavním vědec-
kém parku VIDA!, které probíhají 
každou prosincovou neděli?

a)  vánoční ozdobu z krystalů 
boraxu

b)  vánoční perníčky
c) vánoční stromeček

  Kód soutěže: MuMB
  Soutěžní otázka: 

Nejkrásnější pohádky pro nejmen-
ší si nyní můžete připomenout na 
výstavě knižních ilustrací Vlasty 

Švejdové „Hádám, hádám pohádku“, 
která na Špilberku trvá až do 24. led-
na. Znáte pohádky dobře? Víte, proč 
Budulínek v pohádce otevřel dveře 
lišce, která ho unesla? 

a)  Liška ho prosila, aby ji pus-
til, protože si chtěla zahřát 
tlapičky.

b)  Budulínek si myslel, že je to 
jeho maminka, protože liška 
si u kováře nechala upilovat 
jazyk, aby měla stejný hlas 
jako ona. 

c)  Liška mu slíbila, že ho sveze na 
ohonu. 

  Kód soutěže: MDB
 Soutěžní otázka: 

V lednu 2016 představí Městské di-
vadlo Brno divákům v české premi-
éře muzikál o nejslavnější námořní 
katastrofě, nazvaný TITANIC. Jak 
se jmenoval kapitán „nepotopitel-
né“ lodi? 

a) Harold Bride
b) Edward J. Smith
c) Isidor Straus

Vaše odpovědi posílejte e-mailem na adresu soutez@salina-brno.cz. Do předmětu zprávy napište vždy příslušný kód soutěže. 
Nezapomeňte prosím uvést celé vaše jméno. 

Vylosovaní autoři správných odpovědí budou kontaktováni mailem počátkem příštího roku.

Odpovězte na jednoduchou 
soutěžní otázku a vyhrajte 
2 vstupenky do některé 
z těchto institucí:

   Dům umění města Brna

   Filharmonie Brno

   Hvězdárna a planetárium Brno

   Městské divadlo Brno

   Moravská galerie v Brně

   Muzeum města Brna

   Národní divadlo Brno

   Technické muzeum v Brně

   Zoo Brno

   VIDA!

Soutěžte s Šalinou o 474 vstupenek
VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Od ě t j d

237 výherců

KULINÁŘSKÉ
SPECIALITY

NÁKUP DÁRKŮ
OD VÍCE NEŽ 400 PRODEJCŮ 

ŘEMESLNICKÝ
JARMARK

www.bvv.cz/vanocnitrhy

inzerce
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inzerce

16. 12.19.30

Inspektor Kluzó 
Malý hudební kabaret se

špetkou humoru ze šuplíku 

Tomáše Matonohy. 

Zpívá V. Příhodová, finalistka 

Hlasu ČeskoSlovenska 2014. 

Na kytaru hraje herec, komik 

a moderátor T. Matonoha, 

na klavír Zdeněk Král, 

skladatel a hudební vědec. 

Vstupné 250,-
19. &
20. 12.19.30

Travestie show 
Daina Divad 

a Lolly de Champagne. 

Ženy v domácnosti, 

mediální hvězdy 

a travestie intelektuálky.

Vstupné 250,-

Kopečná 46, Brno 602 00

tel.: +420 734 584 163
kabaretspacek

www.kabaretspacek.cz

Vánoce v Brně přicházejí tradičně 
den před Štědrým večerem. Letos se 
tak stane už potřiadvacáté ve středu 
23. prosince na Nové radnici v Brně. 
Bohatý celodenní zábavný program 
bude probíhat od 9.30 do 18.00 ve Vel-
kém sněmovním sále, Křížové chod-
bě a dalších historických sálech Nové 
radnice. Letos brněnskou radnici na-
vštíví i Hurvínek se Spejblem a zakro-
jí pro děti dort ke svým 90. naroze-
ninám. A před odchodem si můžete 
do svých domovů odnést Betlémské 
světlo. V devatenáct hodin vyvrcholí 
program na Dominikánském náměstí 
ohňostrojem s hudbou a koledami. 

Již osmým rokem pozve město Brno 
své občany i návštěvníky do novoroč-
ních svátečních ulic a náměstí v his-
torickém centru. Prvního ledna 2016 
bude již od ranních hodin probíhat 

krmení zvířátek v ZOO, v deset ho-
din odstartuje cyklo jízda z náměstí 
Svobody. Otevřeno bude také zábav-
ní centrum VIDA! V jedenáct hodin si 
vyslechneme tradiční troubení s žes-
ťovým koncertem z věže Staré radni-
ce. Od čtrnácti hodin se návštěvníkům 
otevřou Palác šlechtičen Moravského 
zemského muzea, věž Staré radnice 
a také Hvězdárna a planetárium Brno 
s pohádkovým příběhem Polaris. 

