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Brno slaví.   
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Největší sekáč 
v Brně

Hala Malá Amerika, Nové Sady 

vchod od zastávky Soukenická

Po - Pá: 9.00 – 18.00 hod.

So: 9.00 – 13.00 hod.

fb.com/BotarnaOblekarna
www.Botarna-Oblekarna.cz

Přijďte si vybratPřijďte si vybrat
z podzimní nabídkyz podzimní nabídky

svetrysvetry

kalhotykalhoty

tričkatrička

košilekošile

bundybundy

mikiny...mikiny...

www.Botarna-Oblekarna.czwww.Botarna-Oblekarna.cz

AKCE VÝPRODEJ!!!AKCE VÝPRODEJ!!!

Trička a nátělníky – cena do 24 KčTrička a nátělníky – cena do 24 Kč

M Ě S Í Č N Í K  J A K O  B R N O !  Z D A R M Awww.salina-brno.cz
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      Prázdninová omluva cestujícím  
Milí cestující,
po dvouměsíčním prázdninovém režimu se vracíme do hektického 
tempa. To se týká nejen pracujících a školáků, ale také intenzity 
dopravních spojení, která právě reflektuje zvýšenou potřebu po 
přepravě. Během prázdnin vám určitě nemohlo uniknout, že pro-
jet hladce naším městem byl v podstatě nadlidský úkol. 

Stejně jako vy – naši cestující, jsme se i my stali rukojmími při 
stavbách cizích investorů, které způsobily na některých spojích 
zpoždění v řádech desítek minut. Na tuto situaci jsme neměli mož-
nost se dopředu připravit, protože se na koordinaci těchto staveb 
nepodílíme. Jsme si vědomi toho, že vám způsobila vzniklá zpož-
dění nemalé komplikace, a velmi nás to mrzí. Protože jsme se 
snažili negativní dopady alespoň trochu snížit a nasazovali jsme 
všechny volné autobusy náhradní dopravy, vznikly i Dopravnímu 
podniku vícenáklady, které nám nikdo nezaplatí. 

Ještě jednou se omlouváme, ale vina v tomto případě není na 
straně DPMB. Doufáme, že vás tyto dopravní peripetie od cestová-
ní městskou hromadnou dopravou do budoucna neodradily. Mů-
žeme vám slíbit, že se všemi silami budeme snažit, aby se taková 
situace už neopakovala. Po institucích, které jsou za plánování 
a koordinaci krajských i městských staveb zodpovědné, budeme 
chtít včasné informace o stavbách a uzavírkách a budeme důsled-
ně požadovat, aby průjezd městem nebyl blokován takovým způ-
sobem, jako tomu bylo během letošních prázdnin.

S omluvou a přáním úspěšného startu do nového školního roku

Miloš Havránek

generální ředitel DPMB, a. s. 

 
l

Zdraví a krása

Dámský střih 189,- Pánský střih

89,- Barva+melír+střih 490,- Nopova 

41-židenice, 773046149

Výkup STARÝCH peřin a polštářů

a nedraného peří tel.: 721469234

ySlužby, řemeslníci

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 yPráce, brigády

OLMAN SERVICE s. r. o. přijme na

úklidové práce v Brně pracovníky osoby se 

zdravotním omezením na HPP. 

Volejte 730 186 797.

pKoupím

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.

V čistírně odpadních 
vod  testují technologie 
na odstraňování zbytků 
léčiv a pesticidů 

Jak zcela zbavit odpadní vody zbyt-
ků léčiv, nebezpečných chemikálií či 
mikrobiálního znečištění? To ověřu-
jí na Čistírně odpadních vod Brno – 
Modřice. V současnosti používané 
metody nejsou dostatečné na odstra-
ňování tohoto znečištění a je tedy 
nutné zkoušet nové způsoby čištění. 
I proto se městská společnost Brněn-
ské vodárny a kanalizace zapojila do 
výzkumného projektu LIFE2Water. 
Jak vyčistit odpadní vody ještě lépe se 
zkouší pro zlomek celkového průtoku 
na speciálních jednotkách. 

Čistírna plní přísné limity na kva-
litu vypouštěných odpadních vod. Při 
mechanicko-biologickém čištění do-
chází k odstranění téměř veškerého 
organického znečištění a významně 
se snižují koncentrace dusíku a fos-
foru. Dostupné způsoby čištění však 
stoprocentně neodstraní nejen již zmí-
něná léčiva, ale ani zbytkové koncen-
trace kosmetických přípravků, pesti-
cidů a dalších chemikálií. Tyto látky 
se dostávají do povrchových vod, kde 

negativně působí na vodní organismy. 
Pozitivní nálezy byly zaznamenány 
i v podzemních a pitných vodách. 

Cílem projektu LIFE2Water je 
uplatnění nejmodernějších techno-
logií vhodných k odstraňování mi-
krobiálního znečištění a znečištění 
vybranými pesticidy, léčivy a prů-
myslovými látkami jako bisfenol 

A nebo alkylfenoly. Z mikrobiálního 
znečištění je pozornost zaměřena na 
škodlivé bakterie indikující znečiš-
tění střevního původu. Od zahájení 
projektu v září 2014 byly navrženy 
a zkonstruovány dvě výzkumné pilot-
ní jednotky využívající sonolýzy ozo-
nu a kombinace mikrosítové filtrace 
s UV zářením a dávkováním peroxidu 

vodíku. Obě jednotky byly instalová-
ny na brněnskou čistírnu k dlouhodo-
bému ověření účinnosti. Třetí pilotní 
jednotka založená na principu ultra-
filtrace se v současné době navrhuje 
a bude během března příštího roku 
rovněž umístěna do Modřic.

„Navržené technologie mají velký 
potenciál k odstraňování sledované-
ho znečištění a toto se nám již potvr-
zuje z dosažených výsledků. Získané 
výsledky výzkumu plánujeme využít 
k aktualizaci koncepce dalšího rozvo-
je brněnské čistírny,“ zhodnotil ge-
nerální ředitel Brněnských vodáren 
a kanalizací Ing. Ladislav Haška pří-
nosy projektu.  

Vodárny chtějí vracet vodu ještě čistější

Projekt na zlepšování kvality 
vypouštěných komunálních 
odpadních vod LIFE2Water  (LIFE13 
ENV/CZ/000475) je spolufi nanco-
vaný z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím programu LIFE+. 
Se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace na něm spolupracuje 
projektová a inženýrská společnost 
AQUA PROCON a analytická laboratoř 
ALS Czech Republic. Více informací 
o projektu je na webových stránkách 
www.life2water.cz.

Čištění odpadních vod je sice technicky náročnou, ale i velice zajímavou 
disciplínou nezbytnou pro ochranu životního prostředí. Do jeho tajů můžete 
na brněnské čistírně nahlédnout i vy, a to prostřednictvím exkurzí pořádaných 
v průběhu měsíce září. Termíny a další informace naleznete na webových 
stránkách Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (www.bvk.cz).

Čišt

Za taji čištění odpadních vod do Modřic
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Zdeněk Junák 
herec Městského divadla Brno 

ANO. Určitě mají v hlavě pověsti o draku, kolu či zvonění 
předčasného poledne. Což je zřejmé i u nás v divadle, 
protože při Těžké Barboře se na moji repliku: Když už 
tady jednou ten kanón je, tak ať se střílí – ale naslepo 
a v jedenáct, vždycky ozve smích publika. Ale jak moc do 
hloubky minulost znají, to samozřejmě netuším. I proto 
by se určitě historie připomínat měla, aby všechna bílá 
místa v dějinách postupně zmizela.  

Mirka Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012

Záleží asi, jak kdo. Každý člověk má však jiné zájmy a jiné 
zaměření. Historie města by se měla ale určitě připomínat, 
aby se s ní nejen Brňané měli možnost seznámit. Navíc si 
myslím, že Brňané jsou na své město hrdi.  

Ivo Možný
sociolog

Jak kdo, ale každý se může dovědět ještě něco nového. 
Tak proč nepřipomínat. 

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel

ANO, jsem přesvědčen, že velká část obyvatel našeho 
města jeho historii zná. Mám pro to i podklad, neboť již 
několikrát jsem dělal dotisky knih významné historičky 
Mileny Flodrové o brněnské historii. Zákazníci vyžadují 
její knihy a jsou přímo nadšení vyprávěním, které tyto 
publikace, jako například Brno v proměnách času, 
nabízejí. A musím vzpomenout i její moudré vyprávění 
v Českém rozhlase Brno, které má jednu z největších 
sledovaností. Hlubokosklon, paní Flodrová! 

Anketa
Znají Brňané historii svého města 
a je dobré ji připomínat? 

www.pohrby.cz

inzerce

inzerce

Odtah + doklad o likvidaci zdarma – ihned

Kompletní autovrak vykoupíme za 1 000 až 3 000 Kč

Kontakt: +420 731 566 786 | IB - MET s.r.o. | www.ib-met.cz

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

Máte kila navíc?
Zázračné diety neexistují! 

Přijďte do kurzu snižování nadváhy a společně
změníme stravovací a pohybové návyky pomocí

speciální metody a detoxikace organismu.
Začínáme v úterý 8.9. nebo pondělí 14. 9. 2015

 Lektorka Jana Vám poradí. tel.: 608 618 609
Více informací na: www.janasekaninova.cz 

Ve dnech 16. – 22. září se v rámci pro-
jektu Brno – Zdravé město uskuteční 
Evropský týden mobility v Brně – 
kampaň upozorňující na problema-
tiku nadměrného užívání automo-
bilů, které jsou zdrojem znečištění 
ovzduší, hluku, ale i dopravních zácp. 
Téma letošního ročníku se nese v du-
chu hesla „Vyber. Změň. Zkombinuj“. 
Záměrem je motivovat obyvatele, aby 
při cestování používali různé způsoby 

dopravy tak, aby omezili cestování 
autem a při pohybu městem více vy-
užívali alternativní, ekologicky šetr-
nější způsoby dopravy. 

Program kampaně pamatuje i na 
bezpečnost v dopravě. Důraz bude kla-
den zejména na používání reflexních 
prvků ke zvýšení viditelnosti. Kom-
pletní program kampaně je umístěn 
na www.zdravemesto.brno.cz.    (sal)

Kancelář Brno – Zdravé město MMB

Týden mobility sází na šetrnou dopravu

Brněnští velitelé Raduit de Sou-
ches a Jiří Jakub Ogilvy ve veli-

telském štábu, císařští vojáci utábo-
ření na hradbách a několik Švédů 
v zajetí. Atmosféru oslav bezpro-
středně následujících po úspěšném 
ubránění města Brna před přesilou 
generála Torstensona připomene 
akce s názvem Špilberk žije! o víken-
du 12. a 13. září. Po oba dny čeká ná-
vštěvníky pestrý program pro děti 
i dospělé, plno jídla, pití i hudby. Ale 
hlavně: celý hrad Špilberk bude ote-
vřený za příznivou cenu 150 Kč. 

Nejenže pevnost bude plná vojáků 
i zajatců, ale navíc se zaplní stánky 
s jídlem a na nádvoří bude hrát živá 
hudba. Kasematy sice v době obléhání 

ještě nebyly, ale protentokrát v nich 
bude speciální strašidelný program 
pro děti. Prozradíme snad jen to, že 
jediným zdrojem světla dětem budou 
jen malé lucerničky.

