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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 

inzerce
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Studenti oživí  
Brněnští studenti restaurování 

umělecko-řemeslných památek 
zažívají novou zkušenost. Společ-
ně s kolegy z Německa odpracovali 
a ještě odpracují do konce příštího 
roku více než čtrnáct tisíc hodin na 
opravách barokního mobiliáře v je-
zuitském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Brně. Záchrana značně po-
škozeného mobiliáře je společným 
projektem restaurátorských oborů 
Vyšší odborné školy Brno a mni-
chovského Goering Institutu. Vyčís-
lena v penězích se hodnota práce 
studentů pohybuje okolo 10 milio-
nů korun.

−−− 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:   každé  úterý  9.00–17.00  hodin
•  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
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Zdeněk Junák 
herec Městského divadla Brno

ANO. Samozřejmě, že ochutnám. Ovšem – jak my, Morá-
váci, říkáme – okoštuju. I když strýc Pagáč vždycky říkali: 
„Troška ke trošce, ožereš sa aj z koštování!“ Nezbývá, 
než si dát pozor. 

Mirka Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012

Tak určitěěě ! (☺) ANO. 

Ivo Možný 
sociolog

Jsem šťastlivec, co měl příležitost přechutnat sadu vzorků 
nového ročníku už na konci října přímo ve sklepě velkého 
vinařství před prvním lahvováním.  Vypadá to na famózní 
ročník. Tak nezmeškejte zahájení! 

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel

Jak rád bych si na sv. Martina dal to první mladé a chutné 
víno, které ještě není zcela čiré, ale je lehounce perlivé 
a svěží... Leč nemohu, neb mám alergii na alkohol. Tak si 
dám alespoň tu svatomartinskou husu po třináct hodin 
pečenou a pořádně maštěnou!!

Anketa
Ochutnáte 11. listopadu svatomartinské víno? 

řádková inzerce

 Zdraví a krása

Barva,přeliv nebo melír+střih,barvení 

obočí a řas,parafín na ruce vše za 499,-

Dárkové poukazy na tuto akci k zakoupení 

v kadeřnictví. Platnost do 31.12. Nopova 41, 

773046149

y Služby, řemeslníci

Nabízím drobné opravy oděvů, šití 

bytového textilu jako jsou záclony, závěsy, 

ložní prádlo a povlečení. Na zakázku šiju

také patchwork. Levně. Tel.: 602 566 404

Byli jste zraněni při doprav. nehodě 

jako řidič, spolujezdec, cyklista, chodec? 

I když nejste pojištěni, máte nárok na

odškodnění.Je to méně jak 4 roky?

Tel.:736 265 912.

  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

  Půjčky a hypotéky pro každého.

Po - Pá 9 - 17hod. tel. 776756759

g y Práce, brigády

Přijmeme úvěrové poradce a tipaře. Info

na www.spolupracepujcky.cz

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme pracovníky 

osoby se zdravotním omezením na pozici 

uklízeč/ka 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.

650 Kč
měsíčně

VĚTŠÍ

61 TV
kanálů

Prémiový obsah HBO HD
z první ruky! 

Pořiďte si výhodný balíček (internet + televize) 
rozšířený o nejúspěšnější filmový kanál HBO HD.

Svůj prémiový balíček si můžete 
objednat na 539 015 525 nebo přímo 

na www.netbox.cz

Nabídka platí do 30. 11. 2015.

STAČÍ
Internet

50 Mb/s

vlastní výběr TV kanálů
spolehlivý internet

Balíček

inzerce

Ojedinělý soubor intarzovaných ba-
rokních skříní s figurálními řezbami 
se nachází v zákristii kostela a zatím 
zůstává stranou zájmu veřejnosti. 
Podle průzkumu je mobiliář znač-
ně poškozen dřevokazným hmyzem 
a houbami. Proti těm jej restaurátoři 
již ošetřili aerosolem a gama zářením. 
Nyní na studenty čekají měsíce práce, 
během kterých v restaurátorských ate-
liérech brněnské školy, kam byly čás-
ti mobiliáře převezeny, budou odstra-
ňovat přemalby z předchozích zásahů, 
doplňovat chybějící prvky řezeb či re-
tušovat polychromii a zlacení. Mobili-
ář se dočká také konstrukčních oprav 
pro zajištění stability a funkčnosti.  

Studentům navíc projekt přinese víc 
než jen pracovní zkušenosti: „Pracovní 
stáž v zahraničí pro nás nebude velkou 
neznámou. A když pojedeme na stáž do 
Mnichova, nepojedeme do cizího pro-
středí, ale za kamarády,“ podotkla stu-
dentka Diana Štainerová.   (sal)

starožitný klenot

Barokní mobiliář kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie na Jezuitské ulici 

slouží prakticky nepřetržitě už více 

než 270 let. Je na něm patrna řada 

laických oprav a zásahů, dochoval 

se však v téměř původní podobě. 

Odborníci jej tedy považují za uni-

kátní doklad úrovně uměleckého 

řemesla 18. století na Moravě. 
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4 DPMB

Známe lepší
trik, jak neplatit

za šalinkartu

Vodafone
Power to you

P ejd te k Vodafonu nebo doporu te
svého známého. Více v prodejnách

a na vodafone.cz/jezdimzdarma

MK13858_Tram_krokous_93x133.indd   1 15.10.15   17:50

Mezinárodní den hudby oslavili 1. říj-
na filharmonici v Brně opravdu netra-
dičně. Zahráli totiž zájemcům v šali-
ně. Filharmonická tramvaj měla první 
zastávku na Komenského náměstí, 
potom na náměstí Svobody, odkud 

zamířila na Malinovského náměstí 
a dále na Starou osadu a končilo se na 
Mendlově náměstí. Vystoupení uměl-
ců v neobvyklém „koncertním sále“ 
budilo značnou pozornost veřejnosti, 
nejen té hudbymilovné.   (red)

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
v rámci programu „Seznamte se“ při-
pravil pro veřejnost seriál měsíčních 
exkurzí do různých svých provozů. Prv-
ní z nich byla exkurze v areálu lodní do-
pravy v Bystrci. Děkujeme všem návštěv-
níkům za jejich zájem a hojnou účast 
a těšíme se na další setkání s vámi.

Jako druhou akci pořádáme v úte-
rý 10. listopadu 2015 v 16.00 hod. 
exkurzi do areálu trolejbusové 

vozovny v Komíně. Bude možné si 
prohlédnout kromě prostor garážo-
vání trolejbusů také technické zázemí, 
kde se provádí denní ošetření i další 
údržba a opravy trolejbusů. Dozvíte se 
něco nejen o této naší nejnovější vo-
zovně, ale také o vozovém parku a tro-
lejbusovém provozu v Brně. 

Vezměte děti, přijďte a seznam-
te se – jste srdečně zváni.

  Vedení DPMB, a.s.

Snížit hlučnost a vibrace tramvajové 
tratě – to byl jeden z hlavních cílů kom-
pletní rekonstrukce ulice Milady Horá-
kové, která byla v červnu tohoto roku 
dokončena. Znalecká měření teď po-
tvrdila prognózy odborníků z DPMB, 
že se úroveň hluku i vibrací při průjez-
du tramvají díky použitým stavebním 
technologiím významně sníží. 

„Snižování nadměrného hluku 

a vibrací patří dlouhodobě k našim 

prioritám ve zvyšování kvality MHD 

v Brně. Při jízdě tramvají po kolejích 

k těmto negativním jevům dochází 

z mnoha různých důvodů, jako je 

například vlnkovitost a opotřebení 

kolejnic, nerovnoměrný pokles ko-

lejnic a další. Všechny tyto faktory 

pečlivě sledujeme a snažíme se je 

průběžně odstraňovat. Při rekon-

strukci tratě na ulici Milady Horá-

kové byly použity takové materiály 

a technologie, díky kterým se snížila 

hlučnost v obytné zóně o 2 decibely. 

To odpovídá snížení hlukového zatí-

žení o 35 %,“ uvedl generální ředitel 
DPMB Miloš Havránek.

První měření bylo provedeno ješ-
tě před zahájením rekonstrukce, ve 
chvíli, kdy byla ulice ještě v původ-
ním stavu, a to v březnu roku 2014. 
Druhé, kontrolní měření, probíhalo 
v polovině září tohoto roku, tedy až 
po prázdninách, aby nedošlo ke zkres-
lení sníženým provozem. Před rekon-
strukcí byla v dané lokalitě dokonce 
vydaná výjimka Krajské hygienické 
stanice, protože hluk z projíždějících 
tramvají překračoval povolené hluko-
vé limity. Kontrolní měření prokázalo, 
že po rekonstrukci jsou limity splněny 
s velkou rezervou ve dne i v noci.

„Tyto výsledky nám jasně potvrzují, 

že použitá konstrukční řešení jsou 

vhodná a že je dobré je využívat i při 

dalších podobných stavbách. Aktu-

álně se budou používat i při rekon-

strukci tramvajové tratě v ulicích 

Minská a Horova,“ dodává Miloš Ha-
vránek.   (lh)
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Filharmonici 
hráli v šalině

Přijďte se podívat 
do vozovny Komín

Ulice Milady 
Horákové:
výrazné 
snížení hluku
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Letohrádek Mitrovskýchod 27. 9. do 29. 11. 2015  úterý - neděle
10.00 - 16.00

BETLÉMY
a historické hračky

Letohrádek Mitrovských 
v Brně
4. 12. 2015 - 10. 1. 2016
úterý - neděle
10.00 - 16.00
  
v období mezi svátky změna!
www.letohradekbrno.cz

jak se žilo před sto letydobová móda
kabinetní fotografie...+ dětská dílna

VÝST
AVA

na je
dnu vstu

penku

SLEVA

20%

inzerce

Po–Pá: 8.30–18.30

So: 9.00–13.00

Kaštanová 70b
200 m od Makra směr Tuřany

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÁ 
SPECIÁLKA V BRNĚ

inzerce

Bezpečněji budou nyní procházet lidé 
parkem Marie Restituty nebo Čerto-
vou roklí v městské části Brno-sever. 
Místní radnice tu totiž nechala insta-
lovat nové veřejné osvětlení. Obě tyto 
lokality  patří k poměrně vyhledáva-
ným místům, ale projít tu po setmění 
už mívali mnozí strach. Park M. Re-
stituty navíc funguje pro místní jako 
spojnice od autobusové zastávky dál 
do Husovic. Projekt připravili a nová 
světla nainstalovali pracovníci spo-
lečnosti Technické sítě Brno. „V parku 
Marie Restituty jsme už počátkem říj-
na instalovali celkem devět sadových 
stožárů o výšce pět metrů. Od listopa-
du pak nově cestu v lesoparku Čertova 

rokle osvětlí dvanáct nových stožárů 
se svítidly,“ uvedl generální ředitel 
společnosti TSB Ing. Jaromír Machá-
lek, MBA. Investiční náklady uhradila 
městská část, která prostředky získa-
la částečně od města Brna a částečně 
ze svého rozpočtu. Celkový rozpočet 
obou staveb činil 1450 tisíc korun.

Modernizací prošlo letos veřejné 
osvětlení i v ostatních částech města 
Brna. Výměna a instalace nových sto-
žárů, která skončí na konci listopadu, 
je v tomto roce nejrozsáhlejší za po-
slední období. „Celkově bude vymě-
něno více než 700 stožárů veřejného 
osvětlení,“ upřesnil generální ředitel 
Machálek.    (sal) 

si užijí celé rodiny
SPOLU V BRNĚ je nový projekt, kte-
rý nabízí pestrý kulturní program 
pro celou rodinu, navíc za velmi vý-
hodnou cenu. Od listopadu 2015 až 
do května 2016 se na něm budou 
podílet Národní divadlo Brno, Tu-
ristické informační centrum měs-
ta Brna, Moravská galerie v Brně, 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
a Filharmonie Brno. Hlavním cílem 
je přesvědčit zejména rodiny s malý-
mi dětmi, aby přišly do společensky 
žijícího centra města a zhlédly nebo se 
přímo zapojily do operních, baletních, 

koncertních, výstavních či čtenářských 
akcí.  Národní divadlo Brno do projek-
tu zařadilo balet Louskáček či inscena-
ci Čarokraj, Filharmonie Brno láká na 
koncert Jak se do toho tluče, do svých 
prostor zve Moravská galerie. TIC ma-
jitelům abonentky zase nabízí možnost 
pořídit si za zvýhodněné vstupné jedi-
nečnou výpravu po brněnských uli-
cích. SPOLU V BRNĚ vzniklo z podně-
tu ředitele NDB Martina Glasera: „Při 
svém nástupu do čela Národního diva-
dla jsem si přál, aby naše instituce byla 
v Brně činitelem, který spojuje a inspi-
ruje. Projekt rodinného předplatného 
Spolu v Brně je prvním důkazem, že to 
jde.“  Cena abonentky je 690 korun, je-
jich počet pro prodej je však kapacitně 
omezen. Abonmá SPOLU V BRNĚ lze 
zakoupit ve všech spolupořádajících 
organizacích.   (sal) 

Nová světla 
rozsvítila parky
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AkryloVany
mobil: +420 602 789 426
email: info@akrylovany.cz

www.akrylovany.cz

Bez bourání!