Přesně v osmnáct hodin bude tradič-
ně odpálen slavnostní novoroční ohňo-
stroj nad hradem Špilberk provázený 
hudbou vysílanou živě na rádiu Kiss 
Hády 88,3 fm. Slavnostní programy 
prvního dne nového roku završí od 
19.45 novoroční koncert Filharmonie 
Brno v Janáčkově divadle. Podrobnos-
ti na www.vanocenaradnici.cz  a na 
www.novorocnibrno.cz.   (sal)

Vánoce na radnici 
a Nový rok 

v Brně 
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PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY

Opravy mostních objektů 

a komunikací v Modřicích 

Z důvodu etapové rekonstrukce mostních objek-
tů a komunikací není přibližně do 12. prosin-
ce 2015 průjezdná obslužná komunikace mezi 
Modřicemi a areálem Olympia. Autobusy linek 49 
a 510 jedou obousměrně po hlavní komunikaci 
(silnici II/152), čímž vynechávají zastávku Mod-
řice, Za Mlýnem.

Rekonstrukce ulic Minské a Horovy

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horo-
vy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice při-
bližně do konce června 2016 neprůjezdné pro 
veškerou dopravu.

 Tramvajová linka 3 je zkrácena na trasu Stará 
osada – Česká – Tábor. 

 Tramvajová linka 11 je v úseku Česká – Vozov-
na Komín obousměrně odkloněna přes Mendlovo 
náměstí a Pisárky. V provozním úseku z Malinov-
ského náměstí na Rakoveckou je linka provozována 
i v nepracovních dnech v době od 9 do 20 hodin.

 Mimo odklonové trasy linky 11 přes Pisárky za-
jišťuje náhradní dopravu z centra města přes Žabo-
vřesky do Bystrce také mimořádná trolejbusová 
linka x30 v trase Česká – Klusáčkova – Spojovací – 
Přívrat – Svratecká – Náměstí 28. dubna – Bystrc, 
Černého. Linka je v provozu denně od 5 do 23 ho-
din (v nepracovních dnech od 6 hod.).

 Lokální přepravní vazby v dotčené oblasti Žabo-
vřesk zajišťuje doplňková minibusová linka x83 
v trase Rosického náměstí – Haasova – Fanderlíko-
va – Burianovo náměstí – Jindřichova – Spojovací – 
Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje jsou provozně 
propojeny se spoji linky 81 v úseku Klusáčkova – 
Náměstí Míru. Také linka x83 je v provozu denně od 
5 do 23 hodin (v nepracovních dnech od 6 hod.).

 Noční autobusová linka N92 je v úseku Tábor – 
Rosického náměstí odkloněna po trase linky N89 
přes náměstí Svornosti a Přívrat.

Brněnské Vánoce na náměstí Svobody

V souvislosti s konáním tradičního programu na 
náměstí Svobody je od pátku 27. listopadu do 
středy 23. prosince 2015 ve vybraných časo-
vých obdobích vyloučen provoz tramvají histo-
rickým centrem města, a to vždy v pracovních 
dnech od 16.00 do 20.30 hodin a v nepracov-
ních dnech od 11.00 do 20.30 hodin. Tram-
vajové linky 4 a 9 jsou v úseku Komenského ná-
městí / Česká – Hlavní nádraží odkloněny ulicí 
Husovou, zastávky Náměstí Svobody a Zelný trh 
nejsou po dobu výluk obsluhovány.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU

Výluka tramvají do Bystrce

Z důvodu podbíjení kolejí bude o víkendech 5.–6. 
a 12.–13. prosince 2015 vždy přibližně v době 

od 8 do 20 hodin vyloučena tramvajová doprava 
v úseku Vozovna Komín – Ečerova. Linka 1 bude 
v provozu pouze v úseku Řečkovice – Vozovna Komín. 
Linka 11 bude v provozu pouze v úseku Malinov-
ského náměstí – Vozovna Komín. Náhradní doprava 
bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x1 
po trase Vozovna Komín – Svratecká –Zoo logická za-
hrada – Rakovecká – Bystrc, Ečerova.

