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Příští číslo vychází 4. června 2016
  Náklad 50 000 výtisků • ZDARMA • MKČR E 13922

řádková inzerce

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.

inzerce

−−− 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

a oblíbený film si prostě nahraj!

Užij si společné

chvíle s přáteli

Ke každému balíčku získáš mobilní
aplikaci Kuki TV pro 4 chytrá zařízení
(počítač, mobil a tablet) ZDARMA!

Svůj balíček si můžeš objednat
na 539 015 521 nebo na www.netbox.cz

Nabídka platí pro nové zákazníky do 31. 5. 2016.

450 Kč
měsíčně

STAČÍ
Internet

50 Mb/s

MENŠÍ
30 TV kanálů

Kuki TV

p Koupím

Koupím les v jakémkoliv stavu

a stáří, i malé výměry. Platím ihned.

773585290

j y Cestování, zájezdyj y

FANTASTICKÝ POBYT TRENČIANSKÉ

TEPLICE 6 dní s dopravou, plnou penzí 

a službami za 5 790,- Kč

Tel.: 737 113 564 www.cklotos.cz

g y Práce, brigády

Hledáte práci ve výrobě a ve skladech?

Brno a okolí! Volejte ihned - omezené 

nástupy! Tel.: +420 778 762 252

Truhlářská fi rma ACER WOODWAY 

z Brna se zaměřením na 

vybavování interiérů hledá

truhláře pro výrobu a montáž. 

Nabízíme tvůrčí práci na 

originálních realizacích interiérů. 

Volejte na 603 178 498, pište na

info@acerww.cz

y Služby, řemeslníci

 Nebankovní půjčky bez poplatku pro

zaměstnance, důchodce a živnostníky. 

777 317 406

Provedu drobné šicí oporavy, ušiju 

záclony, závěsy, ložní atp. 

Tel.: 602 566 404
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Zdeněk Junák
herec Městského divadla Brno

Komiksy moc nemusím. Když čtu knihu, tak si 
hrdiny toho příběhu představuju podle sebe. 
Komiks mi je nutí už tím, jak jsou vymalovaní, 
ale to je jeho podstata… Ale že by komiks 
vytlačil knihy? Tak to si nemyslím. A určitě 

neslouží jen dětem a puberťákům, myslím, že i mezi dospěláky 
má své fandy. Akorát já k nim – tak nějak – nepatřím.

Mirka Topinková Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012

Přiznávám, že já osobně nejsem moc „komik-
sový“ typ. Raději si přečtu nějakou hezkou 
knihu. 

Ivo Možný 
sociolog

Ať děláš, co děláš, bramborovým lupínkem 
daleko nedohodíš, říká Charlie Brown 
Snoopymu. Od Rychlých šípů v Hlasateli před 
tři čtvrtě stoletím až po Zen Žen v současném 
Respektu – bez komiksu by mi každý týden 
v životě něco chybělo.  

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel

Komiks mám i nemám rád. Rád ho mám pro 
jeho stručnost a jasnost příběhu a nerad ho 
mám, protože, dle mého mínění, neproni-
ká do hloubky děje. Musím ale říci, že mě 
„bubliny“ fascinovaly již od mládí, neb, jak 

jsem se dočetl, tak již ve starém Egyptě příběhy psané páskem 
obrázků a textů byly známy a po celá staletí generace lidí 
provázely. (např. i Křížová cesta je vlastně komiks...). Nemyslím 
si, že tradiční knihy tento literární žánr vytlačí – byl, je a bude 
součástí knižní kultury.

Anketa
Máte rádi komiks? 

l ží j dět

Na tisíc  nevyhovujících stožárů veřejného 
osvětlení, mnohdy již v havarijním stavu,  
chtějí letos obnovit Technické sítě Brno. 
První padesátka už je hotova.  „V minulosti 
jsme ročně obnovovali kolem pěti set svě-
telných míst, v posledních dvou letech sice 
o něco více, ale tak vysoký počet se obje-
vuje v plánech naší společnosti vůbec po-
prvé,“ uvedl provozní ředitel TSB, a.s., Jo-
sef Šaroun. Lépe řídit obnovu zastaralých 
stožárů a jejich výměnu za nové umožňuje 
pracovníkům TSB především nová metoda 
kontroly jejich kvality. Od počátku letošní-
ho roku totiž testují stav stožárů novou ne-
destruktivní metodou Mastap. Ta pracuje na 
principu porovnání frekvence numerického 
modelu stožáru s tím reálně posuzovaným. 
S vysokou přesností lze tak určit, který sto-
žár ještě několik roků vydrží a který je nut-
né co nejdříve vyměnit. 

V roce 2016 bude obnova veřejného osvětle-
ní rozdělena na čtyři skupiny podle městských 
částí. Nejvíce nových stožárů, 160,  nahradí ty 

nevyhovující na Vinohradech, sto padesát 
v Bohunicích, sto třicet ve Slatině, sto jich 
bude vyměněno v Brně-středu a 95 v Řečko-
vicích. Desítky obnovených stožárů ponesou 
svítidla také v Chrlicích, Černovicích, Líšni 
a Židenicích. Zhruba třetina těchto staveb 
bude probíhat ve spolupráci s plánovanými 
rekonstrukcemi Brněnských vodáren a kana-
lizací a Brněnskými komunikacemi, což pro 
obyvatele daných lokalit znamená omezení ne-
příjemností spojených se stavebními pracemi 
při obnově veřejného osvětlení na minimum. 

Kromě toho hodlají Technické sítě letos 
nahradit asi v osmnácti brněnských ulicích 
dosluhující sodíková svítidla za úspornější 
„LEDky“. „V následujících letech budeme pro-
pojovat obnovu stožárů a kabelových rozvo-
dů také s výměnou svítidel, protože LED sví-
tidla mají lepší světelné parametry při nižší 
spotřebě,“ doplnil vedoucí odboru veřejného 
osvětlení Dušan Piják. V současné době se již 
LEDky běžně v Brně používají například na 
nasvětlení přechodů pro chodce.    (sal)

TELEMANN!
KYTICE HUDEBNÍCH SKVOSTŮ

19. 5. 2016 v 19:30 h.
Mendelův refektář 

Mendlovo nám., Brno
Plaisirs de Musique

Jan Čižmář  
- umělecký vedoucíwww.hudebnilahudky.cz

inzerce inzerce

Znaèkové obleèení a domácí potøeby 

až s 80% slevou.
Velký výbìr zboží pro dìti a maminky.
Hybešova 18
Výstup zaslávka tramvaje Hybešova
Po–Pá 9–18
Facebook: VÝPRODEJKA BRNO 
HYBEŠOVA
Tel.: 777 072 879 K
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a
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Osmnáct ulic 
osvítí letos „LEDky“

Zaplatit za parkování, šalinkartu, svoz od-
padu i nákup vstupenky do akvaparku či do 
divadla – takový seznam úkolů zatím stojí 
obyvatele Brna velké množství času a ob-
chůzek. Vedení města Brna proto připravu-
je novou službu, která by lidem umožnila 
všechny tyto nákupy a platby pořídit elek-
tronicky ve společném městském e-shopu. 
První položkou v tomto novém systému 
bude předplatní jízdenka pro MHD na zóny 

100 + 101 – tedy pro šalinkarty v nově při-
pravovaném systému elektronického od-
bavování cestujících. Rada města Brna již 
schválila vznik pracovní skupiny, která se 
přípravou e-shopu bude zabývat. Inspira-
cí pro Brno je například elektronický in-
formační systém Masarykovy univerzity. 
Pracovní název pro tuto službu je zatím Br-
něnská karta. Projekt by měl začít fungovat 
začátkem roku 2017.    (red)

Šalinkartu i lístky do divadla pořídíte v e-shopu 



DPMB4

Slavnostní zahájení plavební sezóny 
na Brněnské přehradě se letos neslo 
ve znamení 70. výročí lodní dopra-
vy. Nádherný slunečný den přilákal 
k „priglu“ opět rekordní množství ná-
vštěvníků.  Po slavnostním nástupu 
kapitánů lodí připomněli generální 
ředitel DPMB Miloš Havránek a ná-
městek primátora města Brna Richard 
Mrázek význam výročí lodní dopravy, 
která je co do rozsahu, trvání i tech-
nických parametrů u nás ojedinělá. 
Město a provozovatel se ovšem neo-
hlížejí jenom zpět do zajímavé histo-
rie, ale snaží se každoročně přinášet 

v oblasti rekreační dopravy nová vy-
lepšení, aby brněnská flotila dobře 
sloužila i dalším generacím. Při slav-
nostní znělce vystoupala na stožár 
vlajka, následovala ukázka spuštění 
lodě Brno na vodu a pak už se naplni-
ly čtyři velké lodě nadšenými zájemci 
o zahajovací plavbu.   (red)  