Vkládnání vany do vany

Výhody
- mnohatisícová finanční
úspora

- vynikající tepelné vlastnosti
- vhodné do všech typů van
- použití do 24 hodin
- vydrží věky - 2 roky záruka
- skvělý vzhled

Bez bourání - HOTOVO

inzerce

Výročí připomíná 
také tramvaj
Tramvaj připomínající 85.výročí Tepláren Brno 
lze nyní potkat v brněnských ulicích. Zvenčí je vůz 
označen výraznými polepy v charakteristické čer-
venobílé barvě, uvnitř pak najdou cestující mini-vý-
stavu mapující historii městské společnosti, která 
v současnosti zásobuje teplem více než 90 tisíc do-
mácností v moravské metropoli.

Teplárny pomohly 
onkologům na Žlutém kopci
Teplárny Brno, a.s., nejsou jen dodavatelem tepla 
pro moravskou metropoli, ale také jako společen-
sky zodpovědná společnost patří k důležitým spon-
zorům. Svoji sponzoringovou strategii jako firma 
s výhradně lokálním zaměřením cíleně soustředí 
především na pomoc zdravotnickým zařízením 
v Brně. Částka je vždy po dohodě s lékaři určena na 
pořízení techniky či vybavení, které zdravotníkům 
chybí. Letos lékaři Masarykova onkologického ústa-
vu využili sponzorský příspěvek Tepláren Brno pro 
pořízení elektrokoagulační jednotky pro šetrné za-
stavení krvácení z menších cév při operacích.

„Masarykovu onkologickému ústavu přispívají 
Teplárny Brno pravidelně už od roku 2010, za tu dobu 
jsme této výjimečné nemocnici věnovali 1,5 milionu 
korun. Jsem velmi rád, že můžeme onkologům ales-
poň tímto způsobem pomáhat v boji s nádorovým 
onemocněním a že i díky tomu při léčbě rakoviny do-
sahují lepších a lepších výsledků,“ podotkl generální 
ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. 

V minulých letech sponzorské dary Tepláren Brno 
pomohly onkologům například při pořízení video-
kolonoskopu, přístrojů umožňujících diagnostiku 
a prevenci dědičných forem nádorových syndromů 
či zařízení pro bronchoskopické zákroky, které vel-
mi často zachraňují život nemocných. O konkrétním 
využití daru pro další období se zatím jedná. 

Jak se dělá teplo? Prohlédnout si prostory jak nej-
staršího provozu Tepláren Brno na Špitálce, ale 
také toho nejmodernějšího na Červeném mlýně, 
mohou všichni zájemci při dnech otevřených 
dveří, které se uskuteční v pátek 20. listopadu 
a v sobotu 21. listopadu 2015. Při komentované 

prohlídce míst, která běžně zůstávají veřejnos-
ti nepřístupná, budou návštěvníky provázet od-
borníci Tepláren Brno. Ti zájemcům odpoví na 
dotazy týkající se nejen samotné výroby tepla 
(či elektřiny), ale také jim sdělí další zajímavos-
ti o historii a o současné podobě Tepláren Brno 
i o jejich plánech do budoucna.     (sal)

Cena tepla v Brně se pro topnou sezonu 2015/2016 ne-
mění. Teplárny Brno nezdražují již pátým rokem a se 
zvýšením ceny pro brněnské domácnosti a pro své ob-
chodní partnery nepočítají ani po celý příští rok. 

Cena tepla pro rok 2016 tak zůstává zákaz-
níkům, kteří odebírají teplo z výměníkových 
stanic a plynových kotelen Tepláren Brno, za-
chována jako v předchozích letech, tedy prů-
měrně 580 Kč/GJ bez DPH. 

„Jako městská společnost cítíme odpovědnost 
vůči městu, ve kterém působíme, i vůči obyvate-
lům, kteří zde žijí. Proto chceme i nadále přispívat 
ke zkvalitňování jejich života a nabízet komfortní 
a spolehlivé teplo za přijatelnou cenu. Její stabili-
zace byla a zůstává naším strategickým cílem i do 

dalšího období,“ uvedl generální ředitel Tepláren 
Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. 

Letos k udržení ceny přispěl i vývoj na trhu s ply-
nem, jehož cena v posledních měsících klesala. 
Vzhledem k celkové mezinárodní politické situaci 
však nelze přesně odhadnout, zda tento trend bude 
pokračovat.„Naši zákazníci se ale nemusejí obávat 
ani případných výpadků v dodávkách plynu. Na zim-
ní měsíce této topné sezony máme již nakoupeno 
100 procent plánované potřeby, na období do kon-
ce září jsme již rovněž nakoupili více než devadesát 
procent,“ ujistil generální ředitel Tepláren Brno. 

Dlouhodobě stabilizovat cenu se daří Teplárnám 
Brno především díky řadě úsporných opatření, mo-
dernizaci a využívání špičkových technologií.    (sal)

Teplárny Brno drží cenu

Návštěvníci jsou na Špitálce i na Červeném mlýně 
očekáváni v pátek 20. listopadu od 14 do 18 
hodin (v 18 hodin je začátek poslední prohlídky), 
o den později pak od 9 do 14 hodin (ve 14 hodin 
začátek poslední prohlídky).
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Tipovací soutěž Tepláren Brno, pořádaná u příležitosti 
jejich 85.výročí, pokračuje od 9.listopadu druhým ko-
lem. Stejně jako minulý měsíc i tentokrát vyhraje 85 vý-
herců, závěrečné kolo soutěže se uskuteční v prosinci. 
Vyhrává první správná odpověď (či údaj nejbližší ke 
správné odpovědi) a v pořadí podle času přijetí dal-
ších 84 správných odpovědí (či odpovědí s údajem nej-
bližším ke správné odpovědi). Výherce hlavní ceny se 
může těšit na meteostanici. 

  Listopadová otázka soutěže zní:  
Jaký je celkový počet rotorových i statorových lopatek 
spalovací turbíny V64.3A, která je umístěna na provo-
zu Červený mlýn, vč. všech lopatek 17ti stupňového 
axiálního turbokompresoru? (Nápověda: Jde o celko-
vý součet lopatek na kompresoru a turbíně. Jedná se 
o 4-místné číslo).

 Vyhodnocení říjnového kola 
Správná odpověď zněla: 3 551 141 GJ
První cena (meteostanice): Augustin Učeň, 
Další výherci: 2.cena Martin Votava, 3. cena Jitka Fröli-
chová, 4. cena František Žák, 5. cena Dana Štronerová

Svoji odpověď můžete posílat přes speciální formulář, 
který najdete na www.teplarny.cz/soutez. Uzávěrka lis-
topadového kola soutěže je 22. listopadu 2015. Výherce 
budeme kontaktovat mailem. Správnou odpověď a jmé-
na prvních pěti výherců vždy uveřejníme v dalším čísle 
Šaliny. Kompletní výherní listinu pak najdete na www.
teplarny.cz /soutez   (red)

Soutěžte s teplárnami
osti

Jak se dělá teplo? Uvidíte na 
Špitálce a na Červeném mlýně
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Teplárny Brno zásobují zhruba 

90 tisíc brněnských domácností. 

Co se ale děje předtím, než teplo 

komfortně doputuje až do obývá-

ku, málokdo tuší…

V současnosti mají Teplárny Brno čty-
ři velké zdroje zásobující Brno teplem: 
nejstarší Špitálku, Brno-sever, Staré 
Brno a nejmodernější Červený mlýn. 
A zatímco na počátku, v roce 1930, 
bylo teplo po Brně rozváděno sítí 
5,6 kilometrů parovodu, současná síť 
měří 192 kilometrů. Zásadním rozdí-
lem je také používané palivo. Původ-
ně se spalovalo uhlí, později přešla 
teplárna na zemní plyn, který je nej-
ekologičtějším palivem. 

Pokud vím, Špitálka byla ale výji-

mečná i v jiných ohledech?

Stavba trvala pouhých neuvěřitel-
ných dvacet měsíců. A jen pro zají-
mavost, Brnu okamžitě ulevila od 
osmašedesáti kouřících komínů. 
Výjimečná byla rovněž v tom, že na 
tehdejší dobu šlo o špičkové zaří-
zení na kombinovanou výrobu tep-
la a elektřiny. Patřila tak k prvním 
svého druhu v tuzemsku, navíc ve 
srovnání s jinými zdroji se na Špitál-
ce obvyklá asi třicetiprocentní účin-
nost paliva zvedla až na 80 procent. 
Mimořádné bylo také vybavení tzv. 
americkou úpravou vody permutitem 

k odstranění tvrdosti, která byla 
v Evropě třicátých let unikátní. 

Slavné brněnské textilní továr-

ny, které měly značnou spotřebu 

páry, postupně mizely, odběra-

telé se měnili a měnily se i jejich 

požadavky…. 

Brnu přibývalo obyvatel, začala se 
budovat první sídliště. Postupně se 
proto rozšiřovala i teplárna. V letech 
1966-69 vyrostla špičková výtopna 
Červený mlýn pro zásobování Lesné, 
Žabovřesk a Králova Pole. Na přelomu 
tisíciletí padlo rozhodnutí o její re-
konstrukci a dnes patří mezi nejšpič-
kovější zdroje v Evropě. V paroply-
novém cyklu zde dochází k současné 
výrobě tepla a elektřiny. Srdce Červe-
ného mlýna tvoří spalovací turbína, 
kterou za sekundu projde 188 kilo-
gramů vzduchu s výstupní teplotou 
575 °C. Produkce elektřiny z Červené-
ho mlýna za rok by dokázala na stejné 
období trojnásobně pokrýt potřebu 
Dopravního podniku města Brna. 

Rekonstrukce Červeného mlýna 

byla poslední zásadní moder-

nizací? 

Modernizace nekončí nikdy. My na-
víc chceme stejně jako profesor List 
nejen držet krok s dobou, ale určo-
vat trendy. Neustále instalujeme ty 

nejpokročilejší technologie. Naši 
špičkoví odborníci spolupracují 
s předními firmami i vědci z Vysoké-
ho učení technického, a to vše s jedi-
ným cílem: Dodávat Brňanům kom-
fortní teplo za přijatelnou cenu, která 
již pátým rokem zůstává na stejné 
úrovni. Zřejmě nejnáročnějším pro-
jektem v historii Tepláren Brno je 
pak náhrada zastaralých parovodů, 
z nichž mnohé sloužily déle než půl 
století, za moderní horkovody. 

Horká voda jako teplonosné mé-

dium omezí ztráty tepla při dis-

tribuci a přinese jeho nikoliv 

zanedbatelnou úsporu. Jaký 

další přínos budou horkovody 

pro Brňany znamenat? 

Na již přepojených místech víme, že 
dojde k úspoře kolem 12 procent. 
Horká voda znamená i lepší regulo-
vatelnost a především: každý kilome-
tr přestavěného potrubí  „uspoří“ 336 
tun CO2. Kvůli úspoře tepelných ztrát 
není nutné spotřebovat zemní plyn na 
jejich výrobu a dojde tedy i k úspoře 
emisí vzniklých při spalování zemní-
ho plynu.  V současné době jsme v po-
lovině projektu, celá rekonstrukce je 
naplánována do roku 2020. 

A co lokální zdroje? 

Nezapomínáme ani na plynové ko-
telny, i zde existuje mnoho způsobů, 
jak je vylepšit. Instalujeme do nich 
moderní kondenzační kotle, koge-
nerační jednotky, naši odborníci 
neustále pracují na ladění drobných 
nuancí při spotřebě paliva tak, aby 
kotlové jednotky dosahovaly vyšší 
účinnosti a nižší spotřeby zemního 
plynu. Mrzí nás proto někdy nečis-
té praktiky prodejců tepelných čer-
padel, kteří jako cenu za teplo uve-
dou jen část skutečných nákladů, 
aby vzbudili dojem, že naše teplo je 
drahé. Není tomu tak, naše cena je 
vždy komplexní za teplo jako zcela 
komfortní službu, která zbavuje od-
běratele starostí. 

Kde se vidíte za pět až patnáct let, 

až budete slavit další výročí? 

Chceme dodávat chytré teplo. Pou-
žívat takové technologie a regulace, 
které odběratelům přinesou co nej-
lepší využití našeho tepla, jako jsou 
například digitální termostatické hla-
vice či baterie. Ekvitermní regulace 
umožní přímo u zákazníků nastavit 
ideální teplotu v otopném systému 
i s ohledem na předpověď počasí 
nebo momentální potřebu. Ovládat 
ji bude možné automaticky, z dispe-
činku nebo přes mobil.   (jih) 

S námi si uskutečníte své sny…

i n t e r i e r    d e s i g n    f u l l s e r v i s

Tel.: 777 998 811, e-mail: hrabalova.ascot@gmail.com

www.ascotdesign.cz
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Petr Fajmon:
Chceme nabízet chytré teplo

Teplo do Brna přišlo z New Yorku. Vladimír List, průkopník moderní podoby  ]
teplárenství, se totiž nechal inspirovat americkým řešením vytápění a svoji myšlenku 
dotáhl v moravské metropoli do konce. Počátkem prosince roku 1930 se tak spustila 
teplárna na Špitálce, která odstartovala i historii dnešní společnosti Teplárny Brno. 
Jedno se od té doby nezměnilo, pořád se snažíme určovat trendy a instalovat ty 
nejmodernější technologie, míní Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel Tepláren 
Brno, které si letos připomínají 85. výročí.