Velkým lákadlem pro malé, ale 
i velké návštěvníky může být velitel-
ský štáb, kde budou na průběh celého 
víkendu dohlížet dva hrdinové slavné 
obrany Brna: Raduit de Souches i Jiří 
Jakub Ogilvy. Ze štábu si lidé budou 
moci dokonce odnést i pohled vlastno-
ručně zhotovený na tiskařském lisu. 

Vrcholem sobotního programu na 
Špilberku bude vpodvečer hra Oře-
chovského divadla Kterak Švédové 
L. P. 1645 Brno nedobyli aneb Bylo 
nebylo.   (sal)

Na Špilberku oslaví 
konec třicetileté války
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Cestující 18+ mimo studenty

Hrajeme všemi barvami,
najdi si tu svoji.

Cestující do 70 a 70+

více na www.dpmb.cz

Tento název nese i nová informač-
ní kampaň pro cestující, kterou ne-
dávno DPMB spustil. O co se vlastně 
jedná? Odpovídá vedoucí oddělení 
marketingu a reklamy DPMB Petra 
Ševčíková:

Tato informační kampaň se týká 

jízdného, je cíleně zaměřená na jed-

notlivé kategorie cestujících a kaž-

dá kategorie tu má svoji barvu.V této 

fázi se jedná o následující kategorie – 

Cestující maminky s dětmi, Cestující 

děti 6–15 let, Žáci a studenti 15–26 let, 

Cestující 18+ mimo studenty, Cestu-

jící do 70 a 70+, Pojízdná vstupenka 

a Cestování se zavazadlem. Kampaň 

budeme postupně rozvíjet, doplňovat 

a při dotiscích aktualizovat.

Tematické letáčky mohou zájem-
ci získat v informační kanceláři na 
Novobranské ulici a v infostánku na 
Joštově. Stejné informace jsou k dis-
pozici i na www.dpmb.cz, v oddíle 
Jízdné – Průvodce jízdným, kde si 
každý cestující určitě najde tu svou 
správnou barvu.   (red)

Dopravní podnik města Brna, a.s. 
dokončil masivní obměnu vozového 
parku. Přesně 100 nových plynových 

autobusů, 36 dieselových kloubo-
vých autobusů, 30 kloubových tro-
lejbusů a 12 nových tramvají Vario 

během jednoho roku, to představuje 
opravdu zásadní omlazení vozové-
ho parku. Z historického pohledu se 
jedná o největší investici do nákupu 
vozidel v DPMB.

Město Brno se snaží jít cestou eko-
logické městské hromadné dopravy. 
Tímto způsobem podstatnou měrou 
napomůžeme ke snižování imisí, 
které město v souvislosti se stále 
narůstající automobilovou dopra-
vou trápí. Zároveň moderní nízko-
podlažní a velkokapacitní vozidla 
výrazně přispějí k dalšímu zvýše-
ní komfortu přepravy cestujících. 
Během července byly všechny nové 

vozy postupně nasazeny na linky 
s cestujícími. Nákupem nových vo-
zidel se zvýšil podíl nízkopodlaž-
ních autobusů na 89% a trolejbusů 
na 69%. Cestující tak v podstatě na 
autobusy, do kterých se obtížněji 
nastupuje, narazí jen málokdy.

Všechny nové autobusy a trolej-
busy jsou vybaveny plastovými se-
dačkami, které se lépe udržují v čis-
totě. Po prvních měsících provozu si 
na nový typ sedadel cestující zvykli, 
problém s klouzavými sedadly vyře-
šil dopravní podnik operativně vý-
měnou za sedáky s drsnějším povr-
chem.   (red)

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.

Poznáváte? Správnou odpověď

najdete na straně  17 Hrajeme všemi barvami

Obnova vozového parku dokončena

Dopravní podnik města Brna v ne-
dávné době spustil nové internetové 
stránky www.mestemplynule.cz, 
které poskytují aktuální informace 

o dopravní situaci v MHD. DPMB v této oblasti spolupracuje také s rádii Magic a Pet-
rov, naleznete zde také odkazy na Facebook a Twitter (dpmbaktualne).  
Cílem projektu Městem plynule je zkvalitnění informovanosti a posílení komunika-
ce DPMB směrem k cestující veřejnosti.       
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1/2 Olympia

(dodat)

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
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Fakultní nemocnici 
u sv. Anny v Brně 
jsme třeba letos 
přispěli 
na tři speciální 
zubařské 
rentgeny.

Teplo 
Brnu 
bezpečně 
a ekologicky 
dodáváme 
už 85 let. 
Naším
stoprocentním 
vlastníkem 
je město. 

Teplo bez starostí pomáhá. Teplárny Brno, a.s.

w
w
w
.t
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y.
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Teplárny a společenská
odpovědnost? Co tím myslí? 

Nejkrásnější? Nejcennější? Nejatrak-
tivnější? Podívejme se ale dnes na ten-
to skvost funkcionalistické architek-
tury z poněkud jiného úhlu: Přijměte 
pozvání do nejspodnějšího patra – do 
technického podlaží, které mělo za 

úkol obyvatelům vily zajistit veškeré 
pohodlí spojené s bydlením a bylo jak 
při výstavbě vily koncem dvacátých 
let, tak i při její rekonstrukci v období 
2010 – 2012 vybavováno nejmoder-
nějšími dostupnými technologiemi. 

Protože i dnes je objekt v celoročním 
provozu, zůstává samozřejmě nut-
ností o něj stále pečovat – v souladu 
s památkovou péčí při dodržení všech 
současných parametrů. O vytápění 
vily se starají Teplárny Brno. 

Ty se staly už při rekonstrukci ne-
jen partnerským dárcem replik staré 
otopné techniky, čímž umožnily co 
nejvěrnější provedení renovace vily 
do její originální podoby, ale jsou 
také dodavatelem tepla a provozo-
vatelem parní výměníkové stanice, 
umístěné právě v technickém podla-
ží vily, v těsné blízkosti renovované 
původní otopné techniky. 

Původní technika:

V roce 1928 bylo navrženo a při stav-
bě i zrealizováno vytápění třemi 
uhelnými kotli s akumulací teplé užit-
kové vody v cca dvousetlitrové nádr-
ži, umístěné v závěsu pod stropním 
překladem. Originál se nezachoval, 
při rekonstrukci kotelny byly zreno-
vovány a dodány Teplárnami Brno tři 
nepotřebné vyřazené uhelné kotle. 
Nicméně i podle fotodokumentace, 
která sloužila firmám provádějícím 
velkou rekonstrukci, bylo konstato-
váno, že velikost i forma litinových 
kotlů je prakticky totožná s původní-
mi. Uhlí se dostávalo do meziskladu 
uhelnou násypkou, přístupnou do-
davateli topiva po odklopení zákry-
tové desky, přístupné z ulice z čelní 
strany vily.

Stávající topné zařízení po 
rekonstrukci 2010:
Ve vile nyní pracuje domovní výmění-
ková stanice, jejímž primárním nosite-
lem topné energie je pára, přiváděná 

odbočkou z parovodního propoje 
mezi zdroji Špitálka a Červený mlýn. 

Parní výměníková stanice, sloužící 
ve vile, patří mezi nejmodernější to-
hoto druhu, které Teplárny Brno pro-
vozují. Jejím výstupem je jak rozvod 
topné vody do replik původních radi-
átorů, tak i do otopných trub, umístě-
ných nad podlahou podél stěn, podél 
velkých spouštěcích oken před tera-
sou vily zesílených pro vyšší výkon 
ohřevu skel.  Přes další výměník je 
pak zajištěn ohřev teplé vody do ku-
chyně i koupelen vily. Tato moderní 
výměníková stanice je schopna praco-
vat v plně automatickém provozu, jen 
s občasným dohledem, přesto na její 

„spolupráci“ s dobově věrně rekon-
struovanými replikami původních 
tepelných spotřebičů dozírá správce 
techniky objektu. 

Pokud tedy někdy zavítáte na pro-
hlídku vily Tugendhat, vzpomeňte si, 
až přijdete ke „kotelníkům ve sklepě“, 
i na Teplárny Brno.    (sal)

Teplárny Brno dodávají teplo také do mnohých brněnských škol. Již čtvrtým 

rokem se proto snaží zpříjemnit první školní den novopečeným prvňáčkům 

v šestatřiceti z nich. I letos pro ně připravily malé překvapení: dárek, který 

je nejen potěší, ale který najde rovněž praktické využití. Z pytlíku na přezův-

ky si děti „vyloví“ zábavný úkolníček a rozvrh hodin, česko-anglické pexeso 

k hravé výuce cizího jazyka či reflexní přívěšek pro zvýšení bezpečnosti při 

každodenní cestě do školy.

„Teplárny Brno si letos v prosinci připomenou 85. výročí od chvíle, kdy byl spuš-

těn na Špitálce vůbec první teplárenský zdroj v moravské metropoli. V součas-

nosti zásobujeme našim komfortním teplem více než 60 procent brněnských 

domácností. Rádi bychom i touto malou pozorností připomněli, že topíme již 

několikáté generaci Brňanů a hlavně, že jsme a chceme zůstat do budoucnosti 

společensky odpovědnou fi rmou, které záleží na jejím okolí,“ uvedl generální 

ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.    (sal)

Novopečené školáky 
těší dárky od tepláren

Teplárny Brno vytápí vilu Tugendhat
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1/4 vinaři 

Moravská 

Nová Ves

(dodat)

inzerce
Máte rád pivo? 

Láska k pivu mne k mému bádání při-
vedla. Chtěl jsem nějak spojit svou 
oblibu k tomuto nápoji s historií, kte-
rou jsem na vysoké škole vystudoval. 
Výsledkem je bádání v archivech, ale 
zejména ježdění po republice s neu-
stálými návštěvami míst, kde byly pi-
vovary, což musím kriticky přiznat je 
někdy i poměrně namáhavé, zejména 
pro mou rodinu.

Nechci se dotknout milovníků Sta-

robrna, ale Brno není Plzeň – kdy 

jste se vůbec začal zajímat o spoje-

ní moravské metropole s pivem? 

Všechno přicházelo nějak postupně. 
Jak už jsem říkal, jsem vystudovaný 
historik, živím se ale jinou prací. His-
torie byla ale pro mne vždy hlavní zá-
liba. Začal jsem tím, že jsem si udělal 
rodokmen vlastní rodiny. Ta je ze Slav-
kovska a částečně Kyjovska. Asi před 
sedmi nebo osmi lety jsem se pak se-
tkal s jednou příbuznou v Kyjově a tam 
jsem si vyfotil i svůj první zavřený pi-
vovar a ty další následovaly. Zaměřuji 
se zejména na jižní Moravu a Vysoči-
nu, jen na Znojemsku, které mám nej-
lépe prostudované jich byly tři desítky. 
To se týká samozřejmě i Brna, kde byla 
pivovarů také celá řada. Na jaře jsem 
dělal pro brněnské turistické a infor-
mační centrum procházku. Od Petrova 
na Mendlovo náměstí jsme měli sedm 
pivovarských zastavení a viděli čtyři 

historické pivovary, jejichž historii při-
bližuje i výstava na Špilberku.

Který byl první brněnský pivo-

var? A zatím poslední, který tu 

vznikl?