Zahájena 70. plavební sezóna!
Oslavy 70. výročí budou dále pokračovat velkou 

akcí v bystrckém areálu v sobotu 21. května, na 

kterou jste srdečně zváni.                                                                                                 

Novinka na lodích DPMB: 

v den 70. narozenin zdarma

Pro všechny, kdo letos oslaví stejné 

životní jubileum jako naše lodní doprava, 

máme malý dárek. V období od 21. května 

do konce letošní plavební sezóny se 

můžete v den vašich 70. narozenin svézt 

na našich lodích zdarma.
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Pracuje na podobném principu jako 
letecký proudový motor a podob-

ně důkladná musí být také péče o její 
technický stav. Aby vše fungovalo bez 
závad, absolvuje od 21. března 2016 
spalovací turbína včetně generátoru 
na Červeném mlýně generální opra-
vu. Je rozplánována na pouhých deset 
týdnů, její příprava však trvala zhru-
ba tři roky. 

„Na dokonalé kondici Červeného 
mlýna, špičkového provozu Tepláren 

Brno, závisejí mimo jiné dodávky tep-
la a teplé vody pro Žabovřesky, Krá-
lovo Pole a v přechodných obdobích 
i do sídlišť Lesná, Líšeň a Vinohrady. 
A elektřina, která tady vzniká spolu 
s teplem při kombinované výrobě, 
ročně stačí pro potřebu sta tisíc prů-
měrných domácností,“ uvedl generál-
ní ředitel tepláren Petr Fajmon.  

Spalovací turbína na Červeném 
mlýně patří mezi nejsložitější tech-
nická zařízení klasické energetiky. 
Je výrobkem firmy Siemens, vychází 
z konstrukce turbín řady V 84 a V 94 
a na Červeném mlýně byla instalo-
vaná v roce 1998. Její nejvíce proble-
matickou částí je spalovací komora 
a komponenty stroje, kterými pro-
chází horké plyny ze spalování (až 
1200 °C). Jejich životnost se přepočí-
tává podle počtu provozních hodin 
a startů turbíny, při nichž dochází 
k největším teplotním degradacím. 
„V našem případě se interval mezi 
velkými opravami pohybuje mezi 
pěti až šesti lety,“ upřesňuje výrobní 
ředitel tepláren Václav Klíčník. 

V minulosti byly již provedeny ve 
spolupráci s firmou Siemens, která 

Teplárny opravují špičkovou turbínu 
z Červeného mlýna
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Takřka souběžně byly zahájeny i stavební práce na vybudování horkovodního 
propoje mezi Červeným mlýnem a Špitálkou, generální oprava na Červeném 
mlýně je totiž součástí projektu při rekonstrukci parní sítě na horkovodní v Brně. 
Transfer dodávek tepla mezi oběma provozy TB bude nyní probíhat v horké 
vodě. Na celkové délce 3,6 km nově vybudovaného propoje se tak podaří snížit 
ztráty tepla asi o 15 500 GJ/rok. Část této spojovací trasy byla připravena již 
vloni, letos bude dobudováno zbývajících 1,7 km. „Při přechodu na horkou vodu 
se minimalizují ztráty tepla při distribuci, což ve výsledku přináší nezanedba-
telnou úsporu ve spotřebě tepla našich zákazníků,“ zdůraznil generální ředitel 
TB Ing. Petr Fajmon, MBA. V průměru se po přepojení na horkou vodu pohybuje 
tato úspora v rozmezí 10 – 15 procent. Vzhledem ke zvažovanému snížení ceny 
tepla v Brně by tak zákazníci napojeni na systém centrálního zásobování teplem 
mohli v příštím roce ušetřit mezi 15 – 20 procenty v nákladech za teplo.

Tak

Horká voda pomáhá zlevnit teplo

Nedílnou součástí připravované velké inspekce jsou technická 
zlepšení spalovací turbíny, která nelze provést při běžných 
krátkodobých revizích. Kromě výměny vysoce exponovaných 
částí stroje vedoucí ke zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti 
turbíny tak dojde rovněž k optimalizaci průchodnosti 
předsměšovacích hořáků, výměně antipumpážních klapek 
a přemístění potrubí hydraulického zvedacího oleje. 
Technické zlepšení dozná i generátor, kde bude vyměněn 
rozváděcí kruh chlazení vinutí generátoru, který je z nového 
materiálu odolného vůči poškození a má novou geometrii, 
která zajistí lepší rozvod chladícího vzduchu.  

… má výkon 70 MW a 5 412 otáček za minutu. Proteče jí 192 kilogramů spalin za 
sekundu, které mají na výstupu ze stroje teplotu 575 °C.
Spaliny proudí do výměníku tepla (kotle), kde předávají tepelnou energii vodě, 
ta se mění v páru, která roztáčí ještě protitlakovou parní turbínu GE 40 Siemens. 
Výstupní pára z protitlaké turbíny je vedena do výměníku tepla a předává teplo 
vodě, která už slouží k vytápění. Zhruba 48 procent energie z paliva (zemní plyn) 
se v tomto procesu mění v elektřinu a 52 procent na teplo. Celková účinnost paro-
plynového cyklu je asi 89 procent.
Technologie Červeného mlýna hrají zásadní roli i v krajském a celorepubliko-
vém měřítku. Červený mlýn je totiž vybaven pro tzv. ostrovní provoz. V případě 
blackoutu stačí jen malý příkon energie, kterým se uvede do provozu spalovací 
turbína a generátor, a ty již mohou bez další dodávky proudu zásobovat elektřinou 
například nemocnice či hasiče a další bezpečnostní složky. 
Plynová turbína na Červeném mlýně umí také vyrábět elektřinu bez závislosti 
na odběru tepla. Paroplynový blok tak může také poskytovat regulační výkon, 
využitelný pro stabilizaci provozu elektrizační soustavy České republiky prostřed-
nictvím tzv. podpůrných služeb. Výrobu elektrické energie lze v případě potřeby 
nastartovat do 15 minut. 

Spalovací turbína Siemens V64.3A

poskytuje také technickou pomoc 
při řešení nouzových situací, dvě ge-
nerální opravy, ta první v roce 2003 
a druhá v roce 2009. Velká inspek-
ce v letošním roce bude provedena 
v nejkratším možném čase. „Praco-
vat se bude podle přesně zpracova-
ného harmonogramu v desetihodi-
nových směnách a 6 dnů v týdnu, vše 
proběhne podle daného rozvrhu. Za-
hájení zkoušek a uvádění do provozu 

je plánováno v týdnu od 10. května,“ 
upřesnil Václav Klíčník.

Tím, že teplárny vypsaly veřejnou 
zakázku na nákup náhradních dílů 
pro dvě generální opravy, pro tu le-
tošní a pro plánovanou velkou in-
spekci v roce 2023, podařilo se proti 
předchozí smlouvě vyjednat v rámci 
výběrového řízení výrazně výhodněj-
ší ceny náhradních dílů. Úspora činí 
3 mil. EUR.    (sal)
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Do obchodního centra se po dvou le-
tech vrací komiksoví hrdinové. V úte-
rý 3. května v 17 hodin bude na hlav-
ním pódiu Galerie Vaňkovka zahájena 
výstava CZ.KOMIKS. Nabídne na třicet 
vybraných prací studentů středních 
a vysokých škol z České republiky 
a Slovenska, kteří se zúčastnili třetího 
ročníku soutěže CZ.KOMIKS.15 v kres-
lení komiksů. „Výstava potrvá do 
24. května a kromě studentů se na ní 
představí dva skvělí profesionálové – 
Lela Geislerová a Jozef Gertli-Danglár 
a tři mladí talentovaní francouzští 
tvůrci. Komiksově bude laděný i další 
doprovodný program pro děti i dospě-
lé,“ říká Věra Staňková z Rotary klubu 
Brno City, který je jedním z hlavních 
organizátorů soutěže.

Cílem soutěže je najít talentované 

studenty, povzbudit je a ukázat, 

že komiks není jen jednoduchou 

zábavou pro děti. Daří se to?