Víte, že…

Teplárny Brno mají zhruba 92 tisíc zákazníků? Mezi ně 

patří například AZ Tower, Galerie Vaňkovka, Masarykův 

onkologický ústav, Brněnské výstavy a veletrhy či třeba 

SONO centrum nebo Moravská zemská knihovna. 
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… v listopadu 
nabídnou pořady pro děti 

i dospělé
8. a 9. 11. 2015  Loutkando Grando v Brně 
Gejzír nápadů a krátkých sekvencí v podobě loutkového 
představení ve světě barokní a raně klasicistní hudby, 
to je inscenace Divadla pod Šťastnou Hvězdou s názvem 
Loutkando Grando. Přijede do ulice Tučkova, kde sídlí 
divadlo Polárka, a přiveze s sebou hudební kouzla a fan-
tazie. Loutky i živé herce bude doprovázet soubor  En-
semble Inègal, který se specializuje na interpretaci staré 
hudby. Loutky s živou hudbou zavedou diváky, a to všech 
věkových kategorií, do světa, který před mnoha lety sku-
tečně existoval. Viz fotografie.

Začátky představení: 8. 11. v 15.30 a 17.30, 9. 11. v 8.30 a 10.15

9. 11. 2015  Německá loutnová píseň 
první poloviny 16. století

Nach willen dein je název koncertu, který se uskuteční na Staré radnici v Brně
ve Freskovém sále. Vystoupí zpěvačka Bettina Pahn a loutnista prof. Joachim Held
z Německa. Zazní písně A. Schlicka, H. Judenkükiga, H. Newsidlera, P. Hofhaimera,
H. Isaaca, L. Senfla a P. Fabritiuse. Koncert se koná v rámci projektu „Německá 
renesanční píseň“.
Začátek koncertu: 9. 11. v 19.30

13. 11. 2015  Scénické ztvárnění kantát 
Georga Friedricha Händela

Pod názvem Tři ženy – tři osudy nabídnou Hudební lahůdky představení z díl-
ny Opery na cestách. Historické postavy Lucrezia, Agrippina a Armida vypoví 
svůj příběh plný vášně, zloby, beznaděje a zoufalství. Znásilněná Lucrezie, Ag-
rippina v předvečer své vlastní popravy a Armida zhrzená v lásce – to jsou silné
výpovědi žen, jež se zapsaly do dějin. G. F. Händel tyto příběhy zhudebnil s vý-
jimečným porozuměním pro hlubiny lidských duší. Účinkují: Agrippina – Laila 
Cathleen Neuman (NL), Armida – Andrea Široká, Lucrezia – Stanislava Jirků.
Sólistky doprovodí barokní orchestr. Scénické provedení Händelových kantát 
se uskuteční v brněnském Augustiniánském opatství v Mendlově refektáři na 
Mendlově náměstí.
Začátek koncertu: 13. 11. v 19.30

20. 11. 2015 
Nový program Ivy Bittové
Nový program Ivy Bittové je inspirovaný ro-
sou, kapkami krve, krůpějemi potu i kanoucí-
mi slzami. Proto taky nese název Le Rugiade

(Kapky rosy). Uskuteční se v Archeologickém
ústavu v Mikulčicích-Trapíkově. Zazní skladby 
B. Strozzi, G. F. Sancese, T. Meruly, J. Dowlanda,
A. Steffaniho, J. Lennona, I. Bittové, V. Godára.
Ivu Bittovou doprovodí na kytaru, loutnu a the-
orbu Jan Čižmář. Le Rugiade se koná v rámci sé-
rie kulturních aktivit Mikulčické imprese.
Začátek koncertu: 20. 11. v 19.00

Více na www.hudebnilahudky.cz
Změna programu vyhrazena.

inzerce

20.–22. 11. 2015
Vedle NC Vaňkovka  ADAM Gallery

(Ve Vaňkovce 2, Brno)

designové ruční tvorby

Více na: 

Najdete zde:
drobné dekorace
šperky • oblečení
bytové a módní doplňky
knihy • hračky a jiné

Pořadatel:
www.brnenskyhandmade.cz

21. 11. 2015 
ve 20.00 hod.
Adam Gallery, 
Ve Vaňkovce 2, Brno

Šansonění 
ZLATKA BARTOŠKOVÁ 
A KAREL VOŘÍŠEK
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VSTUPENKY na www.brnenskyhandmade.cz

AUTOCENTRUM 

www.hakrbrno.cz



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
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Usnadnění vzájemné komunika-
ce při fakturaci je stále častějším 
požadavkem moderní doby, a pro-
to společnost Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s. vychází svým zá-
kazníkům vstříc a nabízí zasílání 
faktur za dodávku vody na odbě-
ratelem určený e-mail. V současné 
době jsou již téměř čtyřiceti procen-
tům odběratelů odesílány faktury 
elektronicky. Služba je však vhodná 
pouze pro zákazníky, kteří provádí  
tzv. bezhotovostní platby. 

Zavedení zasílání faktur v elek-
tronické podobě je velmi jednodu-
ché. Můžete o tuto službu požádat 
na e-mailu společnosti bvk@bvk.
cz nebo pomocí  webových stránek 
společnosti, kde lze použít formulář 

„Obecný požadavek“ http://www.bvk.
cz/zakaznikum/komunikace/podne-
ty/. Využít můžete rovněž kontaktu se 
zaměstnanci vodáren  v zákaznickém 
centru. Je potřeba však sdělit použí-
vanou e-mailovou adresu, na kterou 
si přejete faktury zasílat. Služba elek-
tronického zasílání faktur může být 
rozšířena i o další službu, a to o pro-
hlížení zákaznických údajů na inter-
netu, kdy po založení „zákaznického 
účtu“ lze, mimo jiné, pomocí počíta-
čové komunikace zajistit například 
podání jakékoliv změny, dotazu, 
připomínky či reklamace, nahláše-
ní stavu vodoměru, změnu výše zá-
lohových plateb nebo kontaktních 
údajů a možnost kontroly všech dat 
včetně plateb, historie odečtů a spo-
třeb nebo výměn vodoměru. Přístup 
do zákaznického účtu vznikne vypl-
něním elektronické „žádosti přístu-
pu do dat“ údaji z faktury na http://
www.bvk.cz/zakaznicky-ucet/

   (sal)

Chodci, kteří nepoužívají refl exní do-
plňky, jsou desetkrát častěji účastní-
ky dopravních nehod se smrtelnými 
následky než chodci, kteří tyto prvky 
mají. Vylepšit varující statistiky chce 
nyní projekt Být vidět se vyplatí 
Kanceláře Brno-Zdravé město 
Magistrátu města Brna, fi nančně 
podpořený Jihomoravským krajem. 
Jeho smyslem je prostřednictvím 
série osvětových akcí informovat 
veřejnost o významu viditelnosti 
v dopravě. 
Podle údajů Besipu z roku 2013 
je nejrizikovější v rámci dne 
období mezi 5.–7. hodinou ranní 
a 16.–20. hodinou odpolední. Je to 
čas, kdy se rozednívá a stmívá a zá-
roveň je na silnicích rušno. O tom, 
jak zvýšit svoji viditelnost a tím 
i bezpečnost, se Brňané dozvědí 
od strážníků Městské policie Brno 
a Policie ČR u informačních stánků, 
jež budou umístěny ve Velkém Špa-
líčku. Zájemci se zde např. dozvědí, 
jaký je rozdíl mezi fl uorescenčními 
a refl exními materiály a proč je 
důležité je kombinovat. Zájemci 
jsou zváni od 2. do 6.listopadu do 
obchodního centra Velký Špalíček 
vždy od 14 do 18 hodin.    (sal)

Být vidět 
se vyplatí

Vodárny nabízí moderní 
komunikaci se zákazníky

   urychlení doručení – po vystavení se faktura, ve formátu PDF, objeví ihned 

v e-mailu

   úhrady faktur lze zajistit odkudkoliv, třeba z dovolené, bez návaznosti na 

poštovní schránku

  faktury lze archivovat přehledně v počítači, bez nároku na místo

  při celé operaci všichni šetříme životní prostředí – není třeba obálka a papír

u

Výhody elektronické fakturace jsou:
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Právě víno spojené se zážitkem je 
hlavní myšlenkou projektu TOP Vi-
nařský cíl. Soutěžit mohou jen místa, 
která tuto základní podmínku splňu-
jí. Nadhodnotou jsou pak výjimečnost, 
zvláštnost a neobyčejnost. A Valtické 
Podzemí – Vinařství Lednice Anno-
vino, celoročně otevřený labyrint 13 
obnovených a vzájemně propojených 
historických vinných sklepů, který už 
nemá daleko do jednoho kilometru, to 
bezezbytku splňuje.

Pečlivě sestavovaná nabídka služeb 
a zážitkových programů, v nichž hlav-
ní role hrají moravská pohostinnost, 
magické prostředí a vína z Lednicko-
valtického areálu s vhodně kombino-
vanými pokrmy, velmi rychle ukázaly, 

že tato cesta je pro Valtické Podzemí 
správná. První vlaštovkou bylo oce-
nění turistického portálu Kudy z nudy 
v roce 2012 pro nejlepší vinařství 
a cena veřejnosti Vindemia publica 
v klání o Vinařství roku 2012.

Spokojenost návštěvníků Valtické 
Podzemí spolu s vinařstvím zúročilo 
i v nově vzniklé soutěži TOP vinařský 
cíl, když se stalo historicky prvním ab-
solutním vítězem. V roce 2014 bylo ve 
stejné soutěži první v kategorii vinných 
sklepů. A letos se v plné slávě vrátilo 
k absolutnímu titulu.

Přispívají k tomu oblíbené akce zim-
ním sprašosocháním počínaje přes jarní 
kostýmované zahájení sezony, letní noc 
otevřených sklepů, burčákové a dýňové 

podzimní akce, svatomartinské husí 
hody a konče adventním podzemním 
jarmarkem. Po domluvě lze ve Valtic-
kém Podzemí posedět kdykoliv v průbě-
hu roku, lze si tam i zdarma pronajmout 
privátní boxy na víno (pouze za nákup 
vína). Vína z vlastních vinic či z vinohra-
dů Mendelovy univerzity získala nejed-
no ocenění doma i v zahraničí. Vlajko-
vými loděmi jsou odrůdy Rulandské 

šedé, Tramín červený, z nových odrůd  
Hibernal a Sevar.Vyhlášená jsou také 
cuvée, např. Pohádkové, Hibruš, Casab-
lanc a Pinot, likérové víno Cabernet Sau-
vignon, nebo Višňové.

Pokud si některé víno opravdu 
oblíbíte, zabalí vám jej i jako dárek, 
s vaším přáním či dotiskem loga do 
etikety - ideální záležitost pro vaše 
obchodní partnery či známé pro nad-
cházející období Vánoc. n
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TOP místo pro Vaši fi remní či privátní akci

Vinařská č. ev. 47,Vinařská č. ev. 47,
691 42  Valtice691 42  Valtice

+420 723 600 423+420 723 600 423
info@valtickepodzemi.czinfo@valtickepodzemi.cz

www.valtickepodzemi.czwww.valtickepodzemi.cz

K Nechorám 
do sklepa  

ZA MLADÝM VÍNEM - 1.ročník

28.II.20I5
KAM • PRUŠÁNKY,
VESNIČKA VINNÝCH
SKLEPŮ NECHORY

KDY • SOBOTA,
1000 – 1900 HOD.

nechorstivinari.cz

TOP vinařským cílem je potřetí Valtické Podzemí

Vinařství Lednice Annovino

šedé, Tramín červený, z nových odrůd

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY !
Již podruhé vás Nechorští vinaři zvou na otevřené sklepy do Nechor, kde poprvé 

v podzimním termínu nabídnou k ochutnávce především svá mladá vína. Sklepní uličky 

nabídnou jedinečnou atmosféru, vinaři dobré víno a určitě se budete rádi vracet nejen na 

akce, ale i k jednotlivým vinařům. Sklepy budou otevřeny za každého počasí. V Dolních 

Nechorách bude připraveno zázemí ve velkokapacitním stanu. Vyhrajte 4 lístky v naší 

soutěži a neváhejte a přijďte sami, s rodinou nebo s přáteli prožít příjemný den! 

Otázka:    Kolik sklepů bude v rámci akce K Nechorám do sklepa otevřeno?

 a) 16  b) 20  c) 26

Odpovědi zasílejte na e-mail: soutez-salina@ccb.cz

Nápovědu najdete na http://www.nechorstivinari.cz/otevrene-sklepy

Již

Víno se zážitkem se nejlépe snoubí ve Valtickém  ]
Podzemí – Vinařství Lednice Annovino. Rozhodly o tom 
hlasy spokojené veřejnosti. Naši nejnavštěvovanější 
vinařskou adresu už potřetí vynesly k absolutnímu 
vítězství v soutěži Top vinařský cíl. 