Celostátní termín změny 

jízdních řádů – neděle 13. prosince

Neděle 13. prosince 2015 je celostátním termí-
nem změn jízdních řádů drážních i silničních do-
pravců. Od uvedeného data budou realizovány 
mimo jiné následující změny v provozu městské 
hromadné dopravy v Brně:

 Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízd-
ních řádů spočívajícím ve změně časových poloh spo-
jů, úpravy nebo zvýšení garance „nízkopodlažnosti“ 
nebo změny režimu provozu některých zastávek.

 Na všech celodenních linkách bude rozšířen pro-
voz posunutím večerní hranice přechodu z inter-
valu 20 (10) minut na 30 (15) minut ze stávajících 
20.30 hod. na cca 22 hodin. Obdobně i v nepracov-
ních dnech ráno budou intervaly zkracovány již 
od cca 7 hodin.

 Z důvodu potřeby navýšení dopravní obsluhy 
rozvojové oblasti u smyčky Technologický park 
bude v pracovních dnech rozšířeno období špičky 
na tramvajové lince 12 a současně bude zvýšen po-
čet spojů vedených v celé trase až do smyčky Tech-
nologický park.

 Trolejbusová linka 27 bude provozována v pra-
covních dnech cca od 6 do 19 hodin a nově i v do-
poledním sedle. V této době budou zrušeny závleky 
trolejbusových linek 25 a 26 přes Starou osadu. 

 Trolejbusové linky 30 a x30 budou ve směru 
do Bystrce, Černého závlekem obsluhovat také 
zastávku Zoologická zahrada. Přestup cestujících 
z tramvají od centra tak bude nově sjednocen do 
terminálu Zoologická zahrada (společně linky 30, 
x30, 50, 52, 54).

 Provoz zahájí nová expresní linka E50 ve-
dená po trase a zastávkách Kamechy – Chvalovka 
– Kavčí – Říčanská – Ruda – Ečerova – Adamcova 
– Kohoutovice, hájenka – Jírovcova – Starý Lísko-
vec, smyčka (pouze ve směru do Slatiny) – Dunajská 
(pouze ve směru do Bystrce) – Čermákova – Humen-
ná – Běloruská – Bohunická – Horní Heršpice – Ko-
márov – Mariánské náměstí – Těžební – Vlastimila 
Pecha – Ericha Roučky – Černovická terasa I. – Čer-
novická terasa II. – Slatina, závod. Linka bude pro-
vozována pouze v pracovních dnech, vždy v době 
začátků a konců pracovních směn. Bude obsluhovat 
pouze uvedené zastávky. V ostatních zastávkách na 
trase zastavovat nebude, čímž bude zajištěno časo-
vě atraktivní spojení průmyslové zóny na Černo-
vické terase s oblastmi Bohunic, Starého Lískovce, 
Kohoutovic a Bystrce v době dopravní špičky, včet-
ně nového přímého propojení Černovické terasy 
a Komárova. 

 Do trasy autobusové linky 69 se v úseku mezi 
zastávkami Dunajská a Jemelkova ve směru do 

Bosonoh nově doplňuje zastávka Starý Lískovec, 
smyčka, doposud obsluhovaná pouze noční linkou 
N96 (zastávka je celodenně na znamení).

 Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na přepra-
vu bude mimo zavedení nové linky E50 (viz výše) 
posílen provoz autobusových linek 75 a 77 obslu-
hujících Brněnskou průmyslovou zónu na Černo-
vické terase především v dobách začátků a konců 
pracovních směn.

 Do trasy autobusové linky 81 se v sídlišti Lesná 
doplňují zastávky Loosova – Brechtova – Blaž-
kova – Arbesova. 

 Zastávka Velké Klajdovka (označníky umístěné 
v ulici Novolíšeňské) ponese nově název Podbě-
lová. Označníky v ulici Jedovnické (u restaurace, 
obsluhované pouze regionálními linkami) si pone-
chávají stávající název Velká Klajdovka.

 V městské části Brno-Ořešín se zřizuje ve směru 
do centra mezi zastávkami Ořešín a Ořešínská nová 
jednosměrná zastávka Pluháčkova provozovaná 
v režimu celodenně na znamení.

Provoz městské dopravy 

v Brně v období vánočních prázdnin

 V pracovních dnech od středy 23. prosince 
do středy 30. prosince 2015 bude doprava na lin-
kách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů 
pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY a rovněž nepo-
jedou zvláštní autobusové školní spoje.