O těch nejstarších pivovarech máme 
většinou zmínky jen nepřímé. Musí-
me si uvědomit, že ve středověku se 
pivo vařilo podomácku, primitivně. 
Tuto činnost měly na starost ženy. 
Postupně se výroba koncentrovala, 
až vznikl jede měšťanský pivovar na 
dnešním Šilingrově náměstí. Ještě 
starší byl klášterní pivovar na dneš-
ním Mendláku. Postupně jej pohlti-
lo dnešní Starobrno. Pivovar stál na 
místě dnešní sladovny, ze které už je 
restaurace. Pivovary vznikaly a zani-
kaly. Příkladem je pivovar na Hybešo-
vě ulici, postavený v 19. století, který 
zřejmě kvůli špatné vodě vydržel jen 
pár let. Také nyní pivovary zanikají, 
ale naštěstí i vznikají. Tím posledním 
je Pivovar Hauskrecht v areálu někdej-
ších jatek. Jméno pivovaru je spojené 
s bývalým sládkem Starobrna.

Dolévání vína vodou se trestalo, 

existují nějaké doklady o „pančo-

vání“ piva v Brně? 

Faktem je, že v Brně to s kvalitou piva 
nebylo vždy valné. V  polovině 14. sto-
letí máme doloženy stížnosti Brňa-
nů. Padaly žaloby na sládky, že pivo 
nelze pít na rozdíl například od piva 

v Rajhradě, Tišnově a Blansku. Sládci 
házeli vinu na sladovníky a ti naopak 

na sládky. Výsledkem bylo roku 1353 
vydání sladovnického řádu, který sta-
novoval závazný poměr surovin na 
výrobu piva. Na kvalitu vyráběného 
piva dohlíželi členové městské rady, 
nebo jimi pověření měšťané. Tradiční 
zkouška probíhala jednoduše – kont-
rolor se v kožených kalhotech posadil 
na lavici politou navařeným pivem, se-
děl a popíjel. Jestliže se po nějaké době 
kalhoty k lavici přilepily, bylo navaře-
né pivo dobré kvality. Kdo se protivil 

sladovnickému řádu, měl platit poku-
tu, pokud neměl dost peněz, měl být 
vsazen do klády.

Výstava mapuje historii piva v Brně. 

Jaká je podle vás budoucnost? 

Je velkou otázkou jak dlouho vydrží 
boom minipivovarů. Odborníci tvrdí, 
že jich asi nebude v republice více než 
300. Tak jak rychle vznikají budou ně-
které i zanikat. Lidé budou reagovat na 
kvalitu. Možná se časem budou ještě 
více zajímat o to, kdo je sládkem pro-
vozu, tak jak tomu bylo v minulosti. 
První pivovary už také dávají jméno 
sládka do svého názvu, což je jedině 
dobře. Právě sládek totiž bere na sebe 
největší odpovědnost.

Výstava je otevřená od června, na 

čem pracujete nyní?

Patrně na podzim vyjde nákladem Ar-
chivu města Brna moje knížka o ledár-
nách, což je dnes uža zaniklé řemeslo. 
Pivovary před vynálezem strojního 
chlazení využívaly hojně led, zásobo-
valy jím na chlazení piva i hostince. 
V regionu byl největší podnik v Jund-
rově. Pamětníci si ještě čtyři velké dře-
věné ledárny u řeky pamatují. Vydržely 
do 50. let minulého století. Dnes už je 
to  historie.   (jih)
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Hrad Špilberk patří až do konce roku pivu. Výstava Žít  ]
pivo ale neláká zdaleka jen vyznavače zlatého moku, ale 
přitažlivá je pro všechny brněnské patrioty, kterým nabízí 
zajímavou procházku vývojem pivovarnictví v moravské 
metropoli s odpověďmi na otázky kde vznikla v Brně první 
hospoda, kdy si začali Brňané nosit domů první lahváče 
i jaké pivovary a kolik jich v Brně vlastně bylo… Jedním ze 
spoluautorů výstavy je i publicista a historik Filip Vrána. 

Přilepené kalhoty = dobré pivo
Historik Filip Vrána mapuje dějiny zlatého moku v Brně

Prodlouženou verzi rozhovoru

najdete na www.salina-brno.cz
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Společnost Královopolská, a.s. je předním dodavatelem jeřábů, 

aparátů pro chemický průmysl. 

 Přijme do svého týmu pracovníky na pracovní pozice:

• Strojní zámečník

•  Obsluha CNC obráběcího centra

•  Obsluha konvenční horizontky

• Svářeč kovů

•  Elektromontér 

silnoproudého vedení

•  Revizní technik elektro

•  Rýsovač kovů

•  Jeřábník halového jeřábu

•  Lakýrník, natěrač kovů

•  Obsluha CNC horizontky

•  Obsluha CNC – hloubička

•  Obchodní zástupce pro jeřáby 

a ocelové konstrukce

Nabízíme:

závodní stravování, dovolenou navíc, zdravotní péči,

benefi ty dle kolektivní smlouvy, práci na zajímavých projektech, 

zajímavou mzdu, zajištění ubytování

Bližší informace k jednotlivým pozicím získáte na

WWW.KRALOVOPOLSKA.CZ  a dále pak na personálním odboru

na telefonu 532 041 546, 532 041 545

nebo e-mailu personalni@kralovopolska.cz

„TY 
MLADÝ NIC 
POŘÁDNÝHO 
NEDĚLAJ.“

Nyní zdvojnásobujeme vaše dary!

Lepší škola
pro všechny

www.lepsiskolaprovsechny.cz

Generální 
partner

Hlavní 
partneři

Hana & Dalimil 
Dvořákovi

Ukazujeme, že i žáci 
a studenti dokáží velké věci. 1:1

Pomozte nám to změnit!

1/4 Smart

(dodat)
Už po několik desetiletí patří k ne-
odmyslitelné výzdobě středu města. 
Nyní navíc budou reklamní panely 
osazené většinou znaky Brna a jeho 
městských částí zavěšené na girlan-
dách v Kobližné ulici svítit úsporněji 
a s minimálními nároky na údržbu. 
Pracovníci Technických sítí Brno to-
tiž nahradili jejich dosavadní zářivko-
vé osvětlení (příkon 90 W) za indukč-
ní se zhruba poloviční spotřebou. 
„Oprava byla nutná i proto, že někte-
ré zářivky měly vypálené koncovky, 
takže osvětlení nebylo už všude úplně 
funkční. Náklady na výměnu osvětle-
ní činily asi 90 tisíc korun,“ upřesnil 
generální ředitel TSB, a.s., Ing. Jaro-
mír Machálek, MBA.

Kobližnou přetíná celkem sedm  
girland. Každá se skládá ze dvou 
samostatných polovin, na nichž je 
připevněn světlený LED had - bílý 
a červený. Bílý má délku 16  metrů, 
červený je kratší – měří 7  metrů. 
Celkem se tedy spotřebovalo na ce-
lou výměnu 322  metry bílých a čer-
vených LED hadů o průměru 13 mm. 
Na metru každého z nich je 36 LED 
diod o příkonu 2,2W. 

Původně se girlandy s reklamami 
rozsvěcely jen při mimořádných pří-
ležitostech, zhruba od roku 1998 září 
každý večer do půlnoci bez ohledu 
na počasí. Zatímco klasické žárovky 
praskaly, když pršelo, studeným LED-
kám už déšť nevadí.   (sal)

LEDkám v girlandách 
déšť nevadí

inzerce

Fo
to

: A
rc

hí
v 

TS
B



inzerce 9

www.chytralekarna.eu

Využíjte našich neobyčejných služeb,
které jsme připravili jen pro vás.

Orlí 36

602 00 Brno

Telefon: +420 513 035 488

zp@chytralekarna.eu

Kde nás najdete:

Konzultační místnost Zdravotnických potřeb
na Orlí 36, Brno.

   Pondělí
10:00 - 14:00 měření glykémie, měření cholesterolu
14:00 - 18:00 diagnostika ploché nohy

   Úterý
10:00 - 16:00 inko poradna

   Středa
10:00 - 14:00 diagnostika ploché nohy
14:00 - 18:00 měření glykémie, měření cholesterolu

   Čtvrtek
10:00 - 16:00 edukace pro diabetiky

                Každý den měření tlaku zdarma.

Kde:

inzerce

Také letos navázalo v prázdninových 
měsících Městské divadlo Brno na 
své úspěchy a vrátilo se zpět na „mís-
to činu“ – do švýcarského Walen-
stadtu. Tradice zdejšího Divadla Wa-
lensee, tedy Walensee-Bühne, vznikla 
v roce 2005, kdy byl poprvé na břehu je-
zera vystavěn majestátní amfiteátr pro 
dvě tisícovky diváků. O „výrobu dárku“ 
k desátému výročí byl na základě úspě-
chu loňské My Fair Lady požádán opět 
Stanislav Moša, který režijně připravil 
muzikál Titanic – Das Musical autor-
ského tria Peter Stone – Maury Yesto-
ne – Wolfgang Adenberg, vyprávějící 
jeden z nejznámějších tragických pří-
běhů naší historie. Deset metrů vyso-
ká a 26 m dlouhá imitace Titanicu byla 

dílem německého scénografa Christo-
pha Weyerse (diváci MdB znají jeho scé-
ny například z Benátského kupce nebo 
Flashdance). Stejně jako vloni byl herec-
ký soubor multinárodnostní, ve scéně 
z podpalubí třetí třídy, která sní o lep-
ším životě v USA, dokonce zazní i češ-
tina, a to z úst herce MdB Karla Škarky.

První premiérová plavba (koruno-
vaná bouřlivými ovacemi) proběhla ve 
středu 22. července, na svoji opravdu 
poslední plavbu se divadelní Titanic vy-
dal 29. srpna.  A i když jste letos výlet do 
Švýcarska nestihli, nevadí -  Titanic to-
tiž dopluje na brněnskou Hudební scé-
nu MdB již ve druhé polovině sezóny! 
A spolu s dalšími novinkami je zahrnut 
i v Sezónním předplatném.   (sal)

Po ovacích ve Švýcarsku 
Titanic na Lidickou
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Svým posluchačům nabízíte 

nové zážitky. V čem spočívají?

Naše nabídka se totiž v mnohém od-
lišuje od nabídky ostatních tuzem-
ských filharmonií, zařazujeme do 
ní skladby, které znějí na světových 
pódiích, u nás se ale příliš často 

neobjevují. Náš dramaturg Vítěz-
slav Mikeš si s jejich výběrem dává 
velkou práci. Na koncertech kom-
binuje skladby ověřených autorů, 
jako jsou Martinů, Janáček, Beetho-
ven, se skladbami autorů u nás do-
posud méně známých či hraných. 

V tom spočívají ony nové zážitky. 
Bývají často i velmi silné a na kon-
certech zažíváme bouřlivé reakce 
a standing ovations. V 59. sezoně 
patřila třeba k nejsilnějším zážit-
kům například Faustovská kantá-
ta Alfreda Schnittkeho, publikum 

Nové zážitky s vaší fi lharmonií

Maskotem Filharmonie Brno je 

již sedmým rokem pejsek Lumír. 

Jelikož však nebyl pejsek z plakátů 

k dispozici, museli filharmonici na 

své jarní focení sehnat jeho dvojní-

ka. Nakonec se vybíralo z 56 adeptů 

a zvítězila fenka Londi, která se 

v květnu vyfotila s orchestrem, ale 

třeba i s dramaturgem Filharmonie 

Brno Vítězslavem Mikešem.