Myslím, že ano. Letos se soutěže zú-
častnily čtyři desítky studentů, jejichž 
úkolem bylo na jedné až čtyřech stra-
nách napsat a nakreslit příběh na li-
bovolné téma. A témata byla opravdu 
různorodá, od pohádkových či dobro-
družných příběhů přes niterné vyjád-
ření boje dobra a zla až po tak aktuál-
ní uprchlickou krizi. Dávno neplatí, že 
komiksový hrdina musí vypadat jako 
Batman nebo Superman. Formou ko-
miksu se dá vyjádřit úplně všechno.

Díky soutěži získává vítěz české 

a slovenské kategorie možnost 

zúčastnit se největšího evrop-

ského festivalu komiksu ve fran-

couzském městě Angoule^me. 

V čem je tato cesta přínosem?

Je to obrovská inspirace. První reakcí 
bývá šok, že festival je tak obrovský 
a komiks je prakticky všude – nejen 
v muzeích, ale i ve speciálních sta-
nech, na ulicích, v katedrále, ve vý-
lohách obchodů, v restauracích, his-
torické domy zdobí kreslené obrázky 

a názvy ulic v celém městě jsou umís-
těny v komiksových bublinách. Na le-
tošní čtyřdenní 43. ročník festivalu 
se prodalo 250 tisíc vstupenek. Fran-
cie je komiksovou velmocí, za týden 
se tam vydá tolik komiksových knih 
jako u nás za celý rok. Studenti se mo-
hou na místě seznámit s produkcí vel-
kých i malých nezávislých vydavatel-
ství nejen z Francie, ale i Belgie, Itálie 
a dalších zemí. Když jsou šikovní, mo-
hou navázat užitečné kontakty. 

Vraťme se do Brna. Kromě vý-

stavy studentů budou k vidění 

i práce dvou profesionálů – Jo-

zefa Gertliho - Danglára a Lely 

Geislerové. Proč právě tyto dvě 

osobnosti? 

Letošní výstavu profesionálů jsme 
chtěli pojmout jako česko-sloven-
skou, i vzhledem k tomu, že jsme 
studentskou soutěž poprvé otevřeli 
slovenským studentům. S nápadem 
pozvat do Brna krále slovenského ko-
miksu Jozefa Gerliho-Danglára přišel 
Jiří Malůš z Rotary klubu ve Zvolenu. 
Tomáš Prokůpek, který je odborným 
garantem výstavy CZ.KOMIKS, pak 
za českou výtvarnou scénu oslovil 
Lelu Geislerovou. Oba jsou to autoři, 
jejichž rukopis i pohled na svět je vel-
mi osobitý, a jsem velmi ráda, že ve 
Vaňkovce nejen vystaví své práce, ale 
také přijedou osobně na besedu. Lela 
Geislerová v den zahájení 3. května 
představí spolu s Mášou Bořkovco-
vou a Markétou Hajskou nový komik-
sový projekt, který zpracovává příbě-
hy o ohrožených dětech. Lela vypráví 
příběh o Lili, čtrnáctileté dívce, žijící 
v pěstounské rodině. S Danglárem se 
v Brně setkáme 19. května.

Chystáte i doprovodný program 

pro děti i dospělé. Na co byste ná-

vštěvníky pozvala?

Pro děti chystáme dva komiksové 
workshopy 9. a 12. května, které po-
vede Honza Smolík, komiksový kres-
líř a scénárista, a na sobotní odpoled-
ne 14. května divadelní představení 
pro děti podle známých večerníčků 
Krysáci a ztracený Ludvík v podání 
Divadla D5. Dospělé bych pozvala na 
hodinové kreslení Hearts of Creation 
s živou hudbou 3. května od 19 ho-
din, po němž ve Vaňkovce odstartuje 
Nightshopping.     (sal)

„Obrázkové čtení“
není jen zábava
CZ.KOMIKS.15 v Galerii Vaňkovka

Přestřižení pásky slavnostně zahájilo 
4. dubna provoz nového zákaznické-
ho centra Brněnských vodáren a ka-
nalizací, a.s., v Pisárkách. Moderní 
centrum je umístěno v objektu, který 
byl v minulosti součástí historického 
areálu sloužícího jako úpravna vody. 
Brňané tak vyřídí veškeré záležitosti 
tam, kde dříve filtry s aktivním uhlím 
čistily vodu z řeky Svratky.  

Již první den provozu centra situo-
vaného v přízemí budovy A1 obslou-
žili zaměstnanci Brněnských vodáren 

a kanalizací nebývale vysoký počet 
zákazníků, kteří si pochvalovali mož-
nost parkování přímo před budovou. 
Také cyklisté, kteří do vodáren přijeli 
po okolo vedoucí cyklostezce, mohli 
pohodlně „odložit“ svá kola do při-
pravených stojanů. 

Cílem rozsáhlé rekonstrukce vnitř-
ních prostor bývalé úpravny vody bylo 
zvýšení zákaznického komfortu – mož-
nost vyřídit veškeré záležitosti spoje-
né s dodávkou pitné vody a odváděním 
vod odpadních na jednom místě. Dopo-
sud zákazníci vyřizovali své záležitosti 
odděleně, ty technické v Brně – Pisár-
kách a obchodní na Hybešově. Snahou 
společnosti je však poskytovat kom-
plexní servis na jedné adrese.     (sal)

Pro většinu laiků poněkud nečekané 
výročí 550 let od svého vzniku si le-
tos připomíná společnost Lesy města 
Brna. Historie dnešní moderní městské 
akciové společnosti se totiž datuje od 
13. století, kdy tehdejší královské měs-
to Brno dostávalo majetek darem, zá-
stavou nebo koupí. Představme si však 
výsledek osmi staletí tentokrát poně-
kud netradičně a stručně – v číslech:  

   8.200 ha – taková je celková roz-
loha Lesů města Brna, největšího 
obecního majetku v ČR,

   550 let  – výročí od koupi prvních 
lesních porostů městem Brnem,

   75 – počet městských částí a obcí 
v okolí Brna, na jejichž katastru 
Lesy města Brna hospodaří,

   10 – počet chráněných území, jako 
jsou přírodní rezervace, památky, 
parky či prales,

   75 – celkový počet zaměstnanců 
Lesů města Brna,

   1.000 000 kusů – roční produkce 
sazenic lesních dřevin v lesní škol-
ce Svinošice,

   2 – domky v korunách stromů tzv. 
Tree House – pro všechny zájemce 
z řad veřejnosti,

   5 – naučných stezek pro návštěvní-
ky – Deblínská, Brněnská, Lipůvec-
ká, Holedná, Babí lom,

   50 tisíc kubíků – plánovaná cel-
ková roční těžba dřeva,

   19 studánek,
   400 km lesních cest,
   40 % listnáčů a 60 % jehličnanů,
   1 výjimečná obora Holedná přímo 
v Brně, 

   418 ks doupných stromů – stromy 
ponechané v lese na dožití. 

Bližší informace najdete na stránkách 
www. lesymb.cz.     (sal)

Seznamte se, brněnské lesy jinak: v číslech

Nová adresa 
zákaznického centra

Brněnských vodáren kanalizací, a.s., 
je od 4. dubna 2016  - Brno – Pisárky, 
Pisárecká 1a. Úřední hodiny zůstávají 
zachovány ve stejném rozsahu, jako 
tomu bylo na ulici Hybešově: 

pondělí a středa 8:00 – 17:00 
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 
pátek 8:00 – 13:00 

Vodárny přivítaly  klienty v novém 
zákaznickém centru v Pisárkách
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přijímá přihlášky ke studiu
v Akademickém roce 

2016/2017
do studijního programu

LOGISTIKA – bakalářské
a navazující magisterské 

studium v prezenční 
i kombinované formě studia

Připravujeme odborníky pro oblasti
Dopravy, Služeb – veřejných i soukromých, 

Cestovního ruchu a Informačního managementu.

Více podrobností naleznete na
www.vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25
75002 Přerov I - Město

Telefon: 581 259 149
studijniu@vslg.cz / www.vslg.cz
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PENÍZE IHNED
za vaše zlato, stříbro, platinu.

Nabízíme nejlepší ceny v Brně. 
Profesionální přístup, certifikované měřící přístroje.

AURUM – BRNO 
Sokolská 4, Brno
Tel: 737 427 295
www.aurum-brno.cz

Otevírací doba:
po, st 8:00–19:00, 
út, čt 8:00–16:00, 
pá 8:00–15:00

OKAMŽITÁ HOTOVOST

NEPLATÍTE ŽÁDNÉ 
POPLATKY!