Nejvyšší zastoupení lze letos očekávat 
u bílých Svatomartinských vín (Müller 
Thurgau, Muškát moravský a Veltlínské 
červené rané), kterých bude na trhu cca 
40 %, následovat budou červená (Modrý 
Portugal a Svatovavřinecké) s 31 % a rů-
žová (Modrý Portugal, Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe) s 29 %. Zejména u červe-
ných vín se letos bude na co těšit. 

„Hrozny letos dozrály do výjimeč-

né jakosti, která se samozřejmě od-

razí také v kvalitě Svatomartinských 

vín. Letošní ročník by mohl patřit 

k těm nejlepším od roku 2005, kdy 

Vinařský fond získal značku Svato-

martinské,“ naznačuje ředitel Vinař-
ského fondu ing. Jaroslav Machovec 
a dodává: „Letošní ročník také sli-

buje vysoké, možná i historicky nej-

vyšší, procento vín, která uspějí při 

hodnocení a získají právo používat 

známku Svatomartinské 2015.“

Kam za Svatomartinskými 
a mladými víny
6.–8. listopad: 

Zaječí, Vinařství u kapličky, 

Slavnost mladých vín a degustací

7. listopad: 

Moravská Nová Ves, Podzimní 

otevřené sklepy • Bořetice, Putování 

za mladým vínem

6.–15. listopad: 

Mikulov, Náměstí, místní hotely 

a restaurace, Svatomartinský Mikulov

11. listopad: 

Brno, náměstí Svobody, Svatomartinský 

košt • Moravská Vinotéka, Mojmírovo 

nám. 26, Košt Svatomartinských 

vín • Hodonín, Masarykovo náměstí, 

Svatomartinské slavnosti • Čejkovice, 

nádvoří zámku • Valtice, náměstí Svobody, 

Svatomartinský přípitek • Židlochovice, 

kostel Povýšení sv. Kříže, Svěcení 

svatomartinských a mladých vín

11.–15. listopad: 

Zaječí, Vinařství U Kapličky, 

Svatomartinské hody

11.–28. listopad:

Bořetice, Hotel Kraví hora, 

Svatomartinské speciality

13. listopad:

Mikulov, zámek Mikulov, 

Svěcení vína ročníku 2015

14. listopad: 

Hustopeče, Dukelské nám., Oslava 

svatomartinských vín • Velké 

Pavlovice, sklepy vinařů ze spolku Víno 

z Velkých Pavlovic, Svatomartinské 

otevřené sklepy • Valtice, Valtické 

Podzemí, Svatomartinská husička 

a víno • Zámecká jízdárna, Klasický 

vinařský ples

27. listopad:

Kobylí, Hasičská zbrojnice, 

Ochutnávka mladých vín Kobylí

28. listopad:

Prušánky, Nechory, K Nechorám do 

sklepa za mladým vínem • Šakvice, 

Sál sokolovny, Košt mladých vín n
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OSLAVA
SVATOMARTINSKÝCH

VÍN A HUSÍ
sobota 14. 11. 2015 od 10.00 h

HUSTOPEČE 
slavnostní fa fáry z oken radnice,

sv. Martin na bílém koni, cimbálová muzika,
ochutnávka mladých vín 

ve stanu na náměstí

n

Svatomartinská vínaVe středu 11. 11. bude zahájen 
už 11. ročník obnovené tradice 
Svatomartinských vín. Nadprů-
měrně teplý a slunečný průběh 
letních měsíců završený vlahým 
přelomem srpna a září slibuje vel-
mi kvalitní vína, kterých se chys-
tají vinaři dodat na trh rekordní 
množství. Podle prvních odhadů 
předloží vinaři k hodnocení vína 
celkově představující až 2,6 milio-
nu lahví Svatomartinského 2015. 

nabízí od 11. 11. 2015 prodej

Svatomartinských vín
Müller Turgau • Modrý Portugal • Zweigeltrebe-rose

Prušánská 318, 691 01, Moravský Žižkov 

www.vinarstvimaderic.cz

Restaurace a penzion Maděřič  Vás zve na 

Svatomartinskou husu • 6.–12. listopadu 
Zvěřinové speciality • 27.–29. listopadu

Rezervace na tel.: 605 241 340

Chalúpky 1, Moravský Žižkov, 691 01 www.penzionmaderic.cz
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Naučil Brňany dívat se vzdůru. A ni-
komu nevadí, že to znamená i po-

měrně náročný „vysokohorský“ výstup. 
Brněnská hvězdárna a planetárium se 
stává „top star“ brněnské nabídky pro 
volný čas. Protože návštěvníky bere-
me vážně, říká ředitel hvězdárny Jiří 
Dušek. Ta láká nejen na technologické 
novinky, mezi než patří především di-
gitárium, ale i na přitažlivé programy. 

Věda na Kraví hoře je totiž zábavná 
a užijí si tu jak děti, tak dospělí.  

  Pane řediteli, co je základem 
úspěchu brněnského planetária? 
Vlastně nic zvláštního. Vždy nám jed-
noduše záleželo na názoru našich ná-
vštěvníků. Je to vlastně jediné kritéri-
um úspěchu – plný sál digitária anebo 
jakékoli jiné akce. Neustále se proto 

snažíme vytvářet ta nejzajímavější 
představení v té nejlepší úrovni. Tak, 
abychom byli obdivovanou výkladní 
skříní našeho krásného města Brna.

Podle průzkumů návštěvníci digi-
tálních planetárií očekávají – v pozi-
tivním slova smyslu – především dob-
rá představení, zajímavý program 
mimo planetárium, dobrou polohu, 
pěknou budovu a chytré moderátory. 

Nuže, teď na podzim přicházíme se 
dvěma špičkovými pořady Polaris 
a Blíže ke hvězdám. První namluvil 
Michal Suchánek a Richard Genzer, 
druhý Richard Krajčo.

  Digitální planetárium, označo-
vané digitárium, ale není vaší je-
dinou atrakcí…
Přesně tak. Začátkem září jsme posta-
vili volně přístupnou Vědeckou stez-
ku s deseti exponáty. V těchto dnech 
instalujeme řadu nových technologií, 
třeba obří telestěnu ve vstupní hale, 
anebo laserové projektory v hlavním 

Z Brna blíže ke hvězdám

Hvězdárna a planetárium Brno 
zařadila do programu dlouho avi-
zované představení nazvané Blíže 
ke hvězdám. Jde o projekt v našich 

končinách opravdu nevídaný. Ještě 
žádné české planetárium se neod-
hodlalo k v ytvoření původního 
projektu na pomezí cestopisného 
a vědeckého dokumentu s využitím 
tak náročných technologií. 

Stačí uvést jen pár čísel: k vytvo-
ření dokumentu brněnští astrofy-
zici nacestovali 12 566 kilometrů,  
navštívili 8 observatoří, nafotili 
458 621 snímek, natočili 2 146 mi-
nut filmového materiálu, pracova-
li s 6 kamerami, 27 počítači a cel-
kově do tvorby filmu investovali 

Dobrá zpráva: 

Hvězdárna a planetárium Brno uzavřela memorandum o dlouhodobé 

strategické spolupráci s Planetáriem Hamburg. Obě organizace si bu-

dou vyměňovat dobré i špatné zkušenosti z provozu digitálních plane-

tárií, mezinárodně označovaných jako fulldome projekční systémy. 
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Pokud žijete celý život v krajinách, 
kde denní světlo působí nepřetržitě 
půl roku – a co hůř, půl roku je zase 
nesnesitelná černočerná tma – za-
čnou vás logicky napadat otázky, proč 
tomu tak vlastně je. I když jste třeba 
jen malý tučňák nebo lehce popletený 
lední medvěd… 

Jejich setkání se přitom ukáže být 
osudovým – nejen že se z nich rychle 
stanou nerozluční kamarádi, ale na-
víc spojí své osobité génie a vytvo-
ří prvotřídní vědecký tým. Precizní 
a houževnatý James a zmatený, zato 
však velice nápaditý Vladimir si to-
tiž vezmou do hlavy, že přijdou na 
kloub složitým záhadám. Co jsou zač 
ty podivné hvězdy na obloze a jak to 

na nich vypadá? Proč se střídají roč-
ní doby? A konečně, co skutečně sto-
jí za tajemstvím polární noci?

Představení Polaris je vhodné pro 
děti, které ještě navštěvují mateř-
ské školy nebo první stupeň základ-
ních škol. Dobrou zábavu umocňuje 
skvělý dabing, který obstarali zná-
mí herci Richard Genzer a Michal 
Suchánek. Tak vzhůru na výpravu 
v brněnském digitáriu!

sále. Mohu slíbit, že letos naši nejmen-
ší diváci zažijí úžasného Mikuláše, a na 
22. prosince chystáme něco, co tu ještě 
nebylo. Velké oslavy svátku světla. 

  Ale i jinak zlepšujete své služby…
Někdy koncem roku začne několi-
kaměsíční rekonstrukce příjezdové 
cesty přímo k budově. Už na sklon-
ku loňského roku jsme pro váš lepší 
pocit instalovali pouliční osvětlení 
od náměstí Míru až na vrchol Kraví 
hory. Náš kolektiv v poslední době 
doplnilo několik nových pracovní-
ků, se kterými se nyní potkáte nejen 
pod naší umělou oblohou. V těchto 
měsících jsme dokonce téměř uzavře-
li dramaturgický plán na rok 2016. 
Stačí to? Přijďte se prosím osobně 
přesvědčit!    (sal)

4 290 hodin práce. Z toho všeho vze-
šel snímek o délce něco málo přes 
půl hodiny. A brněnská hvězdárna 
jej už uvádí ve svém digitáriu – mů-
žete se na něj přijít podívat!

„V představení Blíže ke hvěz-
dám jsme chtěli divákům ukázat 
nejen umělou oblohu našeho digi-
tária, ale především reálné záběry 
hvězdného nebe. A to jak z měst, 
ve kterých většina z nás žije, tak 
i z naprosto odlehlých končin. 
Součástí představení jsou proto 
i dechberoucí záběry noční oblohy 
z Cookových ostrovů nebo z Chi-
le, které pořídil Petr Horálek, je-
hož snímky se řadí mezi světovou 
špičku,“ říká jeden ze spoluautorů 
snímku Pavel Gabzdyl.

Hlavní těžiště snímku ale spočí-
vá na záběrech, kteří autoři natoči-
li na Kanárských ostrovech. Souos-
troví ležící uprostřed Atlantského 
oceánu se pyšní křišťálově čistou 
noční oblohou, jíž se světelný smog 
rozprostírající se nad Evropou 

ještě naštěstí netýká. Zde brněn-
ští astrofyzici zachytili dechberou-
cí obrazy planet, které se lesknou 
jako jasné reflektory, pás mléčné 
dráhy se všemi jeho detaily, světél-
kování zemské atmosféry i krásné 
vzdálené galaxie.

Přijďte se podívat na neuvěři-
telné záběry, které nejsou nikde 
jinde k vidění. Přijďte žasnout 
nad posvátnou krásou hlubokého 
vesmíru. Skvělý zážitek vyšperko-
val svým hlasovým doprovodem 
Richard Krajčo. 

Od rána do večera, od soumraku do 
úsvitu, od pondělí do neděle mohou 
návštěvníci jakéhokoli věku na vlast-
ní oči, sluch i hmat poznávat svět ko-
lem sebe. Expozice je volně přístupná, 
zdarma jsou k ní připraveny i nejrůz-
nější doplňky. V okolí bývalého vodo-
jemu z 30. let minulého století v těsné 
blízkosti Hvězdárny a planetária Brno 

vzniklo několik podest s interaktivní-
mi exponáty. Jednotlivé instalace jsou 
mechanické s intuitivním ovládáním 
s textovými návody a grafickými iko-
nami. Pro vážné zájemce jsou k dispo-
zici video návody identifikované QR 
kódy. Elektronická verze průvodce ex-
pozicí je ke stažení zdarma na stránce 
www.hvezdarna.cz/stezka    (sal)

Vědecká stezka

aneb vesmírná ponorka 
a tajemství polární noci

POLARIS

partner Hvězdárny 

a planetária Brno
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M i r o sl a v D onut i l , 
Bolek Polívka, Dáša 
Bláhova, Jiří Pecha, 
A r nošt Goldf la m, 
M o j m í r  M a d ě r i č , 
Petr Oslzlý a další 
osobnosti vám ve 

svých vzpomínkách umožní znovu 
prožít legendární éru Divadla Husa 
na provázku spojenou s jeho půso-
bením v Domě umění Brno. K histor-
kám humorným i vážnějším se při-
pojila také tajemnice divadla Gita 
Fuchsová, současná velvyslankyně 

v Ghaně, skladatel Miloš Štědroň či 
dramatik Milan Uhde. Množství pří-
běhů, humorných poznámek a glos 
bohatě ilustruje 200 snímků zná-
mého fotografa Josefa (jefa) Krato-
chvila, který Provázek doprovázel 
po celé toto slavné období. 
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Hold všem, kteří 
se na něm podíleli 

Křest knížky Provázek se uskuteční 18. listopa-

du 2015 v 17.30 v Knihkupectví Dobrovský v brněnské 

Galerii Vaňkovka. Účast přislíbili Boleslav Polívka, 

Mojmír Maděrič, Jiří Pecha a další osobnosti spojené 

s Divadlem na provázku. 