Sestavte si sezonu na míru! 
Chcete-li navštívit například všechny 3 koncerty 
sólistky sezony, kupte si vstupenky najednou a zís-
káte 20% slevu. Přidáte-li si k nim další 2 koncerty 
(co třeba fi lm s živým doprovodem orchestru a Vý-
chodní flétnu?), bude vaše sleva již 40%. Vybere-
te-li si 7 a více koncertů, budete mít vstupenky za 
polovic! Kompletní nabídku koncertů najdete na 
www.fi lharmonie-brno.cz
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Jak se fi lharmonici fotili se svým maskotem

Marie Kučerová: 
S odvahou měnit předsudky a dokázat, že vážná hudba není nuda, se Marie  ]

Kučerová zhruba před dvěma lety postavila jako vůbec první žena do čela 
Filharmonie Brno. A přestože je zřejmé, že brněnskému tělesu se opravdu 
daří, i do dalších měsíců přichází s novými a novými nápady. Letošní sezona 
proto slibuje opět mimořádné zážitky a posluchači se mohou těšit na spoustu 
skladeb, s nimiž jinak nemají na koncertech šanci se potkat. 



odcházelo s husí kůží a dostali jsme 
řadu pozitivních ohlasů. A to se přitom 
mnozí, věřím, setkali se Schnittkeho 
jménem poprvé. 

Co připravujete v 60. sezoně?

Z desítek koncertů je opravdu těžké 
vybrat… Osobně se těším například 
na skladatelku Sofii Gubajdulinu, je-
jíž flétnový koncert uvedeme v podání 
celosvětově ceněné izraelské sólistky 
Sharon Bezaly, nebo na spojení našeho 
orchestru s fenomenálním jazzovým 
kontrabasistou, zpěvákem a skladate-
lem Avishaiem Cohenem. To je totiž 
dalším z našich cílů: přivážet do Brna 
špičkové umělce. K dalším budou 
v 60. sezoně patřit také světoznámý 
britský violoncellista Raphael Wall-
fisch, klavírista a zároveň dirigent 
David Greil sammer a v neposlední 
řadě naše sólistka sezony, půvabná ně-
mecká houslistka Alina Pogostkina.

Ta vystoupí také na vašem Novo-

ročním koncertě, že ano?

Ano, je to tak. Tento koncert je záro-
veň naší narozeninovou oslavou. Da-
tum vzniku brněnské filharmonie je 

totiž 1.1.1956 a pro tuto příležitost 
jsme vybrali právě program našeho 
vůbec prvního koncertu, který zazněl 
právě v den našeho „narození“. 

Ještě v něčem se ohlédnete do 

minulosti?

V nabídce najdou posluchači cyklus čtyř 
koncertů v Janáčkově divadle, které diri-
gují naši bývalí šéfdirigenti. Na koncer-
tech zazní skladby blízké jejich srdci, kte-
ré si sami vybrali. Kromě Filharmonie 
Brno slaví své 60. narozeniny také naše 
Kantiléna. Ta má připraven Špalíček, 
koncertní provedení kompletního po-
pulárního baletu Bohuslava Martinů.

Který koncert byste doporučila 

těm, kteří se „na klasiku“ chys-

tají poprvé?

Co třeba začít hned naším Zahajova-
cím koncertem 20. září? Na něm usly-
ší poklady české hudby – notoricky 
známou Smetanovu Vltavu a Dvořá-
kovu Novosvětskou. Je to mimo jiné 
také příležitost poslechnout si pro-
gram, s kterým vyprodáváme sály 
v Japonsku. Těším se na koncertech 
na viděnou a na slyšenou!     (sal)
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Sólistkou fi lharmonické sezony 

2015/2016 je německá houslistka 

Alina Pogostkina. Ve dvou uplynu-

lých sezonách vystoupila například 

s orchestry v Los Angeles, San Fran-

cisku, Paříži, Londýně, Frankfurtu, 

Stuttgartu, Helsinkách, Oslu, Stock-

holmu, Amsterdamu, Manchestru, 

Praze, Glasgowě, Cincinnati, Tokiu, 

San Diegu, Lyonu, ve svém rodném 

Petrohradě a nyní se na ni můžeme 

těšit na třech koncertech v Brně.

Na brněnské scéně vystoupí jednou 

s koncertem Petra Iljiče Čajkov-

ského na jubilejním Novoročním 

koncertě, jehož pořad připomene 

první vystoupení nově zřízené 

filharmonie před šedesáti lety 

(Čajkovského koncert tehdy hrál 

Jarka Štěpánek), jednou (koncem 

února) s houslovým koncertem lo-

tyšského Pēterise Vaskse Vzdálené 

světlo, jejž natočila v roce 2012 spolu s celým Vasksovým houslovým dílem 

pro společnost WERGO, a jednou (koncem května) s houslovým koncertem 

proslulého Jorga Widmanna (loni jím zahajovala sezonu Bamberských 

symfoniků); oba autoři přislíbili osobní účast.

Sólistkou sezony je 
půvabná Alina Pogostkina

1+1 ZDARMA
Vyberte si některý z koncertů 

a přijďte si s tímto kuponem 
pro 1+1 lístek zdarma, neboli pro 
dvě vstupenky 
s 50% slevou.

Tradice brněnské filharmonie se da-
tuje od 70. let 19. století, kdy v Brně 
začal mladý Leoš Janáček usilovat 
o vznik českého symfonického orches-
tru. Dnešní Filharmonie vznikla a svůj 
první koncert odehrála 1. 1. 1956.

Název Filharmonie Brno používá od 
roku 2005 a 1. 1. 2016 slaví své šedesá-
té narozeniny. Do jubilejní 60. sezony 
vstupuje s velkými plány a očekává-
ními. Její více než stočlenný orchestr 
hraje na festivalech a v koncertních sí-
ních celého světa. Spolupracuje s pro-
slulými dirigenty a hvězdnými sólisty. 

Pravidelně vyprodává sály například 
v Japonsku, v roce 2015 poprvé navští-
vila Omán a těší se na vás také na desít-
kách koncertů ve svém rodném Brně.

V nabídce jsou nejen klasické kon-
certy, ale také například koncert pro 
nastávající rodiče a jejich očekáva-
né děti, němý film s živým doprovo-
dem orchestru, série neformálních 
koncertů, na kterých se dostanete 
k hudebníkům na dosah ruky nebo 
můžete navštívit dopolední veřejné 
generální zkoušky a nahlédnout do 
filharmonické kuchyně.    (sal)

Koncert, který pomáhá dětem
SPP CZ a Filharmonie Brno pořádají 
1. října 2015 od 18 hodin v Besedním 
domě benefiční koncert „Pop Rock 
Party“ pro Nadační fond Emil. Výtě-
žek ze vstupného je určen na podporu 
handicapovaných sportujících dětí.
Zazní světově známé skladby rocko-
vých skupin a interpretů, např. Depp 
Purple, Queen, ABBA, U2 či Beatles. 
Vstupenky již v předprodeji.

Filharmonie Brno slaví

Mezinárodní hudební festival MORAVSKÝ PODZIM přináší co dva roky do Brna to nej-
zajímavější (nejen) z klasické hudby.  Letos se koná v první půli října (3-16/10/2015), 
nese přízvisko multimediální a nabízí během dvou týdnů dvacítku akcí! V nabídce jsou 
klasické koncerty, audiovizuální koncertní instalace, fi lm s živou hudbou, violoncel-
lový koncert s hereckou akcí a videem, hudební pantomima, hudba s recitovanými 
intermezzy, uměnovědný biograf, ale i hudba Friedricha Nietzscheho a Lva Nikola-
jeviče Tolstého, dvojrecitál  houslí a bicích nebo dvanáct violoncellistů na jednom 
pódiu. Speciální program je připraven také pro děti.
Do Brna díky festivalu zavítá Rotterdamská fi lharmonie – světová hudební špička. 
Dále se můžete těšit na Českou fi lharmonii s Jiřím Bělohlávkem a s hostící Filharmo-
nií Brno vystoupí fenomenální britský bubeník Colin Currie. Přijedou také cenami 

ověnčení Armida Quartett z Berlína, audiovizuální mág Michel 
van der Aa, herec Saša Rašilov, Orchestr Berg a mnozí další. Re-
zidenčním skladatelem festivalu je významný estonský tvůrce 
Erkki-Sven Tüür, který bude osobně přítomen uvedení několika 
svých děl a dokonce na festivalu oslaví své narozeniny. 

Když podzim, tak Moravský 
a s Filharmonií Brno!

Vstupenky jsou již v prodeji, 
tak neváhejte, rychle mizí!

Buďte u toho!

Partner 

Filharmonie Brno
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Unikátní poloha Brna – města upro-
střed lesů dává možnost jeho obča-
nům každodenní kontakt s příro-
dou. Lesy města Brna, a.s., se snaží 
maximálně využít rekreační poten-
ciál těchto lesů budováním nových 
naučných stezek, studánek, retenč-
ních nádrží, mokřadů, umísťováním 
informačních tabulí a rekreačních 
prvků včetně dětských lesních hřišť 
sloužících pro krátkodobou a střed-
nědobou rekreaci. 

V současné době se společnost 
pyšní  pěti naučnými stezkami, a to 
v oboře Holedná, Brněnskou v Pi-
sárkách za Anthroposem, Deblín-
skou, Lipůveckou nebo nejnovější 
na Babím lomu. Bližší informace 

a lokalizace naučných stezek najde-
te na webových stránkách Lesů měs-
ta Brna v sekci „naučné stezky“,, ke 
stažení je také brožura „Za krásami 
brněnských lesů“.  

Pokud by jste se nechtěli řídit 
pevně danou trasou naučných ste-
zek, můžete vymyslet výlet s cílem 
nějaké zají mavosti Brněnsk ých 
lesů. Nabízíme například rozhlednu 
Strom v Soběšicích, rozhlednu Babí 
lom, Čertovu hráz nedaleko Herol-
tic (jedná se o hráz, která sloužila 
k plavení palivového dříví do Brna), 
smírčí kámen nedaleko obce Pánov 
a nebo některou z 11 přírodních re-
zervací, které se v městských lesích 
nacházejí.    (lmb)
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ZÁKLADY
BEZ BETONU!

KRINNER

www.zemnivruty-krinner.czwww.zemnivruty-brno.cz

BRNO

 
PRODEJNA

infolinka: 724 052 046

ZEMNÍ VRUTY KRINNER

VIDA! zve na nedělní dílny pro rodiny a Noc vědců
Do zábavního vědeckého parku VIDA! už dorazilo více než 140 tisíc návštěvníků. 
Proč? Protože se tu skvěle baví celá rodina. Zábava je tu všudypřítomná, nikdy 
však samoúčelná. O tom vás přesvědčí například zemětřesná deska, rotující míst-
nost, oceán v lahvi a dalších 150 hravých exponátů na ploše téměř 5000 m2. 