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

Otevřeno: středa 13–17 hod, 
jinak kdykoli po tel. objednání

Využijte výhodný formát inzerce „vizitka“ 
za rozumnou cenu 1 900 Kč + DPH.

Objednávejte u:  Zdeňky Hrdličkové (hrdlickova@ccb.cz, 539 007 971)

a Michaely Koštovalové (kostovalova@ccb.cz, 539 007 975)
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www.appassionata.cz

SVĚT NĚMÉHO FILMU
ORIGINÁLNÍ FILMOVÁ SHOW NĚMÉ GROTESKY 

S ŽIVÝM ORCHESTREM

8. května 2016 v 19.30 hodin
SONO Centrum, Veveří ulice, Brno

ÚČINKUJÍ:
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

ROBERT ISRAEL (USA) – dirigent a autor hudby

Krajem vína 2016 
Seriál cykloturistických akcí 
na Moravských vinařských stezkách

� zastávky u vinařů ve sklepních uličkách
� ochutnávky vín a místních specialit
� doprovodný folklórní a kulturní program

14. května  
Májové putování okolím Modrých Hor / Velké Pavlovice

11. června  
Putování po vinařských stezkách Kyjovska /Kyjov

Seriál akcí Krajem vína 2016 organizuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o. p. s.

www.stezky.cz

inzerce

inzerce

Výlety s názvem Krajem vína vás 
zavedou do nejkrásnějších vi-

nařských lokalit jižní Moravy. Dru-
hou květnovou sobotu 14. proběhne 

ve Velkých Pavlovicích a okolních 
Modrých Horách jeden z tradičních 
v ýletů po vinařsk ých stezkách. 
Na kole nebo pěšky budete moci 

putovat zvlněnou vinařskou kraji-
nou s dalekými výhledy, zažít atmo-
sféru jara mezi vinicemi a ochutnat 
vína přímo z rukou vinařů v tradič-
ních vinných sklípcích. V sobotu 
11. června pak poznejte na Kyjovsku 

krásy slovácké přírody a pohostin-
nost místních vinařů. Akce vždy 
končí losováním o zajímavé ceny 
a doprovodným vinařským progra-
mem.  Informace o dalších výletech 
na www.stezky.cz.

Putování po Moravských 
vinařských stezkách 
na kole i pěšky Cykloseriál Krajem vína 2016

  Typ akce: cykloturistická, vinařská
  Cílová skupina: cyklisté, pěší
  Web: http://vinarske.stezky.cz/Akce/Krajem-vina-2016.aspx
  Kontaktní údaje:  Eva Kvapilová, eva.kvapilova@nap.cz, 608 337 137
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Vinaříček o. s., 691 55, Moravská Nová Ves, www.vinaricek.cz

www.vinaricek.cz

KDY: SOBOTA 7. 5. 2016

ZAČÁTEK OD 11:00 HODIN

UKONČENÍ V 19:00 HODIN

ZVEME VÁS NA VESELOU AKCI V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ VINNÝCH SKLEPŮ.
K DOBRÉ NÁLADĚ ZAHRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA.

PŘIJĎTE OCHUTNAT, TĚŠÍME SE NA VÁS VINAŘI Z VINAŘÍČKA.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

inzerce

VINAŘSKÝ SPOLEK
UHERČICE

pořádá 28. května 2016 od 13. hodin

DEN OTEVŘENÝCH 
SKLEPŮ
Vstupné 300 Kč

Podrobnosti najdete na

www.vinariuhercice.cz

Kam za dobrým vínem

7. května 

  Májové otevřené sklepy - 

sokolovna,Velké Pavlovice

  Moravská v růžovém - sklepní ulička 

Výmol, Moravská Nová Ves

7. - 8. května 

  Přehlídka otevřených sklepů -vinné 

sklepy v Dolních Dunajovicích a Březí u Mikulova

8. května  

  Festival vína VOC Znojmo - Horní náměstí 

a přilehlé ulice, Znojmo

13. - 14. května 

  49. VALTICKÉ VINNÉ TRHY - výstavní areál 

valtického zámku, Valtice

14. května 

  Modré Hory v písni na Slunečné -  turistický 

areál s rozhlednou Slunečná, Velké Pavlovice

19. května

  Vernisáž výstavy Františka 

Bílkovského - STAROŽITNOSTI & GALERIE, 

Hrnčířská 13, Brno

20. - 21. května 

  IX. Výstava vín Lednicko-valtického 

areálu a přilehlých obcí - autokemp Apollo, 

Lednice

21. května 

  GRAND PRIX VINEX - VEŘEJNÁ 

OCHUTNÁVKA VÍN - výstaviště, galerie 

pavilonu B, Brno

21. května 

  Zaječské otevřené sklepy - vinné sklepy, 

Zaječí

  VIII. Mikulovské vinné trhy - Hotel 

Zámeček, Mikulov

  OTEVÍRÁNÍ LICHTENŠTEJNSKÝCH 

STEZEK 2016 - LVA a okolí Břeclavi a Mikulova 

26. května 

  Oděv s příběhem - Módní přehlídka - 

Ateliér Libuše, Cihlářská 6, Brno

28. května 

  Den otevřených sklepů - vinné sklepy, 

Uherčice

  Májové zpívání u Nechor - Nechory - 

vesnička vinných sklepů, Prušánky

  XXI. Vinné trhy Čejkovice - vnitřní 

a venkovní prostory zámku, Čejkovice

2. června 

  VINAŘSTVÍ ROKU 2015 - Sono Centrum, Brno

4. června 

  Z ďůrky do ďůrky aneb Otevřené sklepy 

Šakvice - vinné sklepy, Šakvice
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K vlahým letním brněnským ve-
čerům již neodmyslitelně patří 

divadelní open air představení v ro-
mantických zákoutích Biskupského 
dvora pod petropavelskými věžemi. 
Letos připravilo Městské divadlo Brno 
v termínu 17. června až 10. července 
pro své diváky 20 představení! 

Potenciálu jednoho z nejklidnějších 
zákoutí v centru Brna využilo Městské 
divadlo Brno ve spolupráci s Morav-
ským zemským muzeem a reklamní 
společností SNIP & CO poprvé v roce 
2010 a začala se tak utvářet skvělá 

tradice uvádění kvalitního divadla 
pod hvězdným nebem. Letos se mo-
hou diváci těšit na oblíbené hudeb-
ní inscenace Noc na Karlštejně, My 
Fair Lady (ze Zelňáku), Mendel aneb 
Vzpoura hrášků a „starou novinku“ 
Radúz a Mahulena.

V prodeji zbývá ještě několik po-
sledních míst , své vstupenk y si 
můžete zajistit v pokladnách Měst-
ského divadla Brno, Lidická 12, 
602 00 Brno, či prostřednictvím 
internetových stránek www.mdb.cz. 
Cena vstupenky: 380 – 420,- Kč. 

Představení probíhají v Biskupském 
dvoře ve vnitřním areálu Moravské-
ho zemského muzea v Brně, vstup 

je ze Zelného trhu. Hraje se vždy od 
20.30 hod. ve venkovních prosto-
rách a za každého počasí.    (red)

DIVADLO POD HVĚZDAMI 
BISKUPSKÝ DVŮR 2016

Vstupenky

V prodeji zbývá ještě několik posledních míst. Vstupenky si můžete zajistit 

v pokladnách Městského divadla Brno i na stránkách www.mdb.cz.