Spojeny  ]
Provázkem 
znovu ožívají ve 
stejnojmenné 
publikaci 
osobnosti 
i inscenace 
legendárního 
brněnského 
Divadla Husa 
na provázku. 
Výpravná kniha 
Provázek vychází 
v polovině 
listopadu. 

M
B
BKnížku Provázek si za zvýhodněnou 

cenu můžete objednat na 

www.salina-brno.cz. 

Vychází 10. listopadu 2015. 

Zvýhodněná cena
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PROVÁZEK
jef

Vydání knížky podpořilo statutární 

město Brno a záštitu nad publikací 

převzal jeho primátor Petr Vokřál. 



 

inzerce

Pamatuji si, jak jsme zakládali SSM. Svaz socialistické 
mládeže. Soudruhům došlo, že dva či tři členové na-
šeho ansáblu jsou skoro třicátníci a nikdo není ještě 
v KSČ. Do KSČ samozřejmě nechtěl nikdo.

Myslím, že to byl Sheri (Peter Scherhaufer), kdo 
navrhl, že na KSČ nejsme ještě dost „zralí“ a založí-
me SSM. Úlitba. 

Všichni jsme si rozdali nějaké nesmyslné funkce, 
které jsme vykazovali jen na papíře.

Myslím, že Franta Kocourek byl pokladníkem – to 
byl ten pravý, já byla knihovnice – žádnou knihovnu 
jsme samo neměli. Dnes je to sranda, tehdy to bylo 
poněkud o držku. 

Dáša Bláhová

(z připravované publikace Provázek)

Přijdete na zkoušku, víte, že máte u Zdeňka Pospíšila 
dělat Baladu pro banditu, a na zkušebně leží obrovská 
kláda, mírně seříznutá. Co to je? Pospa se rval ve vou-
sech: Na tom budeme zkoušet. Jak? No chodit, lítat, tan-
čit, zpívat… Jak si to představuješ? Vyběhl jsem na kládu 
a spadl dolů. A Pospa, snad tam tu rovnováhu udržíš, ne? 
Když chceš hrát Nikolu Šuhaje. No zatím to neumím… 
Ukaž, vyskočil tam, spadl dolů a vyrazil si dech. No pak 
jsme se to všichni nějak naučili, ale problém byl v tom, 
že zvukaře s dlouhými, asi osmimetrovými tágy dělali 
pánové Polívka a Pecha. Kdykoliv se Pospíšil nedíval, tak 
tito dva poťouchle tím dlouhým bidlem strčili do Nikoly 
Šuhaje a já jsem letěl po čuni z té klády dolů… Jen když 
byly scény s Ivuškou Bittovou, která se jim všem líbila, 
tak dali pokoj a mohli jsme si zazpívat i duetek.

Miroslav Donutil (z připravované publikace Provázek)

Většina ze vzpomínek současných 
hereckých hvězd se týká tří určují-
cích režisérských osobností, které 
Divadlo na provázku tvořily: Petera 
Scherhaufera, Evy Tálské a Zdeňka 
Pospíšila. „Co se týká práce s nimi, 
tak to bylo něco fantastického. Díky 
těmto třem lidem jsem dostal tako-

vou životní školu, že to, co jsem si od 
nich přinesl do Národního divadla, 
to už mi nikdy nikdo nemohl vzít,“ 

vzpomíná například Miroslav Donu-
til. „A tak to naše sdružení režisérů, 
dramaturgů, výtvarníků, muzikantů, 
vědců, básníků, spisovatelů, malířů, 
fotografů, herců a různých fachmanů 
všelijakých profesí, kteří chtěli něco 
posunout a změnit, se stalo avant-
gardou se vším, co k ní patří. Raději 
je nebudu vyjmenovávat ze strachu, 

abych na někoho nezapomněl. Že jo, 
Bolku?“ shrnul zase svoje pocity Jiří 
Pecha do krátkého vyznání všem, 
s nimiž se podle svých slov na tom 
zázraku mohl podílet.  

Knížka si však neklade za cíl archi-
vovat aktivity Divadla na provázku 
se všemi událostmi a premiérami, od 
toho jsou povolanější. „Jedná se o hold 

lidem, umělcům, kteří v letech tvrdé 
normalizace měli tu odvahu a sílu při-
pravit pro své vnímavé diváky pocit 
svobody a radosti. Pokud se mi to jen 
trochu povedlo, nebyl ten čas u skene-
ru ztracený,“ podotkl jef, který oske-
noval osm tisíc starých fotek, z nichž 
se do knížky po pečlivém výběru s edi-
torem dostaly dvě stovky.   
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Uhodnete pohádku? Ilustrátorka Vlasta Švejdová 
vystavuje na Špilberku
Roztomilá zvířátka, děti s buclatými tvářičkami, velkýma očima a milým úsmě-
vem a vlídný, pestrobarevný svět. Takto bychom mohli popsat typický rukopis 

jedné z našich nejznámějších 
ilustrátorek, paní Vlasty Švej-
dové. Hrad Špilberk bude od 
19. listopadu patřit výstavě 
jejích ilustrací.
Vánoční výstava bývá na 
Špilberku každý rok zamě-
řená na tvorbu pro děti. Le-
tos budou výstavní prosto-
ry plné obrázků a kreseb 
s výjevy z pohádek, říkanek 
a hádanek. Výstava s názvem 
„Hádám, hádám pohádku“ 
totiž představí Vlastu Švej-

dovou, známou brněnskou malířku, ilustrátorku a spisovatelku knížek pro 
nejmenší děti. Svými obrázky plnými laskavého humoru doprovodila mnoho 
knížek, jako výtvarnice spolupracovala například na pohádce brněnského 
televizního studia O bojácném Floriánkovi nebo ve Zlíně na filmu O křečko-
vi. Její obrázky si můžete pamatovat třeba i z kartonových obalů Sunaru.
Kromě toho Vlasta Švejdová ilustrovala i mnoho učebnic pro školáky na 
prvním stupni. Možná si její obrázky pamatujete zrovna z hodin prvouky. 
Její tvorba ale není určená výhradně dětem. Namalovala i mnoho obrazů 
z brněnských ulic a náměstí. I ty budou na Špilberku k vidění. 
Vlasta Švejdová nedávno vydala knížku lidových dětských hádanek Jeden 
mluví, dva koukají. A právě hádanky se staly hlavním motivem výstavy. Pojď-
te si prohlédnout její obrázky a hádat, ze které pohádky pocházejí. 
Pohádky si na Špilberku budete moci užít i na tradiční vánoční akci. Pohád-
kové Vánoce nechají v sobotu 12. prosince ožít hradní nádvoří i výstavu 
speciálním programem. Těšte se na vánoční dílny, opékání buřtů, divadlo, 
ale i na hravé hádání a plno pohádkových postaviček.     (sal)

Do Paříže s Filharmonií Brno? Proč ne! 
Pařížské ozvěny. Tak se jmenuje koncert, který na 12. a 13. listopadu 2015 
připravuje Filharmonie Brno. Na programu jsou čtyři mistrovská díla neo-
klasicismu. Napsali je skladatelé, působící v 1. polovině 20. století v Paříži: 
Bohuslav Martinů, Albert Roussel a Igor Stravinskij. Od Bohuslava Martinů 

se můžete těšit mimo 
jiné na Sonatu da ca-
mera v podání světo-
známého britského vi-
oloncellisty Raphaela 
Wallfische, milovníka 
a propagátora Marti-
nů, za doprovodu Ko-
mor n í ho orchestr u 
Bohuslava Ma r t i nů 
a dechové sekce br-
něnských filharmoni-

ků. A pokud vám nevyhovuje večerní čas koncertů, přijďte 12. listopadu 
na veřejnou generální zkoušku, vychutnejte si krásu klasické hudby v do-
poledních hodinách a nahlédněte do filharmonické kuchyně.
A že klasická klasika není váš šálek kávy? Pak zkuste Hudbu zblízka – koncert 
filharmonické Mladé krve bez bariér pódia a večerních rób (4. listopadu) 
nebo Filharmonii Brno s The Plastic People of the Universe (17. listopadu) 
nebo druhý koncert cyklu Jazz & World Music, na kterém se představí zvuko-
vý malíř a jazzový kytarista pro 21. století Kurt Rosenwinkel (24. listopadu). 
A pokud ani to ještě nestačí, tak si rozhodně nenechte ujít exkluzivní koncert 
Avishaie Cohena s Filharmonií Brno (30. listopadu).     (sal)
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Dalibor Chatrný v Domě umění: Jsem prostorem
V Domě umění pokračuje v roce jeho nedožitých devadesátin velká chrono-
logicky uspořádaná výstava brněnského rodáka Dalibora Chatrného. Jeho 
tvorba byla neobyčejně otevřená různým podnětům, které dokázal vnímat 
a využít po svém. Pohybovala se na rozhraní mezi myšlením přírodovědce 
a intuicí básníka. Velkou část života strávil v inspirativním prostředí Brna, 

Vařte a soutěžte s Šalinou

 Suroviny pro 4 osoby: 
 0,6 kg kančí krkovice
 10 g tymián čerstvý
 10 g rozmarýn čerstvý
 400 g růžičky mladé kapusty
 200 g čerstvé žampiony
 150 g anglická slanina
 100 g smetana 33%
   80 g olej slunečnicový
   30 g sůl
   15 g pepř

 Postup: 
Kančí krkovičku očistíme a nakrájíme na 
200 g plátky. Okořeníme solí, pepřem,  
špetkou tymiánu a rozmarýnu. Necháme 
odležet alespoň 2 hodiny v chladu. Ang-
lickou slaninu nakrájenou na kostičky 
orestujeme na pánvi. Přidáme očištěné 
a nakrájené žampiony, chvíli podusíme 
a přidáme kapusty. Ještě chvíli podusíme 

a zalijeme smetanou. Necháme zreduko-
vat, dochutíme solí a pepřem. 
Maso necháme odležet, aby získalo pokojo-
vou teplotu. Na rozpálené teflonové pánvi, 
nebo grilu steak necháme zprudka zatáh-
nout z obou stran. Grilujeme na požadova-
nou propečenost. 
Maso před servírováním necháme chvíli 
v teple odležet, aby se uvolnila šťáva, a mů-
žeme podávat.

Listopad: 
Grilovaná kančí krkovice a zadělávané 

mladé kapustičky

Podzim v gastronomii mívá jedno základní téma: zvěřinu. Ti šťast-
nější, kteří mají v rodině nebo poblíž nějakého známého myslivce, 

si mohou vybírat. Ti ostatní jsou odkázáni na nabídku řeznictví nebo 
mohou samozřejmě vyrazit do některé z restaurací, kde mají navíc jis-
totu, že na talíři najdou vedle klasiky, jako je kančí s šípkovou nebo se 
zelím, také řadu méně známých receptů. Pro inspirací vám tentokrát 
přinášíme recept šéfkuchaře Radka Šimáčka z restaurace U starýho Billa 
spadající pod společnost Brixton-gastro, který spojil kančí s jinou typic-
ky podzimní surovinou: růžičkovou kapustou. A pokud ve vás už pouhé 
přečtení jednoduchého receptu vyvolá chuť na něco „divokého“, určitě 
můžete zaskočit právě ke Starému Billovi, kde si jistě vyberete. Určitě ale 
nezapomeňte odpovědět na naši soutěžní otázku, vylosovaný výherce se 
může těšit na voucher do některé z restaurací Brixton-gastro. Vítězem 
říjnového kola se stala Hana Samsonová.

si m

PROČ JE POTŘEBA NECHAT ZVĚŘINU 

ODLEŽET A „UZRÁT“?     