Jaké jsou podzimní VIDA! novinky? Od září nabízí VIDA! každou neděli spe-
ciální program pro rodiče s dětmi, první měsíc na téma „Kuchyňská che-
mie“. Přijďte si vyzkoušet pokusy, kterými se můžete skvěle bavit i doma, 
více najdete na www.vida.cz/nedelniprogramy.
Chcete se přesvědčit, že vědecké bádání se soumrakem nekončí? Navštiv-
te program připravený VIDA! týmem pro letošní Noc vědců, která se bude 
konat v pátek 25. září. VIDA! vás na nádvoří starobrněnského opatství na 
Mendlově náměstí seznámí se životy i bádáním velkých světových vědců 
a vynálezců – podrobnosti na www.vida.cz/nocvedcu. Těšit se můžete i na 
ukázky z představení se zábavnými pokusy.    (sal)

Surikaty na Mniší hoře: Po devíti letech trojčata
Co nového v zoo? V polovině července se 
v brněnské zoo narodila trojčata surikat. 
Dva dospělí samci a jedna samice jsou 
v brněnské zoo od loňského února a vy-
střídali starou skupinu, které se devět let 
nedařilo mláďata odchovat.  „Naše letošní 
trojčata, ze kterých máme velkou radost, 
otevřela oči po dvou týdnech od narození 
a už od začátku srpna se začala vydávat 
do vnitřní expozice,“ říká chovatel Milan Šebesta. Dospělá surikata dovede během 
sekundy odházet množství písku, které se hmotností vyrovná jejímu vlastnímu 
tělu. V zoologických zahradách se tedy musí surikatí expozice pravidelně upravo-
vat, protože jejich obyvatelky jsou schopny je velmi rychle změnit k nepoznání.
Pro ty, kteří si chtějí návštěvu zoo co nejvíce užít, je tu ještě jedno pozvání. 
V sobotu 19. září se na Mniší hoře uskuteční nultý ročník akce Běh zoologic-
kou zahradou. Zázemí a veškerý servis pro závodníky bude zajišťovat profe-
sionální tým Rungo.cz a zoologická zahrada připraví celodenní doprovodný 
program pro rodiny běžců a ostatní návštěvníky. Bude možné si vyzkoušet 
různé sportovní trenažéry a zapojit se do „zábavných závodů“. Záštitu nad 
celou akcí převzal primátor města Brna Petr Vokřál, který celý závod v 11:00 
slavnostně odstartuje. Na startu se objeví také známé osobnosti, např.  fotba-
lista Petr Švancara a herec Dalibor Gondík.    (sal)

Nechte se zastihnout nocí přímo ve výstavě 
Výstava „Zastihla je noc“ sleduje průběh 2. světové války očima českých uměl-
ců, kteří v roce 1939 působili ve Francii. Inspirací pro večerní setkání se staly 
nejen pohnuté osudy jedné z ústředních postav, spisovatele, malíře a dra-
matika Adolfa Hoffmeistera, ale i motiv války, umělecké tvorby během ní 
a téma národní 
a kulturní iden-
tity. Autorkou 
tř í kompono -
va ných veče -
rů, z nichž prv-
n í  p r o b ě h n e 
j i ž  ve st ředu 
30. září od 18 
do 22 hodin, je Silvie Šeborová. Právě večer s názvem „Noc ve výsta-
vě I: Mezi Terezínem a Casablancou“ nás nejvíce přiblíží dílu a nechtě-
ným dobrodružstvím Adolfa Hoffmeistera. Výklad na výstavě pak zpro-
středkuje zážitky z pobytu skupiny umělců ve vězení a jejich cestu přes 
Maroko do Spojených států. Součástí večera bude i představení opery 
Brundibár a promítání kultovního filmu. Program je připravován ve spo-
lupráci s kavárnou Morgal, která bude v průběhu večerů nabízet ochut-
návku francouzských jídel a nápojů. Podrobné informace o programu 
tohoto i dalších dvou komponovaných večerů se dozvíte na stránkách 
galerie: www.moravska-galerie.cz.    (sal)
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Potrhaní smíchem s Divadlem Husa na provázku
Nastávající sezonu nazvanou Smějící se bestie - Brno odstartuje Divadlo husa 
na provázku už desátý ročník festivalu Divadlo v pohybu. Probíhat bude v di-
vadle i jeho těsném okolí od 15. do 20. září 2015 a bude se věnovat právě pro-

jektu Smějící se bestie. Proto není divu, 
že se protentokrát bude jmenovat POTR-
HANÍ SMÍCHEM. 
Během pěti dní divadelnící nabídnou 
všech pět dílů projektu. Prvním je Ty-
lova, Smoljakova, Krejčího a Tobiášova 
Fidlowačku aneb Národní karaoke v režii 
Anny Petrželkové – v roli slepého hous-
listy Mareše festivaloví diváci poprvé 
uvidí Jana Kolaříka. Druhým dílem je in-
scenace Mein Švejk (Operetta. Komedie. 
Smrt.), kterou podle románů Jaroslava 
Haška a Karla Vaňka napsal Miroslav Oš-

čatka a zrežíroval Jan Antonín Pitínský – ukazují Švejka, který nemá nic společ-
ného s obrázky Josefa Lady, o to je ale současnější. V improvizačním intermezzu 
Bubiland aneb Kabaret u politické mrtvoly se tentokrát představí i speciální host 
Zuzana Bubílková. Temné dílo plné běsů mistra hororu Ladislava Fukse Myši Na-
talie Mooshabrové jsou pak dílem třetím. V titulní roli exceluje Ivana Hloužková. 
Čtvrtý díl, pracovně nazvaný Směšná interpretace, se věnuje Milanu Kunderovi. 
Text právě dopisuje Ondřej Novotný a v premiéře ho v režii Vladimíra Morávka 
divadlo v listopadu 2015, během festivalu Potrhaní smíchem diváky čeká veřej-
ná zkouška. Vladimír Morávek zrežíroval i finále celého projektu podle textů 
Huberta Krejčího Dvojí proměna aneb Co je blbějšího než divadlo? 
Chybět nebude ani doprovodný program: koncerty, Bio Forman pod širým 
nebem, projekce kultovní Kancelář Blaník s hosty, autorské čtení Jakuba Ko-
háka a především čtyřdílný „výzkum“ českého divadelního humoru v sérii 
kabinetů s hosty: Kabinet Polívka s Bolkem Polívkou a Jiřím Pechou, Kabinet 
Sklep s Davidem Vávrou, Kabinet Cimrman, Kabinet Ypsilon s Janem Schmi-
dem a Jaroslavem Etlíkem a Kabinet V+W s Vladimírem Justem. Na závěr možná 
přijde i Hurvínek! Více na www.provazek.cz.    (sal)



Básníci města: spojení divadla, hudby 
a tance ve vile Tugendhat
Jako poctu umělcům s tragickým osudem, skladatelce Vítězslavě Kaprálové 
a básníku Ivanu Blatnému, spojuje projekt Básníci města taneční, divadelní 
a hudební vystoupení. Multižánrový projekt připomíná jubilea dvou lidí, jejichž 
život a tvorbu tragicky zasáhlo 20. století – 100. výročí narození a zároveň 75. 
výročí smrti Vítězslavy Kaprálové a 25. výročí smrti Ivana Blatného. Básníkům 

města bude po dva večery, 
14. a 15. září, patřit hlav-
ní obytný prostor vily Tu-
gendhat. Experimentální 
představení začínají vždy 
ve 20 hodin. 
Netradiční večery projek-
tu Básníci města nechtějí 
pouze připomínat dílo 
obou umělců. Chtějí na ně 

raději reagovat a inspirovat další, současné umělce. Těžištěm projektu určeného 
pro jednu herečku, dva tanečníky, jednoho hudebníka a dva skladatele je sice 
klavírní tvorba Kaprálové a básně Blatného, jde ale mnohem více o propojenost 
hudby, textu a pohybu. První večer budou skladby Vítězslavy Kaprálové přímo 
na místě základem pro improvizaci současného skladatele Omara Rojase Ruize. 
Jeho novou kompozici doplní krátké dramatické epizody ze života Kaprálové in-
terpretované hercem. Nepůjde ani tak o její osud, jako spíš o pocity z něj a o emo-
ce improvizované hudby. Podobně texty Blatného básní poslouží v druhé části 
jako inspirace pro tanečníky – doprovodí je hudba básníkova bratrance Pavla 
Blatného. Opět půjde především o vzájemné reagování hudby, textu a pohybu 
tak, aby účinkující co nejlépe předali publiku emoce vycházející ze vzpomína-
ných brněnských umělců.     (sal)
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Po prázdninách rovnou do divadla! 
Po prázdninovém odpočinku se můžete těšit nejen na podzimní novinky jako 
Splašené nůžky či Pískání po větru, ale také na spoustu oblíbených titulů, kte-
ré již dobře znáte. Hudební scéna zahájí svůj provoz sérií stále atraktivní Nocí na 
Karlštejně. V roli Elišky Pomořanské  se střídají Hana Holišová či Ivana Vaňková 
a vy si můžete v jejich podání vychutnat nesmrtelnou píseň „Lásko má já stůňu“.  

Jaké nástrahy přichystá pekelnice Satana zkoušenému slepému muzikantovi, 
se dozvíte v původním muzikálu, protkaném známými melodiemi německé-
ho hitmakera Ralpha Siegela Johnny Blue. S nalezením té správné životní 
cesty pomůžou Dušanu Vitázkovi a Jiřímu Machovi alias Johnnymu laskavé 
a láskyplné, i když trošku tvrdohlavé Hana Holišová, Svetlana Janotová či 
Lucie Bergerová v roli Marie.

Když psal Robert Louis Stephenson svůj román Ostrov pokladů, zřejmě 
netušil, jaké slávy se mu dostane. Co vše zažíval při psaní a do jaké míry se 
jeho život prolíná s dějem známé knihy, se podařilo velmi působivě ztvárnit 
v původním muzikálu dvojice autorů Dennis Martin a Christopher Jilo, kteří již 
své kvality prokázali v inscenaci Papežka. Jakou sílu může mít psaný příběh 
a fantazie, vás přesvědčí Lukáš Janota či Aleš Slanina v hlavní roli mladého 
spisovatele, který čelí nástrahám života a nepřízni svého otce. Navíc na vás 
čekají krásné melodie i výpravná scéna, umocňující napětí.    (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

PRVNÍ TŘI TÓNY
pod tímto melodickým názvem představí svoji tvorbu Jiří Prchal  – 

autor vystavených dřevěných plastik a olejomaleb v prostorách 

brněnské galerie GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, od 3. 9. do 
23. 10. 2015. Současně Vás srdečně zveme na besedu s autorem, 

která se uskuteční 22. 9. 2015 od 15 hod.

Ing. Jiří Prchal,CSc *1942
Žije a tvoří v Brně a v ateliéru na chalupě v Jedlové. S výtvarným 

snažením se seznamoval již během studií v Brně. Ačkoliv nemá 

akademické výtvarné vzdělání, svoje praktické i teoretické znalosti 

získal jednak samostatným studiem, ale hlavně u svých přátel, 

významných brněnských výtvarníků, malířů i sochařů, jakými 

byli například Jan Janča, nebo Borek Bayer. V jejich ateliérech se 

mnohému přiučil a porozuměl. První hlavní inspirací mu byly ženy 

a milostné vztahy mezi muži a ženami, které ztvárňoval jak ve svých 

olejomalbách, tak i v plastikách, které jsou převážně dřevěné. 

Více informací o této či připravovaných výstavách najdete na 

webových stránkách galerie www.galeriepekarska.cz
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Soutěžte o vstupenky!  