 Na Štědrý den 24. prosince budou pro linky 1 
až 84 platit do 16 hodin jízdní řády pro SOBOTU. 
Denní linky po 16. hodině postupně ukončí pro-
voz a dále pojedou jen noční autobusové linky 
N89 až N99 se spojením v uzlu Hlavní nádraží v ča-
sech 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 
20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 
22.20 – 22.40 – 23.00 hod. a dále v běžném nočním 
provozu až do 6.00 hodin následujícího dne s dopl-
něním spojení ve 2.30 a 3.30 hod.

 V pátek 25. prosince,  v neděli 27. prosince 
2015 a také na Nový rok v pátek 1. ledna 2016 
pojedou linky 1, 8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro 
SOBOTY (bez nedělního podvečerního posílení), 
linky 31 a 33 podle jízdních řádů pro NEDĚLE.

 Na Silvestra 31. prosince budou pro linky 1 
až 84 platit do 20 hodin jízdní řády pro SOBOTU. 
Denní linky po 20. hodině postupně ukončí pro-
voz, dále pojedou jen noční autobusové linky N89 
až N99 se spojením v uzlu Hlavní nádraží v časech 
21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 22.20 – 22.40 – 
23.00 hod. a dále v běžném nočním provozu až do 
6.00 hodin následujícího dne s doplněním spojení 
ve 2.30 a 3.30 hod.

 Na Štědrý den a na Silvestra nelze vzhledem 
ke změně oběhů vozidel na denních linkách plně 
garantovat nasazení nízkopodlažních vozidel na 
některých spojích podle sobotních jízdních řádů, 
zejména v odpoledních hodinách. O nasazení níz-
kopodlažních vozidel se lze aktuálně informovat na 
telefonu 543 174 317. U vlaků a regionálních linek 
IDS JMK platí omezení některých spojů vyznačené 
v jízdních řádech inverzními značkami.

        Dopravní odbor DPMB, a.s.
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V pátém ročníku soutěže s lodní dopravou, který probíhal od května do říj-
na, měli soutěžící za úkol určit každý měsíc příjmení sportovce – hokejisty, 
spojeného s městem Brnem, napsané vlajkovou abecedou na lodích DPMB. 
Po doplnění křestního jména a pozice, na které v týmu hrál, bylo možno vy-
plnit soutěžní list a přihlásit se do soutěže, což učinilo celkem 148 příznivců 
lodní dopravy či hokeje.

A jaké vlastně byly správné odpovědi?
  Květen  – POTSCH Rudolf,  obránce
  Červen  – NADRCHAL Vladimír,  brankář
  Červenec  – ČERNÝ Josef,  útočník
  Srpen  – MACHAČ Oldřich,  obránce
  Září  – LANG Karel,  brankář
  Říjen  – KRON Robert,  útočník

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno

 PŘIJME

ŘIDIČE TRAMVAJÍ, AUTOBUSŮ 
A TROLEJBUSŮ 

Požadujeme:
• věk od 21 let 

 řidiči tramvají:  
• řidičské oprávnění minimálně sk. B

řidiči autobusů a řidiči trolejbusů:
• řidičské oprávnění sk. D a průkaz profesní způsobilosti sk. D nebo

• řidičské oprávnění sk. B, C 

• řidičské oprávnění sk. C s průkazem profesní způsobilosti sk. C a s platným školením  

Rozšíření na sk. D a získání průkazu profesní způsobilosti sk. D zajistíme po nástupu 

do pracovního poměru.

V průběhu nástupního řízení všem uchazečům zajistíme:
• dopravně psychologické vyšetření 

• vstupní lékařskou prohlídku

Podrobné informace podá osobní oddělení DPMB, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, 

telefon: 543 171 222, 543 171 235.

Také v letošním adventním čase vyjede v sobotu 19. prosince  do ulic města 
Brna „Betlémská tramvaj“. Historický tramvajový vůz poveze betlémské světlo 
a bude k dispozici na těchto místech:

  10.00 – 10.45 hod. na ulici Nádražní (před budovou České pošty);
  11.15 – 12.15 hod. na náměstí Svobody;
  12.30 – 13.30 hod. ve smyčce tramvají Mendlovo náměstí;
  14.00 – 16.00 hod. znovu na náměstí Svobody;
  16.30 – 17.30 hod. opět na ulici Nádražní (před budovou České pošty).

Přijďte a odneste si z tramvaje do svých domovů pravý plamínek 
z Betléma!