Fo
to

: j
ef



Městské divadlo Brno 13

RADÚZ A MAHULENA

Muzikálová balada na motivy zná-
mého pohádkového poetického 
dramatu Julia Zeyera nabízí mož-
nost prožít romantický příběh lásky, 
která (dovolme si to klišé, jež je zde 
ovšem namístě) hory přenáší a ka-
meny láme. Přijďte si připomenout 
nádherné melodie Petra Ulrycha 
a půvabné verše Stanislava Moši, 
kteří uvedli nesmrtelný příběh za-
kázané lásky mezi dvěma znepřá-
telenými rody poprvé v roce 1997. 
V hlavních rolích s Andreou Zelovou 
a Alešem Slaninou. „…dvě království 
se v zášti potýkají a jedno druhé 
chce srazit na kolena. Než zrozeni 
jsou Radúz a Mahulena!“
Hrajeme 17. – 22. června, 
3. – 6. července 2016

NOC NA KARLŠTEJNĚ

Legendární český muzikál o mladé 
královně Elišce Pomořanské, kte-
rá měla skutečně obrovskou sílu, 
díky níž mohla lámat meče, ale zá-
roveň i oddaně stála po boku svého 
muže, je především romantickou 
veselohrou, kterou ovšem rozehrá-
vají skutečné historické postavy. 
Kdo by neznal nesmrtelné hlášky 
jako „Na hradě je ženská!“, „Já jsem 

chytil tchoře“ či „To nebyl pohled, 
Pešku!“, chybět samozřejmě nebude 
ani tklivá píseň Lásko má, já stůňu 
či rozverné hospodské Hojahoj! His-
torický pár Elišky a Karla IV. ztvár-
ní Jaroslav Matějka a Hana Holišová 
nebo Ivana Vaňková. Letošní před-
stavení muzikálu Noc na Karlštejně 
jsou symbolicky věnována 700. vý-
ročí narození Karla IV. 
Hrajeme 24. – 27. června 2016

MENDEL ANEB VZPOURA 
HRÁŠKŮ

Rozpustilá komedie se zpěvy sle-
duje osudy snad nejproslulejší -
ho Brňana – zakladatele genetiky 
Gregora Johanna Mendela, opata 
augustiniánského kláštera na Sta-
rém Brně a také zakladatele Fran-
tiškova, nyní Moravského zemského 
muzea. Nejde však o tradiční životo-
pisné drama, ale o komediální zpě-
vohru s původními písněmi, v níž 
do Mendelova osudu vstupují rozlič-
né brněnské legendy. Slovy recen-
zenta Lubomíra Marečka, „divák si 
užije legrace, ale i něco melodrama-
tických scén, pocítí dotek historie 
i autorské fikce a nadsázky, prostě 
jak to už v operetkách bývá. Zábava 
je tady na prvním místě.“  
Hrajeme 8. – 10. července 2016

Od 9. května 2016 zahajuje Městské divadlo Brno prodej dvou typů předplatného. 
Sezónní abonmá umožní svému držiteli zhlédnout nejnovější představení v prů-
běhu celé divadelní sezóny. Neunikne vám tak žádná divadelní novinka! Na sezónu 
2016/2017 chystáme celkem devět nových premiér: kousavou komedii Friedricha 
Dürrenmatta o jedné soukromé nekalé bance Frank Pátý, legendární muzikál Limo-
nádový Joe o westmanovi, který pije místo whisky limonádu, romantickou komedii 
podle stejnojmenné filmové předlohy Zamilovaný Shakespeare. Chybět nebude 
ani černá komedie Ryba potmě či drama Johna Steinbecka O myších a lidech. Ve 
světové premiéře vám na Hudební scéně představíme hudební inscenaci Jeanne 
d´Arc, jazz-bluesový muzikál Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Viki kráčí za štěs-
tím i bláznivou féerii plnou fantastických událostí s písněmi nejslavnější skupiny 
všech dob – Beatles. Divadelní lahůdkou bude magický příběh o ženách nadaných 
nadpřirozenými schopnostmi z pera Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně. 
Druhým typem abonmá je Předplatné pro pěkné podvečery, v rámci něhož uvidíte 
v průběhu sezóny čtyři tituly, jež patří v MdB k těm nejvyhledávanějším a nejob-
líbenějším: osudový muzikál TITANIC, dobrodružný Ostrov pokladů, interaktivní 
komedii Splašené nůžky a cenami ověnčenou komediální konverzačku o rodinných 
vztazích Jméno. 
Udělejte radost sobě či svým blízkým a zajistěte si divadelní zážitky na celý rok 
již nyní! Předplatné lze zakoupit v komerčním oddělení Městského divadla Brno, 
Lidická 12, tel.: 533 316 352 či na webu www.mdb.cz. 

Zajistěte si svá místa 

v MdB již nyní!

MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU)

Ze Zelňáku si na Biskupský dvůr od-
běhne betelná koc Líza Ďulínková, 
aby se naučila pod přísným dozo-
rem profesora Hradského slušným 
způsobům a spisovné češtině. A na 
oplátku naučí nepřístupného pro-
fesora lásce… Díky vtipnému převe-
dení klasického muzikálového titulu 

do brněnského hantecu a vynikají-
cím hlavním představitelům přináší 
inscenace, kterou doprovází živý or-
chestr, mimořádný divácký zážitek. 
Hrajeme 29. června – 1. červen-
ce 2016

partner 

Městského divadla Brno
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Také už skoro nemůžete dospat, 
jak se těšíte na letošní Brněn-

skou muzejní noc? Již dvanáctá (!) 
vypukne v sobotu 21. května 2016 
v tradiční čas od šesti hodin večer 
a potrvá až do půlnoci. 

Na mnoha místech v Brně i okolí 
bude v tento večer probíhat bohatý 
kulturní program. Letos se zapojuje 
25 muzeí, galerií a dalších kulturních 
institucí ve 42 objektech. K návštěvě 
zvou místa s mnohaletou tradicí, jako 
je Moravské zemské muzeum (založené 
v roce 1817), Technické muzeum v Brně 
nebo Moravská galerie (obě letos slaví 

55. výročí).  Přibyli ale i nováčci, k nimž 
patří například Fait Gallery v nových 
prostorách Vaňkovky. Každý si tak 
pro sebe může objevit něco nového. 
Muzea, galerie a další kulturní centra 
zvou k návštěvě svých expozic a výstav, 
na něž se nám možná ve shonu každo-
denního života nedostává čas. 

VEČERNÍČKEM TENTOKRÁT 
ZÁBAVA PRO DĚTI 
TEPRVE ZAČÍNÁ!

Výstavy doplní nejrůznější programy, 
jako jsou komentované prohlídky, kvízy, 

hudba, divadlo, film či stylové občerstve-
ní. A protože se všichni pořadatelé sna-
ží, aby byla muzejní noc pokaždé o něco 
lepší a zachovala si přízeň návštěvníků, 
zaměřili se letos na ty nejmenší. Progra-
mová nabídka pro děti bude nejen boha-
tá, ale díky grafickému vyznačení v bro-
žuře a praktickému filtru na internetu 
také snadno dohledatelná.

KDE SE VŠE DOZVÍTE?

Kompletní nabídku dvanácté brněn-
ské muzejní noci najdete na webu 
www.brnenskamuzejninoc.cz, kde jsou 

informace také v anglickém jazyce, Fa-
cebooku BMN a v tištěné brožuře, která 
slouží jako praktický průvodce nočním 
muzejním programem. Krom podrob-
ného harmonogramu nabídne i sou-
hrnný jízdní řád speciálních autobuso-
vých linek Dopravního podniku města 
Brna a mapku pro lepší orientaci. 

Informační místo muzejní noci 
v historickém autobuse ze sbírek 
technického muzea najdete na Ná-
městí Svobody od středy 18. do pát-
ku 20. května a v den konání akce, 
tedy v sobotu 21. 5. 2016, na Morav-
ském náměstí.

Kateřina Tlachová, koordinátorka

Brněnské muzejní noci:

Brněnská muzejní noc je pro mě především příležitostí k setká-
ním všeho druhu: Jsem ráda, že díky práci na jejích přípravách 
zůstávám v kontaktu s kolegy v ostatních spolupořádajících in-
stitucích a mám přehled o všem, co brněnská muzea a galerie ak-
tuálně nabízejí. Každý rok taky při muzejní noci zvu své přátele 
na některé z míst, kde ještě nebyli – a věřte mi, že zatím se mi 
to vždycky podařilo, tak snad to vyjde i letos po dvanácté! A ko-
nečně pro mě osobně je velkým zážitkem setkání s návštěvníky, 
okouzleně obdivujícími některé z muzeí, které jsem já považo-
vala za dávno známé. Díky nim je tak můžu vidět stále novýma 
očima a objevovat další zajímavosti a poklady. 
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Kompletní nabídku dvanácté brněnské muzejní noci 

najdete na webu www.brnenskamuzejninoc.cz
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Výročí 55 let letos slaví Technické mu-
zeum v Brně. V roce 1961 se brněnská 
pobočka Národního technického mu-
zea totiž osamostatnila. Narozeniny 
si muzeum připomíná během celé-
ho roku. Velkou oslavu chystá 21. 5. 
v rámci muzejní noci. 