Na nedostatek diváků si Městské divadlo Brno stěžovat roz-

hodně nemůže, dlouhé fronty u předprodeje nejsou výjimkou. 

Zasoutěžit si o lístky na některé z představení MdB nyní můžete 

od 29. srpna 2015 na adrese www.salina-brno.cz.
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Činohra Národního divadla Brno zve k hostině!
Protože jak jinak než hostinou lze nazvat divadelními (a jednou rovnou 
kulinářskými) lahůdkami naplněnou nabídku Národního divadla Brno 
do konce roku 2015?
     Předkrmem se stane premiéra hororu Veroničin pokoj autora Iry 
Levina a režiséra Doda Gombára. Už 10. 9. vás v divadle Reduta nejenom 
příjemně vyděsí, ale především pobaví.
     V říjnu se pak umělecký šéf činohry Martin Františák představí jako 
režisér vlastní adaptace známého filmového příběhu Je třeba zabít 
Sekala. V titulní roli se na jevišti Mahenova divadla po letech objeví 
populární herec Igor Bareš. Poprvé 9. října.

Další „redutní“ pre-
miéra se uskuteční 
5. listopadu a půjde 
o divadlo à  la zá-
žitek, který potěší 
všechny smysly. Re-
žisérka Kamila Po-
lívková totiž bude 
laskominu, kterou 
Fuksův velký román 
Vévodkyně a ku-

chařka nepochybně je, servírovat v Mozartově sále v rámci exkluzivní 
hostiny a zajistí tak, že jako diváci odejdete naplněni nejen duševně. Jelikož 
sladké nesmí chybět, připravili pro vás dramaturgové Národního divadla 
Brno mísu plnou koblih. Poprvé ji Saturnin v režii Jakuba Nvoty do Mahe-
nova divadla přinese 27. listopadu. Česká klasika inteligentního humoru, 
jak ji máte rádi. 
A kdyby snad někoho v závěru roku přepadl hlad po přesahu, utiší ho kul-
tovní Dostojevského Běsi v režii Martina Čičváka. Na jeviště divadla Reduta 
je divadelníci vypustí 17. prosince. Servírujeme právě pro Vás – přijďte si 
k nám pochutnat!   (ms)
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Z hvězdárny blíže k vědě aneb Poznávejte zábavně  
Že si nemyslíte, že je věda zábavná? To žijete v pěkném omylu. Vědci přece netvoří 
jen lékařské přístroje, kuchyňská zařízení, klimatizační systémy a kdo ví co ještě 
– prostě všechny ty věci, které skvěle slouží svým účelům, ale moc legrace s nimi 
není. Věda je zodpovědná i za všechna ta zajímavá udělátka, která máme všichni 
rádi – mobilní telefony, fotoaparáty, počítače, auta, nebo třeba i raketoplány, s ni-

miž vyvolení jedinci mohou 
cestovat do vesmíru. Stojí za 
to se o tom všem dozvědět 
více! Stojí za to se s vědci se-
známit. Zjistíte, že to jsou za-
jímaví lidé s ohromnou fan-
tazií. A to všechno na tom 
nejpodivuhodnějším místě 
– na Hvězdárně a planetáriu 
Brno na Kraví hoře.

V pátek 11. září a v sobotu 12 září se můžete těšit na Festival vědy s RWE 2015. 
Uvidíte biology, fyziky, chemiky i archeology. A každý z nich se bude snažit ukázat 
vám to nejúžasnější, nejzajímavější a nejšílenější z jejich vlastních světů – z obo-
rů, v nichž pracují. Předvedou vám nejnovější objevy, vynálezy a technologie, 
uvidíte ohromné experimenty a řadu věcí si budete moci sami vyzkoušet.
V pátek 25. září to pro změnu bude Evropská noc vědců, během níž zažijete věci, 
které nenajdete ani doma, ani ve škole, ani v televizi, ani na internetu. Vydáte se 
blíže ke hvězdám, budete kreslit ultrafialové obrázky, nahlédnete do tajů optiky, 
ochutnáte potraviny budoucnosti, vypustíte meteorologický balónek, zažijete 
ohňovou show a třeba si dáte pohárek tajemného ležáku. 
Aby toho nebylo málo, z neděle 27. září na pondělí 28. září se můžete vydat do 
Noci krvavého Měsíce. Na tento podivuhodný úkaz jsme čekali celé tři roky. A po-
kud jej z nějakého důvodu nestihnete, další nastane až v roce 2029! Za pěkného 
počasí budou brány Hvězdárny a planetária Brno otevřeny po celou noc. S ohle-
dem na státní svátek se pak můžete i v klidu dospat.     (sal)

Na Noc vědců do Technického muzea
O tom, že věda není žádná nuda a dokáže být i pěkná zábava, vás přesvědčí Noc 
vědců v Technickém muzeu v Brně, která se uskuteční poslední zářijový pátek 
25. 9. 2015. Technické muzeum v Brně se tak již počtvrté zapojí do tohoto celore-
publikového festivalu, který se koná v různých městech nejen v Česku, ale po celé 
Evropě. Tématem letošní Noci vědců je nejen pro vědce tolik fascinující světlo, ne-
boť UNESCO vyhlásilo letošní rok jako Mezinárodní rok světla a světelných tech-
nologií. Světlo v různých podobách proto představí v Technickém muzeu jak jeho 
pracovníci, tak třeba i vědci a studenti z Vysokého učení technického v Brně.

Siliconvalse aneb Čtyři desetiletí nezávislého 
maďarského umění
Do svých výstavních prostor Domu pánu z Kunštátu připravil Dům umění mimo-
řádnou prezentaci maďarské avantgardní scény od 70. let po současnost, která 
přes svou geografickou blízkost Brnu nikdy nebyla představena. Výstava ukáže 
nezávislou maďarskou uměleckou scénu posledních čtyřiceti let. Navzdory nepří-
znivým okolnostem, nebo spíše skrze ně, vzniklo zde mnoho výjimečných a vel-
mi specifických uměleckých postojů. Od konceptualismu (Miklós Erdélyi, Dóra 
Maurer, Gyula Pauer) a minimalismu (György Jovánovics) v 70. letech 20. století 
přes poetické malby doby transformace (Lászlo Fehér, László Mulasics) a zpra-

cování tradice avantgardy (Já-
nos Sugár, Attila Csörgő) až po 
současné velmi výrazně kri-
tické a sociálně angažované 
postoje umělců (Emese Ben-
czúr, Róza El-Hassan a Szabol-
cs KissPál). Vernisáž výstavy, 
která potrvá do 1. listopadu, 
proběhne 8. září v Domě pánů 
z Kunštátu.    (sal)

Kudy a kam 15

Vařte a soutěžte s Šalinou
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 Suroviny pro 4 osoby: 

chobotnice 800 g
citron 200 g
olivový olej panenský 200 g
balzamico bílé 30 ml
řecké olivy kalamata 80 g
kapary 30 g
římský salát 1 ks
rukola 150 g
cherry rajčata 180 g
granátové jablko 1 ks
chilli čerstvé, česnek raný, sůl mořská, 
pepř celý zelený, bazalka čerstvá

 Postup: 
Chobotnici opláchneme a necháme ji 
lehce povařit ve vodě s mořskou solí 
s plátky citrónu. Po cca 30 minutách 
mírného varu ji vyjmeme na talíř, po-
kapeme čerstvou citronovou šťávou 
a necháme vychladnout. Připravenou 
chobotnici marinujeme s jemně naseka-
ným chilli, česnekem, citrusovou kůrou 

a olivovým olejem. Poté zprudka grilu-
jeme pár cca 5 minut.
Listové saláty opláchneme pod stude-
nou vodou a necháme pořádně okapat. 
Poté je natrháme do mísy na větší kous-
ky. Přidáme očištěná rajčata, kapary 
a olivy. Ochutíme dressingem z olivo-
vého panenského oleje, citrónové šťá-
vy, bílého balzamického octa a jader 
granátového jablka, soli a pepře.
Připravený salát dáme na střed talíře 
a naklademe na něj grilovanou chobot-
nici. Podáváme s čerstvým rozpečeným 
pečivem.

Září: 
Středomořský salát 

s grilovanou chobotnicí

Nejen exotické snímky z vaší báječné dovolené mohou znovu přivolat 
vzpomínky na pohodové léto někde v přímořských oblastech… Mořské 

plody a ryby v jakékoliv úpravě jsou navíc zdravým a chutným oživením kaž-
dodenního jídelníčku. Recept na středomořský salát s trikovou chobotnicí od 
Jaroslava Kolbasovského, který je šéfkuchařem restaurace Boulevard Brno 
patřící do společnosti Brixton-gastro, se tak může stát nejen zlatým hřebem 
party pod širým nebem, ale klidně i lehkou večeří. Další možnosti, jak upra-
vovat dary moře, můžete vyzkoušet přímo v Boulevardu na dvoře Městského 
divadla Brno, kde se můžete spolehnout na čerstvost všech použitých suro-
vin. A samozřejmě nezapomeňte zkusit štěstí a odpovědět na naši soutěžní 
otázku. Vylosovaný výherce se může těšit na voucher do některé z restaurací 
Brixton-gastro v Brně. Vítězem prázdninového kola se stal Marek Pařízek. 

plo

CO JE SURIMI?   

Svoje odpovědi zasílejte prosím do 15.září 2015 na adresu 
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte uvést svoje jméno 

a telefonický kontakt.SO
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V  programu vystoupí mimo jiné rovněž konzervátoři z Metodického cent-
ra konzervace, které je také součástí muzea. Můžete se těšit také na pestrá 
stanoviště Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, která si připravi-
la řadu populárně nauč-
ných přednášek, ukázky 
vědecké práce a vědec-
k ých experimentů, f y-
ziku a matematiku pro 
nejmenší nebo zábavně 
poučné pokusy. V pro-
gramu vystoupí dále tře-
ba studenti a kantoři ze 
Střední školy chemické 
v Brně a projekt Prototyp představí svou světelnou fontánu Liquid Time. 
„Vibrace zvuku v kombinaci se světlem a vodou vytváří optický klam. Zdá 
se, že proud vody teče opačným směrem, nebo kapky vody levitují ve vzdu-
chu, což může návštěvník ovládat pohybem své ruky,“ řekla o zajímavé 
instalaci Dominika Vamberská z Prototypu. 
Tohle a ještě mnohem víc můžete vidět 25. 9. od 18 do 24 hodin v budově 
Technického muzea v Brně na Purkyňově ulici v Králově Poli. Více na www.
tmbrno.cz.    (sal)
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PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY

Rekonstrukce kanalizace

v ulici Barvičově

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je přibližně do 
konce měsíce října 2015 pro veškerou dopravu 
neprůjezdná 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.

Opravy mostních objektů 

a komunikací v Modřicích 

Z důvodu etapové rekonstrukce mostních objek-
tů a komunikací není od 7. dubna přibližně do 
konce října 2015 průjezdná obslužná komunika-
ce mezi Modřicemi a areálem Olympia. Autobusy 
linek 49 a 510 jedou obousměrně po hlavní ko-
munikaci (silnici II/152) čímž vynechávají zastáv-
ku 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 – Vo-
zovna Komín obousměrně odkloněna přes Mend-
lovo náměstí a Pisárky. V provozním úseku z Čes-
ké na Rakoveckou je linka nově provozována 

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 Ža-
bovřesky 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 Ža-
bovřesk zajišťuje doplňková minibusová linka 
x83 v trase Rosického náměstí – Haasova – Fan-
derlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova – 
Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje 
jsou provozně propojeny se spoji linky 81 v úse-
ku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 je 
v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracov-
ních dnech od 6 hod.).