Svoje odpovědi posílejte do 15. listopadu 2015 na adresu 
soutez@salina-brno.cz, Nezapomeňte prosím uvést 

svoje jméno a telefonické spojení, výherce bude 
kontaktován mailem. SO

U
TĚ

Ž 
ale měl úzké styky 
i s Prahou, kde studo-
val a kde také působil 
počátkem 90. let jako 
pedagog na Akade-
mii výtvarných umě-
ní. Jeho experimenty 
souvisely s progresiv-
ními proudy v našem 
i v zahraničním umě-
ní. Zájemci se mohou 

zúčastnit celodenního sympozia o tvorbě Dalibora Chatrného ve středu 
11. listopadu od 10 hodin v Domě umění a komentované prohlídky výstavy 
ve středu 18. listopadu tamtéž.      (sal)
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Pozvánka na Re-Kabaret a Noc divadel 2015 
do Divadla Bolka Polívky

Re-Kabaret je ce-
lovečerní občas-
ník plný gagů, 
stand-upů, klau-
nerií, hudby a po-
hybu, který mů-
žete vidět v DBP 
téměř každý mě-
síc. Na jednom 
jevišti se v jeden 
večer potkávají 
komici různých 

žánrů (J. Ressler, V. Blahuta a M. Isteník ad.) a mladá klaunská krev (F. Tel-
ler, P. Seriš, F. Golfier, L. Karásek, M. Chovanec O. Klíč, M. Sýkora a J. Sýkorová) 
a taky Bolkovi věrní Barin a Fretti. Re-Kabaret je vždy čerstvá porce humoru 
připravená pro Vás! Nejbližší uvedení v roce 2015 vás čeká  8. listopadu, po-
tom se ještě můžete těšit na předvánoční speciál 22. prosince.
Na několik zajímavostí se pak mohou těšit návštěvníci Noci divadel 21. listo-
padu: za účasti Bolka Polívky a Chantal Poullain bude v 19.00 zahájena vý-
stava portrétů 12 známých osobností proměněných v jiné v rámci charitativ-
ního projektu kalendáře Nadace Archa Chantal „Proměny 2016“ (kalendáře 
budou v prodeji); netradiční prohlídková trasa útrobami divadelní budovy 
doplněná výstavou scénických objektů z autorských her Bolka Polívky a chy-
bět nebude dobrá polívka a fotobox se soutěží o vstupenky.     (sal)

Šťastný život v Letohrádku Mitrovských i pobaví
Chcete prožít šťastný život? Pak stačí zamířit do 29. listopadu do Leto-
hrádku Mitrovských na výstavu Šťastný život v secesi, která je určena 
především pro všechny romantiky a milovníky starých časů. Expozice 
návštěvníkům nabízí návod, jak prožít spokojený a šťastný život díky 
zaručeně platným, humorným, sto let starým instrukcím, ale také rady, 

jak vytvořit fungující a vkusně 
zařízenou domácnost. Návštěv-
níkům umožní náhled do seces-
ního obydlí začátku minulého 
století, s kuchyní, salónem, jí-
delnou, ložnicí a dětským poko-
jem. Originální a elegantní šaty, 
slunečníky, klobouky, rukavičky, 
obuv, bižuterie a jiné „původnos-
ti“ ze soukromých sbírek uvidíte 
na tzv. korzu, které bylo neod-
dělitelnou součástí svátečních 
dnů ve městě. Letošní nabídka 
letohrádku ale touto výstavou 
ještě nekončí. Již od 4. prosince 
zde můžete obdivovat historické 
i současné betlémy v mnoha podo-
bách – od krásných malovaných na 
papíru, přes vyřezávané dřevěné 

až po ukázky ze šustí, perníku, malované na kamenech nebo origami betlém. 
Výstavu jako obvykle doplní profesionální floristické práce a různorodé ozdo-
by vánočních stromků. Více informací na www.letohradekbrno.cz.    (sal)

Moravská galerie zpřístupní své podzemí. 
Jen pro jednu noc
Zapište si do diáře datum 11. listopadu. Toto magické datum plné jedniček 
totiž bude v rámci Noci ve výstavě otevřeno výjimečně podzemí Místodr-

žitelského paláce, původně ba-
rokního kláštera na Moravském 
náměstí. Komponovaný večer, 
který jako doprovodný pro-
gram k výstavě „Zastihla je noc“ 
připravila Silvie Šeborová, začí-
ná v šest hodin večer komento-
vanou prohlídkou. Od sedmi 
hodin bude následovat mode-
rovaná diskuze na téma „Cizin-
cem v Česku?“ a již od 20:30 se 
můžete těšit na zvukově-světel-
né instalace Jiřího Suchánka ve 
sklepních prostorách Místodrži-
telského paláce. Ten pro jinak 
nepřístupné prostory vytvořil 
mrazivou instalaci inspirovanou 

hrůzami 2. světové války. Po skončení světelné show zahraje DJ Tom Holič 
a celý večer bude provázen specialitami a vínem z kavárny Morgal! Více in-
formací na www.moravska-galerie.cz.    (sal)
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SATURNIN: swingová groteska pro celou rodinu
Jste unaveni každodenností? Cítí-
te, že vám v životě něco schází? Po-
třebujete změnu? Činohra Národ-
ního divadla Brno nabízí řešení: 
Dopřejte si večer s vlastním slu-
hou. A to rovnou s tím nejslavněj-
ším – Saturninem! Cesta z nudy za-
číná v hledišti Mahenova divadla 
již 27. listopadu 2015.
Okouzlující swingovou grotesku 
podle známého humoristického 
románu Zdeňka Jirotky z roku 
1942 pro vás se souborem činohry 
NdB vytvoří hravý slovenský reži-
sér Jakub Nvota. V titulní roli vy-
stoupí nositel Ceny Thalie za rok 

2013 Martin Siničák. Těšit se můžete na jemný humor, prvorepublikovou 
noblesu a známé i neznámé swingové melodie. Nechte se obsloužit! Reprízy 
Saturnina můžete navštívit 28. listopadu, 30. listopadu., 2. prosince, 3. pro-
since a 23. prosince vždy v 19 hod. Na programu bude Saturnin i o Silvestru 
(začátek v 17 hodin) a pak v 8., 19. a 28. ledna opět v 19 hodin.     (sal)

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

inzerceinzerce

www.brnopoint.cz
Váš každodenní zdroj informací

Příležitost pro fi rmy, jak se lépe zviditelnit
a nabídnout své služby a produkty

541 228 835, 777 909 696, info@interserv.cz
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Listopad U stolu nabízí Havla i cestu do Betléma
Divadlo U stolu 
je komorní scéna 
zaměřená na in-
scenace jak pra-
videlných dra-
matických textů, 
tak dramatizací 
literárních před-
loh a rozmani-
tých scénických 
ko m p o z i c  d ě l 
básnických. Svůj 

repertoár opírá především o velká díla světové i české literatury zpřítomňují-
cí základní existenciální otázky lidského života, jako jsou například příběhy 
Starého a Nového zákona, Sofoklův Oidipús, Faust, Don Juan, Macbeth, či díla 
Dostojevského, Boží duha Jaroslava Durycha nebo poezie Holanova a dalších. 
V měsíci listopadu si můžete vybrat z této nabídky:  
Audience – Katastrofa v režii Iva Krobota. Audience V. Havla inscenovaná 
společně s jednoaktovkou Katastrofa, kterou její autor, nositel Nobelovy ceny 
za literaturu Samuel Beckett dedikoval v roce 1982 dlouhodobě vězněnému 
a vážně nemocnému Václavu Havlovi. (6. 11. v 19.30)
I obešel já polí pět (Edgar) (Ladislav Klíma) v režii uměleckého šéfa Diva-
dla U stolu Františka Derflera. Groteskní horor jednoho z nejoriginálnějších 
českých spisovatelů a myslitelů 20. století. Hra záměrně si pohrávající s pro-
středky brakové literatury nepostrádá typicky klímovský metafyzický motiv 
rozporu mezi skutečností a snem. (11. 11. v 19.30)
Ježíškova košilka v režii Zoji Mikotové. Znáte Slzičky Panny Marie, víte, 
proč se osika chvěje a jak dostala mateřídouška své jméno? Básník Jan Za-
hradníček nás pro odpověď vede k Betlému. Hraje se 29. 11. v 16.00 a pak 
každou další adventní neděli.
Pro rezervaci vstupenek  a bližší informace o dalších představeních  na-
vštivte stránky Divadla U stolu: www.divadloustolu.cz. Divadlo U stolu 
uvádí svá představení ve sklepním sále Centra experimentálního divadla, 
Zelný trh 9.     (sal)

Chybět ale nebudou ani netradiční vánoční zvyky. Ve spolupráci s jazykovou 
školou Light Point čekají na návštěvníky Technického muzea ukázky, jak se 
slaví Vánoce u našich sousedů v Německu, za oceánem v USA a na vzdálených 
Filipínách. Připravena je také dětská soutěž, která se váže k Mezinárodnímu 
roku světla. Zapojit se můžete i vy a odpovědět na otázku: Která veřejná 
budova byla jako první v Brně osvětlena elektrickým žárovkovým 
osvětlením? Tři vylosovaní výherci budou vyhlášeni první adventní nedě-
li 29. listopadu 2015 v Technickém muzeu v Brně. Své odpovědi posílejte na 
do 27. 11. 2015 na email: soutez@tmbrno.cz, jako předmět uveďte: SVĚTLO, 
nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, adresu a váš věk.    (sal)

Technické muzeum provede návštěvníky 
od adventu do Tří králů 
Od adventu do Tří králů je již tradiční akce, kterou v předvánočním čase ze-
jména pro rodiny s dětmi připravuje Technické muzeum v Brně. Jejím cílem je 
připomínat nejen původní zvyky a tradice Vánoc. Po celém muzeu budou roz-
místěny dílničky a stanoviště, kde se příchozí dozví podrobnosti o vánočních 
zvycích a jejich původu, vyrobí si drobné dárky a vyzkouší své dovednosti a zna-
losti. Čeká na ně zdobení perníčků, pletení vánočky, prostírání štědrovečerní-
ho stolu, lovení kapříka, výroba přáníček, svíček z včelího vosku nebo zdobení 
stromečku. Do kouzelné vánoční atmosféry se ponoří nejen Ulička řemesel, kde 
najdete tradiční řemeslníky a vánoční stromeček, ale i celé muzeum. 

Skvělý vánoční dárek? 
Co třeba předplatné do Městského? 
Zajímavý tip na vánoční dárek pro vás a vaše blízké přináší Městské divadlo 
Brno, které zahájí 2. listopadu prodej svého Ročního předplatného na ka-
lendářní rok 2016. Kromě jistoty svého stálého sedadla na inscenace, které 
bývají běžně beznadějně vyprodané, získá držitel abonmá také zasílání 
měsíčníku Dokořán či pozvánky za zvýhodněné vstupné na zajímavé kul-
turní a společenské akce. A jaké tituly zahrnuje nabídka pro rok 2016? 

Romantický příběh, který umně kombinuje napínavou zápletku, kome-
diální prvky a především umně provedená divadelní kouzla nabídne hit 
DUCH – muzikál vyprávějící o lásce, která překoná i samotnou smrt. Jak se 
vypořádá slepý talentovaný muzikant s ďábelskou nabídkou samotné Sa-
tany, se dozvíte v muzikálu s písněmi evropské legendy, skladatele Ralpha 
Siegela, Johnny Blue. Životní osudy spisovatele Roberta Louise Stevensona 
se prolínají s osudy hlavních hrdinů jeho nejznámější knihy ve výpravném 
muzikálu Ostrov pokladů. Konverzační komedie s hvězdným obsazením 
Jméno vás nenechá na pochybách o tom, že v každé rodině se řeší obdob-
né problémy… A v naší nabídce nechybí ani ruská klasika, a sice divadelní 
dramatizace slavného Gogolova groteskního románu Mrtvé duše v hlavní 
roli s čerstvým držitelem Ceny Thálie Michalem Isteníkem. 
Předplatné si můžete zajistit od 2. 11. 2015 v komerčním oddělení Městského 
divadla Brno (Lidická ul. 16, +420 533 316 352) nebo v klidu svého domova 
na stránkách www.mdb.cz.     (sal)
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Soutěžte o vstupenky!  

Láká vás program Městského divadla Brno?  

Chcete-li navštívit některé z jeho představe-

ní, můžete od 31. října soutěžit o vstupenky 

na adrese www.salina-brno.cz.

 rychle

ZÁKLADY
BEZ BETONU!

KRINNER
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inzerce

Tell or Show přináší další díl: Abrakadabra 
Divadelní talk show Filipa Tellera otevírá sezónu 2015/16 v pořadí tře-
tím dílem s názvem Abrakadabra. A není obtížné si domyslet, že tento díl 

bude na t éma 
kouzla, magie, 
čár y a tak tro -
chu věci, které 
mohou na první 
pohled klamat. 
Moderátor a hos-
titel večera Filip 
Teller si do své 
talk show, která 
se bude konat 
5.l istopadu od 

19 hodin opět v Divadle na Orlí, pozval tři hosty – politika Ondřeje Lišku, 
herečku Sáru Venclovskou a mentalistu Jakuba Vosáhla. Nečekejte ale kla-
sickou talk show, kde se „jen“ povídá, občas se hostům nabídne voda na 
osvěžení a opět se dál povídá. Tell or Show je plná překvapení, a to jak pro 
diváky, tak i hosty. Odehrává se v divadle a divadelní prostor využívá se 
vším všudy – rekvizity, kostýmy, světla, zvukové nahrávky, kouřové efekty, 
tajné únikové chodby, králíci v klobouku, mizející osoby… Vstupenky si mů-
žete rezervovat přes webové stránky Divadla na Orlí. Přijďte se přesvědčit 
sami, jak může být magie mocná.     (sal)

Piraně a kajmánci se nastěhovali  do nového
Piraně, kajmánci a karetky v brněnské zoologické zahradě obývají spo-
lečně nově upravenou expozici v Tropickém království. Rekonstrukce, 
která začala v první polovině letošního roku, byla definitivně ukončena 

umístěním pěti 
piraní rostlino-
žravých ze Zoo 
Olomouc.  V ex-
pozic i je nově 
systém automa-
t ického rosení 
rostlin, moder-
ní a ekonomic-
ky úsporné LED 
osvětlení a re -
konstrukcí pro-
šla také filtrace. 

Elektřina není dřina aneb Nedělní programy 
pro rodiny ve VIDA!