Dne 11. listopadu proběhlo vylosování tří výherců hlavních cen:
1. cena – Turistická navigace – Honzík Florka, Brno 
2. cena –  Dalekohled – Markéta Spáčilová, Vitčice
3. cena – Čelová svítilna – Ludmila Čevelová, Brno 
Ceny byly výhercům předány na setkání s vedením DPMB dne 19. 11.

Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům soutěže děkujeme za 
zájem o lodní dopravu na Brněnské přehradě!

Vyhráli s lodní abecedou

Betlémské světlo v tramvaji
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Známe lepší
trik, jak neplatit

za šalinkartu
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Power to you
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Loňská zima byla poměrně mírná, 
nicméně hned na začátku prosin-
ce potrápila dopravce po celé re-
publice ledovka, která způsobila 
doslova kalamitní stav. Kombinace 
deště a teplot kolem 0°C způsobila 
namrzání trolejového vedení, což 
pak znemožnilo jízdu tramvajím 
a trolejbusům. DPMB se na letošní 
zimní sezónu na podobnou situa-
ci připravil. Novinkou je speciální 
technické zařízení na trolejbusu, 
které bude vzniku námrazy před-
cházet, případně bude následky je-
jího vzniku výrazně eliminovat. Jde 

o speciální zařízení, které je pevně 

namontované na zvlášť k tomu ur-

čený trolejbus. Zařízení nanáší na 

trolejové dráty nemrznoucí směs 

Fridex Eco, a to přes smyk trolejbu-

sové botky na sběrači pomocí ma-

lých čerpadel. Zařízení absolvova-

lo náročný proces homologace a je 

již Drážním úřadem schváleno do 

provozu. Systém vyvinuli a zkon-

struovali přímo naši pracovníci. 

Nemrznoucí směs se musí apliko-

vat v předstihu, takže hodně záleží 

na přesnosti krátkodobé předpově-

di počasí, kterou bedlivě nepřetr-

žitě sledujeme, vysvětluje provozní 
ředitel DPMB Jiří Valníček.

Dopravní podnik dále zakoupil pět 
srážecích lišt, které se po jedné umístí 
na sběrače pěti tramvají. Tyto tramva-
je ráno vyjíždějí z vozovny jako první 
a vyčistí od námrazy trolejové vede-
ní pro ty další, které vyjíždějí o něco 
později. Tramvaje se srážecími lišta-
mi jsou běžná vozidla, která pak nor-
málně jezdí celodenně na linkách. 

Autobusové a trolejbusové vo-
zovny DPMB již od září postupně 
přezouvají pneumatiky na všech vo-
zidlech – jedná se o více než 450 tro-
lejbusů a autobusů. Na zimu musí mít 
všechny pneumatiky hloubku vzor-
ku minimálně 6 milimetrů. DPMB 
má na svých vozidlech MHD celkem 
3 396 pneumatik.   (red)

Po třech měsících plného provozu všech 
autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) 
má DPMB první oficiální údaje o úspo-
ře, kterou projekt plynofikace přinesl. 
Měsíčně díky alternativnímu pohonu 
u 100 autobusů, které DPMB nakoupil 
od srpna 2014 do června 2015, podnik 
ušetří 2,5 milionu korun.  

Díky stovce nových plynových au-
tobusů se do ovzduší na území naše-
ho města ročně dostává o 75 tun méně 
škodlivých látek. Zavedení stlačené-

ho zemního plynu do provozu brněn-

ské městské hromadné dopravy při-

neslo přesně takový efekt, který jsme 

očekávali, takže s výsledky jsme po 

prvních měsících spokojeni. Při 

provozu autobusů na CNG šetříme 

oproti naftě 3,70 Kč na jeden kilome-

tr, takže ročně se naše celková úspo-

ra díky plynu bude pohybovat okolo 

30 milionů korun, uvádí generální 
ředitel DPMB Miloš Havránek.

Projekt plynofikace části autobuso-
vého vozového parku odstartoval na 
jaře roku 2014. V březnu začal DPMB 
s výstavbou plnicí stanice na CNG, 
která svými parametry patří ke špičce 

v Evropě. V červnu 2014 již bylo jasné, 
že v Brně dojde k „ekologické revoluci“. 
Státní fond životního prostředí totiž 
schválil udělení dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na ná-
kup 88 autobusů a úpravu servisních 
hal pro DPMB ve výši 394 milionů Kč.  
Prvních dvanáct autobusů, které zača-
ly cestující vozit již v létě 2014, však za-
koupil DPMB ještě z vlastních zdrojů. 