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

Výluka autobusů ve Vranově

Z důvodu postupující rekonstrukce inženýrských 
sítí a komunikace je od soboty 8. srpna přibližně 
do 30. září 2015 vyloučena autobusová doprava 
v části obce Vranov mezi zastávkami Vranov, mys-
livna a Vranov, křižovatka. Spoje autobusových li-
nek 41 a 310 jedoucí do Vranova jsou při jízdě od 
Lelekovic ukončeny v zastávce Vranov, křižovatka 
(přeložené do prostoru zastávky Vranov, smyčka), 
a neobsluhují zastávku Vranov, myslivna. Autobu-
sové linky 57 a N93 jsou ukončeny v zastávce Vra-
nov, myslivna, čímž vynechávají zastávky Vranov, 
křižovatka a Vranov, smyčka.

Omezení provozu v obci Hvozdec

Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí je od pon-
dělí 24. srpna do ukončení prací (předpoklad 
25. října 2015) uzavřen průjezd obcí Hvozdec od 
obecního úřadu směrem na Vápenici. Linka 153 
jede v úseku Veverská Bítýška, náměstí – Veverské 
Knínice, rozc. Pohádka máje odklonem přes Meč-
kov. Také všechny spoje linky 303 jedou odklonem 
přes zastávku Veverská Bítýška, Mečkov, rozc. Ná-
hradní dopravu v úseku Veverská Bítýška, náměs-
tí – Hvozdec zajišťuje linka 323.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU

Ukončení prázdninových výluk

Od úterý 1. září 2015 bude po ukončení prázdni-
nových výluk obnoven provoz tramvají linek 2 a 5 
ulicí Vídeňskou k Ústřednímu hřbitovu a do Modřic. 
Současně bude obnoven provoz linky 5 ulicí Mer-
hautovou do Štefánikovy čtvrti. V této souvislosti 
bude ukončen provoz autobusových linek x2 a x5 
a linka 69 bude zkrácena na standardní trasu Ukra-
jinská – Bosonohy.

Zahájení provozu linky 45

Od úterý 1. září 2015 zahájí provoz nová doplň-
ková autobusová linka 45 vedená po trase Lesnická 
– Zimní stadion – Schodová – Náměstí 28. října – Mo-
ravské náměstí. Linka bude v provozu v pracovních 
dnech přibližně od 6 do 19 hodin v průměrném in-
tervalu 30 minut a bude provozně propojena s vybra-
nými spoji linky 46 v úseku Haškova – Lesnická.

Omezení železničního provozu

V souvislosti s dokončovacími pracemi po ukončení 
letní železniční výluky mezi Brnem a Kuřimí bude 
přibližně do 12. října 2015 snížena kapacita že-
lezniční trati mezi železničními stanicemi Královo 
Pole a Židenice. Z tohoto důvodu zůstává zachován 
provoz mimořádné tramvajové linky P6 v trase 
Nové sady – Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží. 
Její provoz bude však omezen pouze na špičky pra-
covních dnů. Další podrobnosti k dispozici na inter-
netových stránkách www.cd.cz, www.idsjmk.cz. 

Omezení provozu na mostě 

přes dálnici D2 v Modřicích u Olympie

Z důvodu pokládky povrchu bude v sobotu 
5. září 2015 omezen průjezd po mostě přes dálnici 
D2 v Modřicích u Olympie. Všechny spoje linky 78 
budou ukončeny v zastávce Modřice, Decathlon. 
Náhradní dopravu zajistí jednosměrná linka x78 
po trase: Modřice, Decathlon – Modřice, Olympia 
– Modřice – Přízřenice – Dolní Heršpice – Horní 
Heršpice – Popelova – Chrlické náměstí – Modřice, 
Decathlon v intervalu 60 minut.

Výluka tramvají v ulici Purkyňově

Z důvodu pokládky povrchu na tramvajovém pásu 
bude v neděli 13. září 2015 vyloučena tramva-
jová doprava v úseku Nerudova – Technologický 
park. Linka 12 bude ukončena v zastávce Česká 
a náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová 
linka x12 v úseku Česká – Technologický park.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Ve dnech 14. až 18. září 2015 se na brněnském 
výstavišti uskuteční tradiční Mezinárodní strojí-
renský veletrh. Doprava z centra k výstavišti bude 
kromě pravidelných linek zabezpečována také po-
silovými linkami:

 od 8 do 19 hodin linkou P1 v trase Zvonařka – 
Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky, v pátek 18.10. 
bude provoz linky P1 ukončen před 17. hodinou;

 od 8.30 do 13.30 hodin linkou P2 na trase Stará 
osada – Hlavní nádraží – Výstaviště – Pisárky (tato 
linka nahradí spoje linky 2, které v této době jezdí 
jen v úseku Stará osada – Ústřední hřbitov).
Odjezdovou zastávkou posilových linek P1 a P2 z Pi-
sárek směr centrum je zastávka Lipová.
Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na akce 
BVV neplatí jako jízdenky MHD!

  Dopravní odbor DPMB, a.s.

V nepracovních dnech v období do pondělí 
28. září 2015 jsou vždy od 10 do 18 hodin v inter-
valu 60 minut v provozu historické linky H4 a H24. 
Tramvajová linka H4 je vedena po trase Komen-
ského náměstí – Česká – Náměstí Svobody – Zelný 
trh – Hlavní nádraží – Nové sady – Hybešova – 
Václavská – Mendlovo náměstí. Na ni na Mendlově 
náměstí navazuje trolejbusová linka H24 v trase 
Mendlovo náměstí – Pisárky – Anthropos – Ves-
lařská – Optátova – Vozovna Komín. Na linkách H4 
a H24 platí běžný tarif IDS JMK.

Svezte se 
historickou tramvají 
a trolejbusem!
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Unikátní historický snímek na straně 
4 je z roku 1900, snad přímo ze dne 
zahájení provozu elektrické tramva-
je v Brně, tedy 21. června. Motorový 
vůz č. 10 projíždí dnešní Divadelní 
ulicí, tehdy se jmenovala Pilgram-
gasse. Nejzajímavější je na staré fotce 
ovšem tramvaj. Vůz č. 10 byl vyroben 
spolu s dalšími 20 kusy v roce 1899 
vagónkou v Grazu. Vozy měly otevře-
né plošiny se stanovištěm řidiče, kte-
rý byl vystaven všem vlivům počasí, 
což je z dnešního pohledu až neuvě-
řitelné. Vlečné vozy byly buď dodá-
vány nové, nebo se používaly staré 

od parní tramvaje nebo dokonce ješ-
tě koňky.  A jaký byl další osud vozu 
č. 10?  Z běžného provozu byl vyřa-
zen v roce 1929, o rok později rekon-
struován na brousící vůz. V roce 1971 
v ústředních dílnách DPMB uveden 
do původního stavu a předán do sbí-
rek Technického muzea v Brně. 

Divadelní ulicí ovšem projíždějí 
tramvaje stále už od zavedení koně-
spřežky v roce 1869. Palác Morava 
od architekta Ernsta Wiesnera na 
pravé straně byl postaven na místě 
tzv. Doretova domu až v letech 1926 
až 1929.   (jb)

Po dvanácti letech probíhá v městské 
hromadné dopravě v Brně zásadní 
změna. Ženský hlas paní Jarmily Čer-
nocké, který doposud oznamoval názvy 
zastávek, vystřídá v nejbližší době hlas 
mužský. Paní Černocká už bohužel neži-
je, je potřeba namluvit nové texty, 
a tak nezbylo, než 
najít nového hlasate-
le. Z dlouhého výběru 
nakonec vyšel vítězně 
pan TOMÁŠ PETERKA.
Nový „hlas Brna“ se na-
rodil před čtyřiceti lety 
v Náchodě a od mládí 
měl kladný vztah k hud-
bě, učil se například hrát 
na klavír. Již v devatenác-
ti letech začal pracovat 
jako moderátor – nejdříve 
v Českém rozhlase Hradec 
Králové, později třeba v Rádiu Černá 
Hora Trutnov, dlouhá léta působil také 
v Rádiu Metuje Náchod jako moderátor, 
kreativista a producent. V roce 2011 se 
vrátil zpátky do Českého rozhlasu Hra-
dec Králové, kde pracuje dosud. Zároveň 
je organizátorem a ředitelem festivalu 
Náchodská Prima sezóna. Kromě své 
moderátorské činnosti vlastní Tomáš 
Peterka nahrávací studio, takže veškerá 

hlášení je schopen dodat v hotové podo-
bě, aniž by musel do Brna dojíždět. 
Co nám o sobě prozradil sám nov ý 
hlasatel? Kolega v práci mě upozornil 
na konkurz, vyhlášený brněnským do-
pravním podnikem. 

Vsadili jsme se tehdy, že ho 
vyhraju. Brno znám zatím jen málo, 
byl jsem zde párkrát na veletrhu. Moji 
rodiče tady měli svatbu, navštívil jsem 
i zdejší rozhlasové studio. Město se mi 
líbí a snažím se taky proniknout i do 
tajů zdejšího „hantecu“. Práce pro do-
pravní podnik je pro mě něco úplně no-
vého, je to velká výzva a zajímavá práce 
na několik měsíců, říká Tomáš Peterka.
   (red)

Kdysi a dnes – Divadelní ulice Seznamte se 
s novým hlasatelem

Cestující do 15 let

Při výdeji průkazky předložíte svou 
aktuální fotografii 3,5 × 4,5 cm, rod-
ný list nebo jiný oficiální průkaz, 
ověřený razítkem vydavatele, který 
obsahuje foto, jméno a příjmení a da-
tum narození, příp. rodné číslo. Za-
koupená průkazka platí po dobu 4 let 
nebo do dosažení věku 15 let.

Cestující od 15 do 18 let 

Při v ýdeji průkazky pro tarifní 
zóny 100 + 101, 225, 235, 370, 571, 
575, 580, 675, 740, 800 nebo 900 
(městské dopravy) předložíte aktu-
ální fotografii 3,5 × 4,5 cm a průkaz 

totožnosti. Zakoupená průkazka pla-
tí až do věku 18 let, není třeba každý 
rok vyřizovat novou. Není třeba vy-
řizovat žákovský průkaz.
Pro jiné zóny než jsou uvedeny výše je 
kromě fotografie a průkazu totožnosti 
potřeba předložit i žákovský průkaz.

Cestující od 18 do 26 let 

   Při výdeji průkazky pro tarifní 
zóny 100 + 101, 225, 235, 370, 571, 
575, 580, 675, 740, 800 nebo 900 
musí žadatel předložit aktuální fo-
tografii 3,5 × 4,5 cm, průkaz totož-
nosti s datem narození a doklad 
o studiu, kterým může být:

–  průkaz ISIC platný do 15. 8. 2016 ode 
dne jeho vydání nebo prolongace;

–  průkaz studenta v ysoké školy 
se sídlem v Brně (dle § 57, odst. 
2 zákona č. 111/1998 Sb. o vyso-
kých školách, ve znění pozdějších 
předpisů);

–  potvrzení školy o studiu, které ob-
sahuje příjmení, jméno a datum na-
rození žadatele, identifikaci školy, 
razítko školy a podpis oprávněné 
osoby školy;

–  Žákovský průkaz dle cenového věst-
níku Ministerstva financí ČR.
   Při výdeji průkazky pro tarifní 
zóny, z nichž aspoň jedna je jiná 
než výše uvedené, musí žada-
tel předložit aktuální fotografii, 

průkaz totožnosti s datem naroze-
ní a Žákovský průkaz dle cenového 
věstníku Ministerstva financí ČR.