Kolik pomeran-
čů je potřeba 
k nabití mobi-
lu? Mů že bý t 
voda nevodivá? 
Jak dynamická 
je statická elek-
třina? Odpově-
di se doz v íte 
v zábavním vě-
deckém parku 
V I DA! během 
nedělních pro-

gramů pro rodiny s dětmi Elektřina není dřina. Program probíhá v Labodíl-
nách každou listopadovou neděli od 11 do 17 hodin za příplatek ke vstupné-
mu 20 Kč. Děti, ale i rodiče si tady můžou vytvořit z citrónů elektrický článek 
s kladnou a zápornou elektrodou. Zjistí, jak se změní vodivost destilované 
vody, když ji osolíme, naučí se zábavná kouzla se statickou elektřinou a na 
vlastní kůži si vyzkouší účinky Van de Graaffova generátoru. Užijte si po-
kusy, při kterých vám budou vstávat vlasy na hlavě, samozřejmě ne hrůzou 
ale elektřinou.
Zábavní vědecký park VIDA! nabízí přes 150 interaktivních exponátů na 
ploše téměř 5000 m2. Obří srdce, kolo na laně, magnetické sochy, tornádo, 
rotující místnost – to jsou ukázky některých z nich. Těšit se můžete i na 
představení se zábavnými pokusy, která jsou součástí vstupného a probí-
hají v Divadle vědy každý den nejméně třikrát. V listopadu navíc můžete 
využít akce VE VŠEDNÍ DEN ODPOLEDNE VSTUPNÉ DO VIDA! ZA POLOVINU. 
Více na www.vida.cz.    (sal)

Voda je čištěna mechanicky i chemicky a je k dispozici také sterilizační 
zařízení pro případ infekce. Do expozice byli umístěni tři původní kaj-
mánci trpasličí a na začátku září pět piraní rostlinožravých ze Zoo Olo-
mouc. Jedinci tohoto druhu dorůstají velikosti až 50 cm, ale na rozdíl 
od piraní obecných nejsou nebezpeční a živí se převážně rostlinnou 
potravou. Společnost jim dočasně dělají i tři karetky novoguinejské, 
kterým se v současnosti opravuje jejich expozice. V listopadu je Zoo 
Brno otevřena od 9:00 do 16:00. Zveme na víkendová komentovaná 
krmení v časech, které najdete na www.zoobrno.cz. A v neděli 29. lis-
topadu bude v 16 hodin slavnostně rozsvícen na Mniší hoře  Vánoční 
strom pro zvířata, před tím se návštěvníci od 14 hodin mohou  těšit 
i na adventně laděný program.     (sal)
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PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY

Rekonstrukce kanalizace

v ulici Barvičově

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je přibližně do 
pátku 6. listopadu pro veškerou dopravu ne-
průjezdná část ulice Barvičovy. Trolejbusy na lin-
kách 35 a 39 jsou po dobu výluky i nadále nahraze-
ny autobusy, které jedou mezi zastávkami Vaňkovo 
náměstí a Soukopova obousměrně odklonem přileh-
lými ulicemi po stanovené odklonové trase. Zastáv-
ka Kampelíkova je přeložena do ulice Havlíčkovy. 
Provoz trolejbusů ulicí Barvičovou bude obno-
ven od soboty 7. listopadu 2015 a v této souvislos-
ti dojde ke změně jízdních řádů linek 35, 38 a 39.

Opravy mostních objektů

a komunikací v Modřicích 

Z důvodu etapové rekonstrukce mostních objektů 
a komunikací není přibližně do 12. prosince 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 Modřice, Za Mlýnem.

Rekonstrukce ulic Minské a Horovy

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horo-
vy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice od so-
boty 27. června přibližně na dobu jednoho roku 
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 provozová-
na i v nepracovních dnech přibližně 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 Tá-
bor – Rosického náměstí odkloněna po trase linky 
N89 přes náměstí Svornosti a Přívrat.

Výluka autobusů ve Vranově

Z důvodu pokračující rekonstrukce inženýr-
ských sítí a komunikace je pravděpodobně do 

15. listopadu 2015 (prodloužený termín) vy-
loučena autobusová doprava v části obce Vranov 
mezi zastávkami Vranov, myslivna a Vranov, kři-
žovatka. Spoje autobusových linek 41 a 310 je-
doucí do Vranova jsou při jízdě od Lelekovic ukon-
čeny v zastávce Vranov, křižovatka (přeložené do 
prostoru zastávky Vranov, smyčka), a neobsluhují 
zastávku Vranov, myslivna. Autobusové linky 57 
a N93 jsou ukončeny v zastávce Vranov, mysliv-
na, čímž vynechávají zastávky Vranov, křižovatka 
a Vranov, smyčka.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU

Výluka tramvají na Starou osadu

O víkendu 31. října a 1. listopadu vždy od ran-
ního zahájení provozu do 18 hodin bude z důvo-
du výměny kolejí ve smyčce Stará osada vyloučena 
tramvajová doprava ulicemi Zábrdovickou a Bube-
níčkovou do Židenic na Starou osadu. Tramvajová 
linka 2 bude od zastávky Tkalcovská odkloněna na 
Jugoslávskou, odkud budou tramvaje pokračovat 
jako linka 3 do Tábora. Obdobně linka 3 bude ukon-
čena v zastávce Jugoslávská, odkud budou tramvaje 
pokračovat jako linka 2 směr Ústřední hřbitov nebo 
Modřice. Náhradní doprava bude zajištěna autobu-
sovou linkou X po trase a zastávkách Jugoslávská – 
Vojenská nemocnice – Kuldova – Stará osada.

Památka zesnulých

  O víkendu 31. října a 1. listopadu bude navý-
šena kapacita tramvajových linek 2 a 5 nasazením 
větších souprav.

  V pondělí 2. listopadu bude přibližně v době 
od 9 do 18 hodin zrušeno zkrácení vybraných spojů 
tramvajové linky 5 na Mendlovo náměstí, tj. všech-
ny spoje budou v této době vedeny v základní trase 
Štefánikova čtvrť – Ústřední hřbitov, smyčka.

Veletrhy Gaudeamus a Sport Life

Ve dnech 3. až 8. listopadu se na brněnském vý-
stavišti uskuteční tradiční veletrhy Gaudeamus 
a Sport Life. Doprava z centra k výstavišti bude 
kromě pravidelných linek zabezpečována navíc 
tramvajemi:

  linky P1 v trase Zvonařka – Hlavní nádraží – 
Výstaviště – Pisárky s provozem:
     • 3. až 5. 11. od 8.00 do 14.00 hod.
     • 6. a 7. 11. od 8.00 do 19.00 hod.
     • 8. 11. od 8.00 do 17.00 hod.

  linky P2 na trase Stará osada – Hlavní nádra-
ží – Výstaviště – Pisárky s provozem od 3. do 6. lis-
topadu 2015 vždy od 8.00 do 13.30 hod. Tato linka 
nahradí spoje linky 2, které v uvedené době jezdí 
jen v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov. 
Odjezdovou zastávkou posilových linek P1 a P2 
z Pisárek směr centrum je zastávka Lipová. Upo-
zorňujeme, že vstupenky na akce BVV neplatí jako 
jízdenky MHD!

Výluka tramvají do Líšně 

a na Stránskou skálu

Z důvodů výměny kolejí a podbíjení kolejí bude od 
6.45 hod. v sobotu 7. listopadu nepřetržitě do 
17.00 hod. v neděli 8. listopadu vyloučen provoz 
tramvají v úsecích Geislerova – Mifkova a Geislero-
va – Stránská skála. Linka 8 bude v provozu pouze 
v úseku Starý Lískovec, smyčka – Geislerova s otáče-
ním přes smyčku Porhajmova. Nástupní a výstupní 
zastávka Geislerova bude v ulici Porhajmově, pře-
stup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy 
bude v zastávce Životského. Linka 10 bude po dobu 
výluky zcela mimo provoz. Náhradní autobusová 
doprava bude zajištěna linkou x8 po trase Život-
ského – Geislerova – Dělnický dům – Bělohorská – 
Novolíšeňská – Líšeň, Jírova a linkou P78 po trase 
Židenice, nádraží – Stará osada – Dělnický dům – 
Malá Klajdovka – Vlkova – Houbalova – Horníko-
va – Velká Klajdovka – Jírova – Náměstí Karla IV. 
(odjezdová zastávka Mifkova).

Výluka tramvají na Mifkovu

Z důvodů podbíjení kolejí bude v sobotu 14. 
a v neděli 15. listopadu vždy od 6.45 do 19.00 
hodin vyloučen provoz tramvají v úseku Novolí-
šeňská – Mifkova. Linka 8 bude v provozu pouze 
v úseku Starý Lískovec, smyčka – Novolíšeňská. 
Náhradní doprava bude zajištěna doplněním vy-
braných spojů autobusové linky 55 v úseku Novo-
líšeňská – Jírova – Náměstí Karla IV. (odjezdová 
zastávka Mifkova).

Státní svátek 17. listopadu

V neděli 15. listopadu bude doprava vedena pod-
le jízdních řádů platných pro NEDĚLE s výjimkou 
tramvajových linek 1, 8, 12 a autobusové linky 53, 
pro které bude platit sobotní jízdní řád (bez neděl-
ního podvečerního posílení). 
V pondělí 16. listopadu bude s ohledem na oče-
kávaný pokles přepravní poptávky doprava vedena 
v omezeném rozsahu podle jízdních řádů platných 
pro pracovní dny – PRÁZDNINY. 
V úterý 17. listopadu (státem uznaný svátek) bude 
veškerá doprava vedena podle jízdních řádů pro 
NEDĚLE.

Výluka tramvají v úseku

Mendlovo náměstí – Bystrc, Ečerova

Z důvodu výměny kolejových objektů na ulici Kní-
ničské bude v úterý 17. listopadu (státní svátek) od 
zahájení provozu přibližně do 17.30 hodin vy-
loučena tramvajová doprava v úseku Pisárky – Eče-
rova. Linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečko-
vice – Pisárky. Linka 11 bude po dobu výluky mimo 
provoz.  Náhradní doprava bude zajištěna mimořád-
nou autobusovou linkou x1 po trase Pisárky – Vo-
zovna Komín – Zoologická zahrada – Rakovecká – 
Bystrc, Ečerova (vybrané spoje budou prodlouženy 
až na Mendlovo náměstí).  

  Dopravní odbor DPMB, a.s.
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Plavební sezóna lodní dopravy skončila

Děti z Dopravního klubu při Středis-
ku volného času Lužánky navštívi-
ly 8. října v odpoledních hodinách 
středisko Lodní dopravy. Celým are-
álem je provedl vedoucí lodní do-
pravy Martin Ecler, od kterého se 
děti dověděly spoustu zajímavých 
informací o lodích, jejich provozu 
i technickém zázemí. Dopravní do-
rost si prohlédl jednu z nových lodí 
a také historickou loď Brno. Nako-
nec se všichni vyfotili u kulturní 
památky – staré lodi Dallas, dříve 
Moskva.   (vč)

Plavební sezóna lodní dopravy na 
Brněnské přehradě se uzavřela v ne-
děli 11. října. Lodě bylo nutno jako 
každým rokem vytáhnout na souš 
a podrobit důkladné očistě, prohlíd-
ce a opravě včetně obnovení nátěrů  
tam, kde je to nutné. Dopravní pod-
nik města Brna, a.s. v rámci programu 
„Seznamte se“ připravil pro veřejnost 
seriál měsíčních exkurzí do různých 
svých provozů, a právě první z nich 
nabídla možnost navštívit areál lodní 
dopravy v Bystrci. Dne 13. října moh-
ly asi dvě stovky návštěvníků vidět, 

jak se loď Brno vynořuje na speciál-
ním podvozku, taženém lany a navi-
jákem, z vod přehrady. Komentovaná 
prohlídka dále vedla jejich kroky do 
hangáru, kde už čekala na svou údrž-
bu loď Stuttgart. Na lodi Dallas, kotví-
cí ještě u můstku, byla zase v obležení 
kormidelna.  Přes špatné počasí byl 
zájem překvapivě velký a příznivci 
lodní dopravy se mohou přes zimu 
těšit na další chystané akce. V příštím 
roce totiž lodní doprava DPMB oslaví 
kulaté jubileum – 70 let od zahájení 
provozu!   (red)

V sobotu 3. října se za krásného sluneč-
ného počasí uskutečnila zvláštní plav-
ba pro děti, které se účastnily soutěže 
Staň se kapitánem. Soutěž, kterou pro 
děti uspořádal Dopravní podnik města 
Brna, probíhala od začátku letošní pla-
vební sezóny do 15. září. Děti sbíraly na 
kartičky razítka za ujeté plavební úseky 
a podle počtu získaných razítek pak ob-
držely hodnost plavčíka, lodníka, palub-
ního důstojníka a ti nejúspěšnější (50 ra-
zítek) to dotáhli až na kapitána.

Na horní palubě lodi Dallas předal 
vedoucí lodní dopravy Martin Ecler 
diplom třiceti malým kapitánům 
a kapitánkám. Ti si následně mohli 
vyzkoušet skutečnou práci kapitána 
a kormidlovat, což byl pro ně během 
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plavby na hrad Veveří a zpět oprav-
du velký zážitek. 

Všem dětem, rodičům i babičkám 
děkujeme za účast jak v soutěži, tak 

na slavnostní plavbě, a těšíme se 
na shledanou při dalších plavbách 
v příští, jubilejní sezóně. A ještě něco: 
obrázky, které děti při této soutěži 

namalovaly, můžete vidět ve Vzkazo-
vé tramvaji DPMB.