V Brně nyní jezdí stovka autobu-
sů na CNG, které dodali výrobci SOR 
a IVECO. V souvislosti s dodávkou no-
vých vozidel bylo z vozového parku vy-
řazeno stejné množství starých autobu-
sů. Kvůli podmínkám dotace musely být 
všechny ekologicky sešrotovány. Do-
dávkami nových vozidel v uplynulých 
dvou letech se podíl nízkopodlažních 
autobusů DPMB zvýšil z 55 % na 89 %. 

DPMB aktuálně upravuje plnicí 

stanici ve Slatině tak, aby na ní moh-

li plyn odebírat i další zájemci. Mezi 

prvními externími zákazníky by měly 

být městské organizace a firmy jako 

Městská policie Brno nebo Brněnské 

komunikace, nebo třeba Česká pošta, 

dodává Miloš Havránek.   (lh)

Autobusy na CNG: 
výrazná úspora nákladů!

Příprava vozového parku 
na zimní období



Co je to spánková poradna?
Spánková poradna je to pravé místo pro lidi, kteří mají problémy s chrápáním a trpí poruchami 
dýchání během spánku, aniž by o tom nezbytně věděli. Proto nejčastěji pacienti přichází s tím, 
že chrápou a teprve odborné vyšetření ukáže celkový stav.

Proč je spánková poradna v DC-Flipper a co nabízí?
DC Flipper (Diagnostické Centrum) poskytuje kromě ultrazvukového vyšetření a rentgenu nově 
i spánkovou poradnu vedenou ORL (ušní, nosní, krční) specialistkou se zaměřením na spánkové 
poruchy. V současnosti je v naší republice nedostatek spánkových laboratoří a my se snažíme 
nabídnout pacientům vyšetření s minimální čekací dobou. Nabízíme vyšetření pro dospělé i děti. 
Jak již bylo zmíněno nejčastějším problémem je chrápání. Až po návštěvě u nás zjistíte, zda-li jde 
jen o mechanický problém (který většinou vyřeší ORL chirurgický zákrok) nebo trpíte i poruchou 
dýchání během spánku, která tak ovlivňuje váš celkový zdravotní stav. 

Jak zjistím, že trpím i poruchou dýchání ve spánku?
Při první konzultaci u nás probereme váš celkový zdravotní stav i konkrétní obtíže během spánku. 
Následné vyšetření odhalí intenzitu chrápání a výskyt dechových pauz, které způsobují krátkodo-
bé přerušení okysličení organismu. Jinými slovy, chrápání obtěžuje, ale přestávky v dýchání vás 

mohou ohrožovat. Například u neléčených případů hrozí až 9× vyšší riziko srdečního infarktu 
a cévní mozkové příhody (mrtvice). V případě řidičů je až 3× vyšší riziko způsobení dopravní 
nehody vlivem mikrospánku.

V čem se vaše poradna liší od ostatních?
Většina lidí si spojuje takovéto zařízení s postelí pod dohledem kamer a spoustou kabelů a či-
del. Výhodou naší poradny je možnost zapůjčení přístroje k vyšetření domů, což nejvíce oce-
ňují zejména rodiče dětských pacientů a lidé citliví na své soukromí. Během konzultace vám 
náš specialista přesně vysvětlí a ukáže jak s přístrojem zacházet. Vyšetření je zcela bezbolestné 
a výsledkem je pak záznam intenzity chrápání, pravidelnost dýchání, okysličení a tepové frek-
vence daného pacienta. Ve většině případů stačí nahrávka z jedné noci. Analýzou dat lékař zjistí 
jakým způsobem vám pomoci.

Již jsme zmínili řidiče, je pro ně vyšetření povinné?
Ze stávající vyhlášky taková povinnost nevyplývá, ale někteří dopravci přesto nechávají své řidiče 
vyšetřit. Jako členský stát EU však musíme respektovat směrnici Evropské Komise č. 2014/85/
EU, která od roku 2016 přináší změny do povinných vyšetření při získávání nových řidičských 
průkazů a také u vyšetření profesionálních řidičů.

Před nedávnem jsme v krátkém rozhovoru představili diagnostické centrum DC-Flipper, které ve svých dvou ordinacích 
poskytuje ultrazvuková a rentgenová vyšetření. Dnes přinášíme informaci o rozšíření péče o spánkovou poradnu. Ve-
doucím lékařem je somnolog MUDr. Martina Ondrová Ph.D, spoluzakladatelka a předsedkyně chirurgické sekce České 

společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. 
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