Podrobnější informace o předplatních 
jízdenkách, podmínkách jejich výde-
je a jejich platnosti najdete na www.
dpmb.cz, www.idsjmk,  v případě krat-
šího dotazu volejte na  54317 4317. 

  Tarifní odbor DPMB, a.s.

Studenti – pozor!  
   Studentská průkazka k předplatní jízdence IDS JMK z předešlého školního roku platí až do 30. září 2015. 

Pro měsíc září tedy není nutno vyřizovat novou průkazku, stačí si koupit předplatní kupón.
   Novou průkazku IDS JMK je možno vyřídit v klidu v průběhu září.
   Nová průkazka platí i se starým kupónem, není nutno schovávat starou průkazku.
   Pokud je vám více než 15 let, pro předplatné pro jiné tarifní zóny než 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 

580, 675, 740, 800 a 900 je nutný potvrzený Žákovský průkaz.

  Jak vyřídit slevu na jízdné?

  Vyhněte se frontám při koupi předplatních jízdenek na začátku školního roku

Vydejte se na prohlídku Brna s turis-

tickým minibusem! Pohodlně a bez 

námahy zhlédněte, co v Brně stojí za 

vidění. Zavezeme vás za nejzajíma-

vějšími památkami v historickém 

centru i mimo něj, například k vile 

Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile 

Stiassny či Letohrádku Mitrovských. 

Turistické minibusy odjíždějí 

z náměstí Svobody každý čtvrtek, 

pátek a sobotu až do 26. září 2015. 

Podrobnosti o trase, časech odjezdů 

a cenách jízdného najdete na 

webových stránkách organizátora 

– Turistického informačního centra 

www.ticbrno.cz.

Turistickým 
minibusem 
za krásami Brna
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 Obracím se na Vás s dotazem na nynější 
stav dopravního spojení z Brna-sever, kon-
krétně městské části Lesná, do centra města 
Brna. Připojuji též žádost o odůvodnění, z ja-
kého důvodu došlo ke zrušení jediného pří-
mého spoje do města a to autobusu 46/x5. 
Linka x5 sloužila jako náhradní doprava ve vylou-
čené oblasti po dobu rekonstrukce ulice Milady 
Horákové, která byla 26. června ukončena. V sou-
časné době je doprava opět zajišťována kapacit-
ními tramvajovými linkami 5, 9 a 11. Systémy 
veřejné dopravy vždy představují do určité míry 
kompromis mezi mnohdy protichůdnými poža-
davky a takový kompromis někomu vyhovuje 
více, někomu méně. Proto chápeme, že dopravní 
opatření spojená s výlukou v ulici Milady Horáko-
vé s sebou mohla pro část cestujících přinést i po-
zitiva, neboť pro určitou skupinu uživatelů mohou 
být nově nabízené trasy a linky výhodnější, než 
ty původní nevýlukové. V případě sídliště Lesná 
je tento fakt navíc výrazně umocněn absencí tr-
valého systémového dopravního řešení v podobě 
obsluhy celého sídliště rychlou a kapacitní kole-
jovou dopravou. Na základě finanční spoluúčasti 
městské části Brno-sever je od 1. září zahájen pro-
voz doplňkové autobusové linky 45 (v zastávce 
Lesnická provozně propojené s vybranými spoji 

linky 46 od Haškovy) po trase Lesnická – Zimní 
stadion – Náměstí 28. října – Moravské náměstí.

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo 
možné na autobusy linky 57 dát dozadu držáky 
na kola, jako jsem to viděl u autobusů linky 55. 
Autobus 57 je hodně vytížený a stává se, že se 
kola a kočárky hádají o místo. Pokud by se kola 
dala dozadu, vyřešil by se tím tento problém. 
Zavedením venkovních nosičů na autobusech sle-
dujeme možnost rozšíření kapacity pro přepravu 
jízdních kol na linkách, u kterých je o tuto službu 
největší zájem, a současně se tímto krokem snaží-
me eliminovat případné konflikty mezi cestující-
mi, kdy se jízdní kolo přepravované v interiéru vo-
zidla může stát určitým „jablkem sváru“. Prozatím 
je tato služba nabízena pouze na lince 55 a provoz 
těchto nosičů je považován za pilotní. Bedlivě ho 
sledujeme a vyhodnocujeme dopady na provoz 
našich linek, abychom před rozšiřováním na další 
přepravní relace eliminovali nedostatky a „dět-
ské nemoci“ a mohli případně provést úpravy, ať 
už v samotném technickém řešení nebo provoz-
ních pravidlech. Pokud se tento systém osvědčí 
a rozhodneme se o jeho rozšíření, je samozřejmě 
linka 57 vzhledem ke svému charakteru (kopcovi-
tý terén, silná rekreační přeprava) naším horkým 
kandidátem na zavedení této služby.

 Měla jsem sraz se studenty na zastávce 
Velká Klajdovka. Nepřišli, protože stáli na 
jiné zastávce pod stejným názvem. Navíc na 
zastávce, kde jsem byla, nahoře u hospody, 

byl vylepen jízdní řád i 202, která tam vůbec 
nejezdí, a marně jsem na ni čekala, nemluvě 
o tom, že 201 potom jela za půl hodiny. Pro-
sím o nápravu pro další chudáky, kteří takto 
naletí. Možná změna názvu zastávky by taky 
nebyla od věci.
Oba páry zastávek Velká Klajdovka jsou stejným 
názvem označeny historicky (řádově desítky let) 
a jsou obsluhovány mimo jiné linkou 202, jejíž tra-
sa se zde větví do směru Líšeň, Jírova nebo směr 
Ochoz u Brna – Hostěnice. Vzhledem k poměrně 
dlouhé vzdálenosti mezi těmito zastávkami uva-
žujeme k termínu celostátní změny jízdních řádů 
v prosinci tohoto roku o přejmenování zastávky 
na trase linky 78 a spojů linky 202 na Jírovu tak, 
aby nedocházelo k záměně.

 Obdrželi jsme také několik pozitivních 
ohlasů k červnové Dopravní nostalgii. Za 
všechny uvádíme následující: Dobrý den, 
ráda bych vyjádřila obdiv všem vašim za-
městnancům, kteří se podíleli na víkendo-
vé dopravní nostalgii a sobotním dni otevře-
ných dveří ve Slatině. Pro spoustu z nich to 
byla jistě služba navíc a oni to zvládli s trpě-
livostí a vstřícností k nám návštěvníkům. 
Takže moc díky za povedenou akci.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou, dodatečně 
poděkovali za tyto pochvaly, které jsme samozřej-
mě předali pracovníkům, kteří se na přípravě a re-
alizaci všech souvisejících akcí podíleli. Zároveň 
věříme, že se na podobných akcích setkáme opět.
   Dopravní odbor DPMB, a.s.

Listárna

Prodejna Královo Pole, nádraží v novém
Dne 25. srpna byl obnoven provoz v nově rekonstruovaných prostorách předprodeje jízdních dokladů v objektu 
DPMB u tramvajové smyčky před nádražím Královo Pole. Bufet, který se tu nacházel, byl zrušen a do těchto prostor 
se přesunul předprodej. Záměrem nového řešení bylo zvětšení prostoru předprodeje jízdních dokladů a vybudová-
ní zázemí pro jeho zaměstnance. Navrženým řešením došlo k vybudování dvou plnohodnotných předprodejních 
míst, do budoucna se sníží náklady na spotřebu energií objektu a navíc byl zajištěn bezbariérový přístup do budovy.
Prodejní doba je v pracovní dny od 7 do 18 hodin.   (red)

CiViTAS 2MOVE2
19. září – Joštova
Statutární město Brno se účastní projektu 2MOVE2 s tema-
tikou udržitelné městské dopravy v rámci výzvy CiViTAS 
(7. rámcový program). Konsorcium projektu je vedené měs-
tem Stuttgart (Německo), dále jsou v projektu zapojena města 
Malaga (Španělsko) a Tel Aviv-Jafa (Izrael). 

První výsledky projektu jste již mohli zaznamenat: na Roo-
seveltově ulici jsou nainstalovány senzory pro chytré pouliční 
parkování a na lince 55 začaly jezdit cyklobusy. V listopadu 
2015 bude otevřeno parkoviště typu P&R navázané na měst-
skou hromadnou dopravu.

Dne 19. září 2015 se od 9 do 15 hod. uskuteční Den CiVi-
TAS. Akce proběhne na Joštově třídě poblíž informační-
ho stánku DPMB, kde budou pro děti i dospělé připravené 
různé informační materiály. A pokud vyplníte dotazník, 
můžete vyhrát hodnotné ceny. Zastavte se za námi na 
chvíli a dozvíte se, co se děje a bude dít v Brně.

Těší se na vás realizační tým projektu.Další informace podá 
Ing. Miluše Pokorná, Odbor dopravy MMB, tel.: 542174079.

Knihovničky 
na lodích

Novinkou letošního léta na lodní 
dopravě je možnost trávit plavbu 
příjemně s knihou v ruce. Na dolních 
palubách lodí najdete kontejnery 
s knihami, do kterých se můžete 
začíst, a pokud vás některá zaujme, 
nic nebrání tomu, abyste si ji prostě 
odnesli domů. K rotopedům, na nichž 
se můžete během plavby „projet“, tak 
přibyla i nová možnost povznesení 
duchovního.     (red)
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Tisíce pečlivě popsaných a uložených jefových fotografi í nejsou sice systematickým archívem, ale staly se nesmírně 
cenným dokladem dokumentujícím existenci Divadla na provázku takřka od jeho prvního okamžiku až do přelomo-
vých chvil roku 1989 a následného přestěhování divadla do „vlastní“ budovy na Zelném trhu.
 
Vystavené snímky v Galerii Vaňkovka tak tvoří jen malé ohlédnutí a především hold lidem a umělcům, kteří v době 
tvrdé normalizace dokázali obhájit svůj divadelní sen a dávat vnímavým návštěvníkům a příznivcům pocit svobody 
a radosti. Díky jefovi si tak lze dnes připomenout jinak navždy ztracené okamžiky, kdy jeviště patřilo představením, 
jako byla Profesionální žena, Balada pro banditu, Am a Ea, Pas de deux, Trosečník až po Šaška a královnu nebo 
Rozvzpomínání. Současně je výstava také „ochutnávkou“ připravované publikace věnované Divadlu na provázku, 
kde další desítky fotografi í jefa Kratochvila doplní i vzpomínky těch, kteří mohli být u toho. 

Vernisáž výstavy „Provázek“ se uskuteční 8. září 2015 od 10 hodin
v prostorách Galerie Vaňkovka.
Vernisáže se zúčastní skladatel profesor Miloš Štědroň,
ředitel Centra experimentálního divadla profesor Petr Oslzlý
a členové Divadla na provázku.

www.galerie-vankovka.cz