  Petra Ševčíková, Odbor 

marketingu a reklamy DPMB, a.s.

Dopravní klub 
na přehradě

Jak se vytahují lodě z vody?

Malí kapitáni 
za kormidlem 
velké lodě

Kartičky s největším počtem razítek 

odevzdal Vít Klement.

Kapitánky

Eliška a Bára Žaliovy

Za kormidlem dvojčata 

Adam a Damián Gajdovi
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 Zajímalo by mě, proč jsou v poslední době 
takové zácpy v Brně, je to neúnosné. Jezdím 
trasu Popelova-Úzká, autobusem č. 40 a to co 
se děje na Kaštanové a na Hněvkovského to 
nemá obdoby. Autobus jel tuto trasu 1,5 ho-
diny. Opravuje se někde něco? Jsem si jistá, 
že se to netýká jen těchto ulic a tato stížnost 
není jediná. Zlepší se někdy situace?
Tato připomínka není skutečně ojedinělá a není 
bohužel ani překvapivá. Situace v období kolem 
poloviny měsíce října (v době uzávěrky tohoto 
čísla Šaliny) byla skutečně kritická. A to nejen 
na zmíněných ulicích, ale v celé jižní polovině 
města. Zřejmým důvodem je, mimo samotné do-
pravně exponované oblasti, provádění několika 
stavebních akcí na komunikacích. Jen příkladem: 
uzavřený nájezd na dálnici D1 ve Slatině (tranzit 
na dálnici musí přes Komárov), omezení provozu 
na křížení dálnic D1 a D2, uzavření spojovací ko-
munikace II/152 mezi dálnicí D2 a rychlostní sil-
nicí R52 v Modřicích, snížení počtu jízdních pru-
hů na ulici Hněvkovského kvůli výměně kabelů 
v chodníku, oprava povrchu vozovky v Sokolo-
vě ulici apod. V rámci platné legislativy povoluje 
každou uzavírku jiný úřad (Ministerstvo dopra-
vy, Krajský úřad JMK nebo Magistrát města Brna). 
Ve většině správních řízení o výše uvedených 

uzavírkách není naše společnost v postavení 
„plnoprávného“ účastníka řízení s možností více 
ovlivnit výsledek. Pokud se o předmětných ak-
cích dozvíme předem, snažíme se na příslušné 
investory nebo úřady apelovat, aby k takto ne-
příznivým souběhům nedocházelo. Jsme toho ná-
zoru, že se již situace dostala do takového stavu, 
který snad bude dostatečným mementem, aby se 
nic podobného v budoucnu neopakovalo. Vzhle-
dem k územnímu rozsahu opakujícího se doprav-
ního kolapsu a počtu zasažených linek MHD, jsme 
nebyli bohužel schopni plně eliminovat negativní 
dopady na provoz jednotlivých linek. V těchto ob-
dobích se naši dispečeři snažili pomocí šesti zá-
ložních autobusů náhradní dopravy a současně 
průběžnými změnami odjezdů pravidelných spo-
jů zajistit alespoň nouzový pravidelný interval 
na jednotlivých linkách, což se bohužel dalšími 
vnějšími vlivy ne ve všech případech dařilo. Jízd-
ní doby mnoha dotčených linek byly násobně del-
ší, než je běžný stav. Například autobusům linky 
49 trvá běžná jízda v průměru 35 minut, v době 
uzavírek nebylo výjimkou 90 minut a více. O ná-
ročnosti služby řidičů v těchto dnech nepochy-
buje asi vůbec nikdo, a proto nás velmi potěšil 
i následující příspěvek.

 Auto nemáme a jsme plně odkázání na MHD. 
Světlých dnů je nepoměrně více než těch špat-
ných a co nezměním (kolony od Tržní až na 
Poříčí, megazpoždění 49 od Olympie, z práce 
jezdím hodinu místo 20 minut), tím se stre-
suju jen málo. Je mi líto lidí na dopravním 

podniku, protože jsem přesvědčena, že na-
prostá většina dělá maximum a odnesou si 
to v první lajně, když něco neklape. Lidi si 
na nich vylévají svou frustraci, mám dojem. 
Nechtěla bych být řidičem busu, popojíždět 
v koloně, mít zodpovědnost za bezpečí lidí 
a poslouchat u toho nepřetržitý proud nadá-
vek za zády, ťukání na sklo, apod. Za těch 15 
let v MHD jsem zažila skoro všechno a z 90% 
nemám proti DP křivé slovo a na těch 10% 
brzo zapomenu. PS: A ten nový mužský hlas 
je příjemnější než původní ženský. 
Taková slova v době, kdy individuální a tudíž i ve-
řejná doprava ve velké části Brna spíše stála, než 
jela a všichni naši pracovníci se snažili s vypětím 
všech sil a na hranicích technických možností za-
chovat provoz v co největším rozsahu, skutečně 
zahřála. Pisatelce za ně touto cestou ještě jednou 
děkujeme a přejeme jí, aby jí životní optimismus 
a nadhled vydržel i nadále, nejen při cestování 
městskou hromadnou dopravou.
Všem cestujícím se i touto formou omlouváme za 
vzniklé komplikace při cestování v uplynulém ob-
dobí, i když příčiny dopravního kolapsu nebyly 
na straně naší společností. Zjednodušeně řečeno: 
Děkujeme, že s námi jezdíte! I z tohoto důvodu se 
budeme i nadále maximálně snažit a apelovat na 
odpovědné orgány, aby zajistily lepší koordina-
ci jednotlivých stavebních akcí. Stejně tak bylo 
uplynulé období dalším impulsem k rozšiřování 
preference MHD a zlepšování podmínek cestová-
ní městskou hromadnou dopravou v Brně.
   Dopravní odbor DPMB, a.s.

Listárna

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.

1. Na které autobusové lince najdete 
zastávku „Košuličova“?

a) 49
b) 50
c) 51

2. Co je v šalinářském hantecu „balda“?
a) přenosná nádoba na teplé jídlo
b) stavěcí páka na výhybky
c) kolejnicová brzda

3. Trolejbusy do Obřan přestaly 
jezdit v roce:

a) 1968
b) 1975
c) nikdy tam nejezdily 

4. Pod evidenčními čísly 
7506 – 7515 se skrývají:

a) tramvaje Škoda 13T
b) autobusy Iveco Urbanway
c) minibusy Stratos LF 38 D 

5. Kdy byla v Brně zrušena profese 
průvodčích ve vozech MHD?

a) 1969
b) 1974
c) 1979

6. První elektrické tramvaje pro 
Brno byly v roce 1899 vyrobeny:

a) v Grazu
b) v Králově Poli
c) v Praze

7. Po kterém německém městě je 
pojmenována loď na Brněnské 
přehradě?

a) Lipsko
b) Berlín
c) Stuttgart   

8. V roce 1990 začaly v Brně jezdit 
první kloubové trolejbusy. Byl to typ:

a) 14Tr
b) 15Tr
c) 25Tr

9. Do blízkosti ulice jménem Zátiší 
se dostanete:

a) těžko
b) trolejbusem č. 34
c) tramvají č. 5

Podzimní kvíz 
pro příznivce brněnské dopravy

Správné odpovědi:
1b, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7a + c, 8b, 9c 



Začínal v klubu Batalion, dnes je to 
Hard Rock Cafe Batalion na Můstku, 
jenže mafiánští majitelé a koncer-
tování zadarmo Lukáše odradilo. 
Lukáš tedy hledal dál a po chvilce 
našel Red Hot and Blues na Jakub-
ské ulici v Praze.

Red Hot Blues vlastnila Američan-
ka, možná proto byl Lukáš vítán, ona 
jediná mu rozuměla. Klub však v roce 
2010 skončil, dnes po dvaceti letech je 
z toho gastro muzeum. Red Hot Blues 
byl podnik na Jakubské ulici 12, hned 
za Kotvou, kde Lukáš Taverna s kape-
lou Task zakotvil celkem na dlouhou 
dobu. Hráli tam asi 10 let, často pak 
už vystupoval Lukáš sám. Martin 
Švub se stal bubeníkem kapely hned 
v roce 1997: ,,Lukáš byl můj hrdina, 
byl to absolutní rocker, opravdu jsem 
nikdy nepoznal nikoho, jako je on“, 
tvrdí o svém lídrovi.

Je fakt, že Lukáš Taverna byl úplně 
jedinečný v tom, že je hned poznat na 
videích, že mu nikdo nemohl dělat 
konkurenci. Skákal po piánu jako di-
vej a vydržel na něj skákat jako Jerry 
Lee Lewis i ve svém stáří. Fanouškové 
z něho šíleli a byli úplně na mrtvici. 

Starší lidé se chvěli v křeslech a mlad-
ší hned skákali na taneční parket 
a tancovali…

Když se kapela dostala do Jalty, 
poté co Lukáš hrál tři roky i s Bohu-
šem Matušem a se Slávkem Jandou, 
Lukáš zapaloval absint na piánu… 
skákal po něm a piáno hořelo… za 
ty večery kapela dostávala až dvacet 
tisíc korun. Lukáš: ,,Jedním hraním 
v Jaltě jsem si zaplatil nájem a druhý 

už jsem celý propil na nějakých disko-
tékách s klukama, které jsem si pak 
bral domů na parádní večírky. Bylo to 
něco, co nikdo nikdy nezažil.“

Tomáš Hurych byl baskytaristou 
v kapele asi 10 let. ,,Ten kluk dodnes 
neustál, že musel makat, protože by 
si strašně přál, být jako já. Byl jsem 
jediný z kapely, co nikdy nepracoval, 
ale jen se čestně živil hraním“. 

,,V Jaltě mi bylo asi nejlépe. Díky 
Jaltě jsme mohli klidně odejít z ka-
pely Bohuše Matuše, kde přes hraní 
v televizích a všude jsem dosahoval 
málo kdy šesti tisíc měsíčně za dva 
koncerty. Byl jsem tam vždy spíš jen 
do počtu… sice jsem hrál písničky tak, 
že jsem dokonce měnil akordy každý 
takt, ale radši mě nechávali jako bl-
bečka hrát tři tóny každou písničku.

Kapela Task byla úplně něco ji-
ného. V podstatě řeknu upřímně, 
že jsem nechal odehrát celou mojí 
duší vše. V Česku není tradice tan-
cování na pódiu a ani není tradice 
sloučení dobrých a talentovaných 
muzikantů se šílením na pódiu. Po-
kud se někdo nějak houpe na pódiu, 
tak je stejně příšerný muzikant, jak 
příšerně se houpe.“

,,Lukáš měl mámu profesorku tance 
a ta dělala spoustu tanečních chore-
ografií“ říká Uljana, Lukášova ukra-
jinská kamarádka, co ho 8 let zná. 
,,Lukáš je génius, je to novodobý Mo-
zart, je vtipný a strašně veselý, jenže 
má strašně málo kamarádů a strašně 
málo příležitostí se nějak v Česku a vů-
bec uplatnit…  Je to umělec, kterému 

opravdu děkuji za všechno, je to oprav-
dový choreograf a tanečník, nejen pia-
nista a zpěvák. Však to vidíme na you-
tube, kde má tisíce filmů.“

,,Upřímně, říká Lukáš, v Česku jsem 
nenašel skoro žádné opravdové přáte-
le, kdybych teď dva roky neměl vztah 
se svým Marcelem, nejspíš bych se upí-
jel k smrti. On mne však úplně změnil. 
Alkoholem jsem se ničil jen proto, že 
mi chyběla blízkost, kamarádi. Dokon-
ce ani kluci z kapely neměli nikdy chuť 
se mnou jít na pokec, na pivo, nebo 
více zkoušet. Ti kluci byli úplně šíleně 
hodní a slušní, večer se pomodlili a šli 
spát. V Česku lidé nemají schopnost se 
nějak více stýkat nebo nějak s lidmi ko-
munikovat. Každý si drží vlastní názor 
a každý má pocit, že všechno umí nej-
lépe. Neznám žádný takový národ na 
celém světě. Dokonce ani vlastní mat-
ka a prarodiče dodnes nepochopí, jak 
žiju a nikdo stále není schopný mi říct: 
Ano, jsi úžasný, že se tak snažíš. Jsme 
na tebe pyšní.“

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sli-
boval a přál, přichází velmi pomalu 
a postupně a možná nikdy nebude tak 
velká, jak by si ji kapela představova-
la a zasloužila... Ale hlavní je dělat to, 
co člověka baví! n
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LUKÁŠ TAVERNALUKÁŠ TAVERNA
Ano, je to dvacet let…Ano, je to dvacet let…

Dvacet let, kdy Lukáš Taverna ještě s Kapelou Oceans  ]
vystupoval v Itálii, poté co tři roky přestal zpívat v la Scala 
di Milano a začal vystupovat normálně v toskánském 
Teatro Sole s kapelou Oceans, která se pak proměnila na 
Lazy Bones. Kapela Lazy Bones, líné kosti, se už uplatnila 
v Česku. Lukáš se nastěhoval do Prahy kolem roku 1997, 
kdy se hned změnila všude podstata kapel.

Více zde: 

www.lukastaverna.cz
Lukáš Taverna

U Svatého ducha 3, Praha 1

Tel.: +420 775 098 023

lukastaverna@email.cz
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