„Program zaměřujeme na rok 1961 
i budoucnost muzea. Návštěvníci 
se mohou těšit na nostalgii 60. let 
a také na nejbližší budoucnost,“ při-
bližuje náplň narozenin Kateřina 
Brettschneiderová, organizátorka 
oslav. Ohlédnutí zpět zprostředkuje 
např. dobová diskotéka, módní pře-
hlídky s tématem Móda západu ver-
sus východu  50. a 60. let, také dobové 

občerstvení a historická vozidla, jako 
např. GAZ 13 Čajka. 

„Mimo jiné se uskuteční koncert 
kapely Distans Bells Pink Floyd re-
vival band,“ říká dále organizátorka. 
„Ve spolupráci s Akademií věd Brno 
budou ve třetím patře připravené 
pokusy z optiky za využití laserů. 
IBM předvede pohyblivé roboty.“ 
Kvíz v Uličce řemesel osvědčí zna-
losti návštěvníků ohledně produk-
tů z 60. let. 

Vstup 20 Kč, děti do 130 cm výšky 
a lidé narození  v roce 1961 zdarma. 
Muzejní noc v TMB začíná v 18.00, po-
slední vstup je ve 23.00. Více informa-
cí: www.tmbrno.cz.   (sal) Tři paláce v centru Brna patřící Mo-

ravské galerii budou při muzejní noci 
21. května otevřeny opět až do půlno-
ci a samozřejmě i letos bude připraven 
bohatý doprovodný program. V Mís-
todržitelském paláci MG tak můžete 
navštívit kromě oblíbených komen-
tovaných prohlídek stálé expozice 
s odborníky například i retro bazar 
na nádvoří nebo se v Pražákově pa-
láci na Husově 18 (ano, to je ta budo-
va se skluzavkou přes dvě patra!) zú-
častnit workshopu spojeného s novou 

expozicí s názvem ART IS HERE. 
V Uměleckoprůmyslovém muzeu na 
Husově 14, který se letos stal dějištěm 
ROKU DESIGNU zahájeného výstavou 
Maxima Velčovského, pak můžete zajít 
na filmovou projekci spojenou s expo-
zicí tohoto slavného designéra. A ote-
vřen zde bude samozřejmě i nový De-
signshop, kde zakoupíte také zbrusu 
nový katalog k této jeho výstavě Vše 
za 39. Více na stránkách www.morav-
ska-galerie.cz a www.brnenskamuzej-
ninoc.cz    (red)

ROK DESIGNU a muzejní noc 
v Moravské galerii

Technické muzeum slaví výročí:
vzpomínání i pohled do budoucnosti nejen v oblasti techniky
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Výtvarnici inspirovaly soudní obálky 
i Čtvrtá hvězda 
Od 18. května si lze v Domě umění prohlédnout výstavu výtvarnice Venduly 
Chalánkové Schodek, představující sérii maleb na různá témata, odvozená 
ze života typické české domácnosti střední třídy. Objeví se zde minimalis-
ticky působící obrazy s barevným pruhem, 
které jsou vlastně zvětšeninami soudních, 
dluhových a úředních obálek. Doplní je mal-
by geometrálních kompozic, stylizovaných, 
zjednodušených tvarů jídel a také nový cyk-
lus koláží, inspirovaný televizním seriálem 
Čtvrtá hvězda. Autorka vše vytváří se zvláštní 
existenciálně laděnou nadsázkou. Modernis-
tický, abstraktní charakter maleb i koláží po 
chvíli vnímání překvapí svým konkrétním, reálným a všedním námětem. 
Své obrazy autorka doplní alby originálních kreseb, dnes již populárních 
komiksů, které odzbrojí každého diváka svou otevřenou výpovědí o životě. 
Výstava potrvá do 24. července.   (sal)

Filharmonie Brno zve na poslední koncert 
jubilejní 60. sezony 
Alina Pogostkina, německá houslist-
ka ruského původu, okouzlila Brno 
v rámci jubilejní filharmonické sezo-
ny již dvakrát a na konci května se 
s Brňany rozloučí. Tato vítězka Si-
beliovy soutěže 2005 vystupuje na 
mnoha světově uznávaných pódiích 
a festivalech, spolupracuje se světo-
vými orchestry a dirigenty, jako 
jsou Vladimir Ashkenazy, Gustavo 
Dudamel, Paavo Järvi nebo Michael 
Sanderling. Na koncertě nazvaném 
příznačně Sólistka sezony potřetí 
poznáte třetí „tvář“ jejího interpre-
tačního umění, tentokrát smyslně 
nastavenou moderní hudbě. V jejím podání si 26. a 27. května v Janáčkově 
divadle vychutnáte expresivní Houslový koncert renomovaného německého 
skladatele (a klarinetisty) Jörga Widmana, který byl v roce 2007 vytvořen pro 
hvězdu houslového nebe Christiana Tetzlaffa a který je svým vyzněním blízký 
slavnému koncertu Albana Berga. Houslový koncert v rámci večera doplní pro-
slulá díla vrcholného a pozdního romantismu – Wagnerova předehra k opeře 
Tannhäuser a Straussova symfonická báseň Tak pravil Zarathustra. Na kon-
cert, který bude zároveň zakončením 60. sezony vás srdečně zve Filharmonie 
Brno s dirigentem Jamesem Feddeckem. (A nezapomeňte – studenti s kartou 
ISIC mají půl hodiny před koncertem vstupné za pouhých 50 Kč.)   (red)

BuranTeatr nabízí monodrama Cikánský boxer 
Vzpomínkové monodra-
ma Cikánský boxer němec-
ké autorky Rike Reiniger 
bylo uvedeno úplně popr-
vé v české premiéře dne 
7. 3. 2016 v brněnském Bu-
ranTeatru. Inscenace odrá-
ží osud boxerské hvězdy, 
Johanna Trollmanna, mis-
tra Německa v polotěžké váze, který byl kvůli svému romskému původu za-
vražděn v koncentračním táboře. Skutečný příběh bývalého boxera, jemuž 
se vzpomínka dere do srdce, to se zmenšuje a snaží uniknout. Takové srdce se 
ale nemůže zmenšovat do nekonečna… Příběh o přátelství, které bylo v Třetí 
říši zakázané. Inscenaci, kterou režijně uchopila Gabriela Krečmerová a v níž 
hraje Filip Teller, máte možnost vidět 5. května od 19.30 v BuranTeatru. Více 
informací najdete na webových stránkách www.trinnno.cz/boxer.    (red)

F 
ot

o:
 A

rc
hí

v 
D

uM
B

Fo
to

: A
rc

hí
v 

FB
Fo

to
: A

rc
hí

v 
FT

Fo
to

: A
rc

hí
v 

SC
 V

ID
A!

 

Naučte se fotit PORTRÉT s Robertem Vanem.
Bližší info, rezervace: krejcirikova@galeriepekarska.cz
nebo v recepci galerie:
GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, Brno
Pondělí - pátek 9:00 - 17:00 hod.

www.galeriepekarska.cz

Výstava | 5.5. - 22.6. 2016 
Workshop | 21.5. 2016

VÝSTAVA | WORKSHOP 

ROBERT
VANO
FOTKA NEMUSÍ BÝT OSTRÁ ( )

inzerce

Zábavní vědecké centrum VIDA! 
má nové exponáty!
Zábavní vědecký park VIDA! nabízí od dubna devatenáct nových exponátů 
a díky nim i devatenáct nových zážitků. Nejdřív rozpoutejte cyklón, strhně-
te lavinu a zahalte město do husté mlhy, pak vyrobte duhu, otestujte dře-

věný počítač a ledničku na lidský 
pohon, nakonec odhalte tajemství 
polarizačních filtrů stejně jako fon-
tány, která stříká vodu do zatáčky. 
Ředitel VIDA! Lukáš Richter dodá-
vá: „Obří CD zase vybízí k možnosti 
nahlédnout do způsobu zápisu dat 
a nové exponáty v sekci zaměřené 
na lidské tělo umožňují vyzkoušet si 

na vlastní kůži namáhavou práci srdce či tlustého střeva, nebo zjistit, jak pra-
cuje kostra při veslování.“ Všechny soutěživé jistě nadchne možnost změřit 
si výšku svého skoku nebo se účastnit závodu kapek vody či bublin různých 
tvarů. „Na nejmenší návštěvníky zase čeká zábavná kuličková dráha nebo 
balónková pumpa na vodu,“ uzavírá Richter výčet nových exponátů, které 
mohly být vyrobeny díky účelové dotaci Jihomoravského kraje.

Kromě nových exponátů máte nyní možnost si ve VIDA! užít novou pokla-
dovou hru Pevnost VIDArd určenou všem školákům, kteří rádi řeší úkoly a há-
danky. Sven Dražan, manažer programu VIDA!, říká: „Hra Pevnost VIDArd 
umožní návštěvníkům proniknout do tajů naší expozice. Objeví věci, které 
jim při běžné návštěvě zůstávají skryté.“ Ke hře je nezbytné použití vlastní-
ho zařízení s připojením na internet. Wi-Fi je ve VIDA! dostupná bezplatně. 
Dražan dodává: „Abyste získali poklad, musíte projít několika úrovněmi. Pro 
vstup do další úrovně stačí na webové stránce postupně zadávat správná hes-
la. K nim vás dovedou úkoly u vybraných exponátů.“  Hru Pevnost VIDArd si 
můžete zahrát kdykoliv během otevírací doby. Startovní balíček je k dispozici 
na pokladně za příplatek ke vstupnému 50 Kč.    (hal)
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Hvězdárna hoří, nebojte se. Vzhůru na Kraví horu
V neděli 8. května odpoled-
ne v 16.30 shoří Hvězdárna 
a planetárium Brno. Ale není 
čeho se bát! Připravena bude 
venkovní podívaná, kterou 
nikde a nikdy nezažijete.

Jaký je scénář prověřo-
vacího cvičení brněnského 

hasičského sboru? 
Během „st aveb -
ních úprav“ na po-
zorovací terase 
hvězdárny došlo 

k technické závadě, vzápětí k požáru a ná-
slednému výbuchu acetylenové svařovací soupravy. Požár se rychle šíří 

po dřevěném povrchu a navíc došlo ke zranění dvou zaměstnanců stavební 
firmy. Dalším dvěma pracovníkům odřízly plameny únikovou cestu. Požár 
ohlásí návštěvníci hvězdárny, kteří událost zvenčí vidí, na tísňovou linku 
112. Před příjezdem jednotek je objekt pracovníky hvězdárny evakuován, 
uvnitř však zůstalo několik osoby, které neslyšeli výzvu a jsou ohrožené zplo-
dinami hoření. Jak to celé dopadne? Nezbude, než se přijít přesvědčit…

O den poději, v pondělí 9. května 2016 přejde přes sluneční kotouč pla-
neta Merkur. Poslední takový úkaz jsme mohli pozorovat před 13 roky a na 
další si musíme počkat až do listopadu 2019, v podobném rozsahu pak až do 
roku 2032. Nezabrání-li v tom mraky, pak se krátce po čtvrt na dvě objeví 
temný kotouček planety Merkur u levého okraje naší denní hvězdy. V dalších 
hodinách budeme sledovat, jak se posouvá středem slunečního disku směrem 
k dolnímu okraji. Po celou dobu přitom budou připraveny všechny velké da-
lekohledy, abyste si tento jedinečný úkaz vychutnali v maximální kvalitě.

A komu to nestačí, může přijít kdykoli jindy na nové představení Tajem-
ství neviditelných světů. Zveme vás na výpravu do pozoruhodných končin, 
o kterých toho víte velice málo – třebaže jsou od vás vzdálené kolikrát jen 
pár metrů.     (sal)

Divadlo B. Polívky láká na poutavé lidské příběhy  
Květnový program Divadla Bolka Polívky 
nabízí řadu poutavých lidských osudů pře-
vedených na jeviště:

  Mínus dva (18. 5.)
Dva starší muži (Bolek Polívka a Milan La-
sica) se rozhodnou pro útěk z nemocnice, 
aby se setkali se životem, který nepoznali. 
Během útěku se setkávají s celou řadou 
lidských příběhů. Často až ve chvíli ztrát 
nacházíme lásku, víru, naději a radost…

  Mezi úterým a pátkem (19. 5.)
Regina Rázlová se v roli Honor pokusí udr-
žet dlouhotrvající manželství, do kterého 
vstoupí mladá novinářka Claudie (Jitka 
Čvančarová). Autorka hry posílá na scénu vždy jen dvě osoby a skrze jejich 
debaty a hádky servíruje rodinné drama, ve kterém si díky pestrosti postav 
může najít své zkušenosti i leckdo z diváků…

  Like Shakespeare (31. 5.)
Poznejte dobu, dílo a osobu Williama Shakespeara! V představení, které je 
určené nejen studentům, se Vám představí kromě Shakespeara a jeho doby 
také postavy z jeho her. Těmi jsou například Hamlet, Kateřina ze Zkrocení 
zlé ženy nebo Richard III. Uvádíme mimořádně v 19.00!   (sal)

Foyer Divadla B. Polívky obsadí koně 
výtvarnice Natálie Roučkové 

Koně v divadle je název květnové výstavy v Divadle Bolka Polívky. Své obra-
zy tu ve foyer představí parkurová jezdkyně, nositelka několika titulů v této 
disciplíně, a výtvarnice Natálie Roučková. Vernisáž se uskuteční 3. květ-

na v 17 hodin. Vý-
s t a v n í  p r o s t or y 
pak budou veřej-
nosti zpřístupně-
ny každý hrací den 
od 17.00 do 18.30. 
Vstup zdarma.

Světoznámý fotograf Steve McCurry 
vystavuje na Špilberku  

Afghánská dívka se zeleně zářivýma očima – 
tento snímek už v 80. letech obletěl svět.  Po-
řídil ho reportážní fotograf a dokumentátor 
Steve McCurry v uprchlickém táboře, kam se 
poněkud dobrodružně dostal přes hranice 
s Pákistánem. Díky McCurryho fotkám pak 
svět poprvé uviděl, jak Afghánistán vypadá 
pod útoky Sovětského svazu. 
Steve McCurry fotil často v zemích zmítaných 
válkou, ale i v Indii nebo Číně. Pro jeho sním-
ky je typická neobyčejná barevnost. McCurry 
se proslavil díky portrétům, snad i proto, že se 
zajímá o příběhy konkrétních lidí. Jejich pří-
běhy se totiž snaží vyprávět pomocí výrazů ve 

tváři, krajinou i okolím. Za svou práci získal mnoho cen. Lidé tak mají výji-
mečnou šanci prohlédnout si tvorbu světově uznávaného fotografa. Snímky 
Steva McCurryho budou na Špilberku k vidění od 12. května do 30. června.
Výstavu doplní také pestrý doprovodný program. McCurryho proslavily ze-
jména fotografie z Afghánistánu, právě z této země také pochází velká část 
vystavených snímků. Afghánistán, který je dodnes zmítán v konfliktech, 
proto představí jeden z nejpovolanějších – generál Petr Pelz. Ten působil 
několik let jako velvyslanec v Afghánistánu, ale také jako ředitel vojenského 
zpravodajství. Beseda s ním se uskuteční 19. května.
Důležitým tématem McCurryho fotografií jsou lidé utíkající před válkou 
a uprchlické tábory. Nejde si nevšimnout paralely se současným děním a s mi-
grační krizí. Na Špilberku se proto chystá diskuse o problému migrace – s účas-
tí akademiků, zástupců města i dobrovolníků, kteří pracovali na hraničních 
přechodech Röszke a Idomeni. Diskuse proběhne 2. června.    (mik)

On. Do HaDivadla se vrací režisér Marián Amsler 
Marián Amsler působil v HaDivadle 
několik sezón jakožto režisér a umě-
lecký šéf. V minulém roce se rozhodl 
odejít. Nyní se ale do HaDivadla vrací, 
aby zde uvedl inscenaci svého autor-
ského textu „On“.
„On“ tematicky navazuje na Amslerovy 
inscenace her Falka Richtera „Porucha“ 
(HaDivadlo) a „Small Town Boy“ (Diva-
dlo Letí) a mohou se označit jako „gay 
hry“. „On“ kombinuje dvě dějové linie. 
Jedna se odehrává v současném Brně 
a setkáváme se v ní s rodinu hlavní po-
stavy, která se ale nikdy neobjeví. „On“ 
zmizí a jeho blízcí po něm pátrají. Hleda-
jí ho skrze mobilní telefon a zanechané 
stopy ve virtuálním prostoru. Druhý paralelní příběh velmi podobné rodiny 
se naopak odehrává na vesnici počátku minulého století. 
Vzhledem k tomu, že Marián Amsler dobře zná herce HaDivadla, stali se i oni 
inspirací pro jednotlivé postavy. Opuštěnou matku hraje Simona Peková. Jiří 
Svoboda je obsazen do role mladého sebevědomého bývalého přítele hlavního 
hrdiny. Dále se objeví Zbyšek Humpolec, jako rádoby machistický bratr a Jirka Va-
lůšek, jako HIV pozitivní muž. Milada Vyhnálková hraje HOLKU CO NAŠLA JEHO 
MOBIL – je to nestranný pozorovatel, který se do příběhu zamotá omylem.
Na premiéru queerové ironické virtuální detektivky se přijďte do HaDi-
vadla podívat 21. května.    (sal)
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Soutěžte o vstupenky!  

Chcete navštívit některý z pořadů brněnské hvězdárny? Soutěžit 

o vstupenky můžete od 30. dubna 2016 na www.salina-brno.cz. 
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Vařte a soutěžte s Šalinou

Španělská kuchyně patří k nejoblíbenějším světovým kuchyním, je pestrá 
a rafinovaná, ale i překvapivě prostá. V pobřežních oblastech přirozeně 
převažují pokrmy z ryb a plodů moře a lehké saláty, ve vnitrozemí pak ze-
jména masité pokrmy (hovězí, vepřové, drůbeží, jehněčí), husté polévky 
a omáčky, tedy jídla hutná a kalorická, ta, jak to vyžadují jiné klimatické 
podmínky. Tato charakteristika je však značně zjednodušená, nelze totiž 
hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně jednotli-
vých regionů Španělska – katalánská, baskická, galicijská, kastilská, anda-
luská a další. Pro všechny je však typické časté používání česneku a olivo-
vého oleje (v jeho produkci je Španělsko světovou jedničkou), místo něhož 
se v některých oblastech používá při přípravě pokrmů spíše sádlo. Nikde 
nechybí místní ovoce a zelenina, velmi oblíbené jsou brambory, rajčata, 
papriky, luštěniny, pálivé papričky, čerstvé bylinky. 

Nejslavnějším španělským po-
krmem je paella (paeja) – toto 
jídlo, pocházející z Valencie, 
je založeno na rýži a po celé 
zemi je připravováno v nepře-
berném množství úprav a va-
riant. Paella se připravuje ve 
velké pánvi se dvěma držadly 
(odtud pochází její název), kde se k rýži přidává nejčastěji kuřecí maso nebo 
mořské plody, dále čerstvá zelenina (česnek, cibule, rajčata, papriky) a z ko-
ření zejména vzácný šafrán. Pomalým vařením na mírném ohni se chutě 
jednotlivých surovin krásně vstřebají, propojí a vytvoří jedinečné dílo.
Pokud chcete ochutnat i u nás v Brně originální španělské pochoutky, 
jiskrná vína, sangrii a jiné nápoje, navštivte v úterý 24. května dvoranu 
Městského divadla Brno v Lidické ulici, kde pod taktovkou týmu restaura-
ce Boulevard, MdB a spol. BMC Brno proběhne španělský večer  – „Fiesta 

Espaňola a Bassta…“. V rámci večera můžete zhléd-
nout komentované vaření paelly pod vedením Ra-
mona Macía Rodrigueze, vystoupení tanečnic Fla-
menca a mnoho jiného. Začátek akce je od 16 hodin 
a vstup je zdarma.   Gregor Mareček

Světové kuchyně: Španělsko

Noria láká, ale zoo myslí i na zdraví
Malá lední medvědička Noria je 
sice jednoznačně největším mag-
netem brněnské zoo, ale to nezna-
mená, že by se nic jiného na Mni-
ší hoře nedělo. Na prvního máje 
například čeká na příchozí od 10 
do 17 hodin Den přírodních věd: 
úžasná akce plná interaktivních 
stanovišť připravovaná ve spo-
lupráci se studenty a pedagogy 
Střední průmyslové školy chemic-
ké v Brně. A nejenom to, v rámci 

programu se budou konat i křtiny trojčat vlka hřivnatého. V sobotu 21. květ-
na si zase na své přijdou návštěvníci při Dnu Afriky, který zoo připravila ve 
spolupráci se studenty MENDELU Brno, křtít se bude pro změnu malá žirafa. 
Ve stejný den si tu také návštěvníci připomenou při tradiční akci Zvířátka 
také nekouří (konané ve spolupráci s Kanceláří Brno zdravé město) a dozví 
se, jak vyzrát nad cigaretou. Příchozím bude v zoo k dispozici tým zdravot-
níků z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – ICRC a Masarykova onko-
logického ústavu, kteří jim poradí v oblasti prevence kardiovaskulárních 
onemocnění a odvykání kouření. Zájemci budou mít příležitost absolvo-
vat řadu zdravotních vyšetření a plicní rehabilitaci. Připraven je i zábavný 
program s  divadelním vystoupením, soutěže pro děti, ochutnávka zdravé 
stravy a fairtradových pochutin.   (sal)

Kryt 10-Z pod Špilberkem otvírá své útroby
Od 5. května budou moci Brňané denně 
na návštěvu atomového krytu, který byl 
do roku 1989 přísně utajovaný. Měl slou-
žit „klíčovým“ pracovníkům města a kra-
je v počtu 600 osob – jako velitelský úkryt 
na první tři dny po jaderném útoku.
Od května bude technický unikát pod jed-
nou z brněnských dominant přístupný 
všem. Najdete v něm historickou expozi-
ci, kterou připravila skupina nadšenců. 
„Chceme, aby si návštěvníci zažili něco 
z dob studené války, co možná už zapomně-
li nebo o tom slyšeli jen z vyprávění,“ říká 
autor projektu historik Pavel Paleček.
K těm pocitům, co si z dětství pamatujeme 
patří i gastronomické zážitky. „Nebudete 
ale muset jíst každý den to stejné,“ vtipkuje známý šéfkuchař Marcel Ihnačák, 
který uvnitř expozice rozjíždí svůj mléčný bar. Kuchař, který vařil pro světové 
celebrity v restauracích s michelinskými hvězdami a pracoval s Jamie Olivie-
rem v Londýně, se těší, že návštěvníkům krytu 10-Z pod Špilberkem nabídne 
turka, vlašák na papírek a vánočku s máslem. „Chci, aby všichni poznali, co 
znamenal život v socialismu“, žertuje slavný šéfkuchař, který žije v Mikulově. 
Základní vstupné do expozice stojí 79 korun. Bar bude přístupný jako součást 
expozice, ale i samostatně. Info: www.10-z.cz, Fb 10-z.   (red)
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• Klasické žárovky
• LED žárovky
• Halogenky

• Zářivky
• Úsporky
• Výbojky

Prodej žárovek
Hlavní 151a, Komín, tel.: 733 400 639

www.kupzarovky.cz

Návrh osvětlení – včetně realizace

inzerceinzerce

KTERÉ MĚSTO JE HLAVNÍM STŘEDISKEM 
KATALÁNSKA?        

Svoje odpovědi posílejte do 15. května 2016 na adresu 
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést svoje jméno 

a telefonické spojení. Vylosovaný výherce, který získá voucher do 
některé z restaurací společnosti Breton-gastro, bude kontaktován 

mailem. Vítězem minulého kola je Alena Marková.SO
U

TĚ
Ž 

Klobouky DANTES,

OC OMEGA, 

Nám.Svobody 9, 602 00 Brno

Klobouky dámské, pánské 
na svatbu i dovolenou • kloboukové retro přehlídky

www.kloboukovyklub.cz 
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inzerce

Odtah + doklad o likvidaci zdarma – ihned

Výkupní cena dle hmotnosti vozidla

Kontakt: +420 724 731 959 | IB - MET s.r.o. | www.ib-met.cz

EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE VOZIDEL

-50%
kupón

Polyfunkční dům EDEN
ul. Purkyňova 3049/35
Brno - Královo Pole

secondhand boutique
inzerce

inzerce

Hrnčířská 13, Brno 612 00 (naproti Sfinx)
zastávka tramvaje č. 1, 6 Hrnčířská
zastávka trolejbusu č. 32 Botanická

PhDr. Maria Fajtlová,
STAROŽITNOSTI & GALERIE

e-mail:
fajtlovamaria@centrum.cz
M: 777 602 613

Výkup za hotové,
po domluvě
přijedeme za Vámi.

STRÁŽNÝ/Á
plat  průměrně 
17 500 kč/měsíc

PŘIDEJ SE 
K NAŠEMU 

TÝMU!

Podívejte se na video, 
jak vypadá práce v M2C

inzerce

Nebe opět rozzáří ohňostroje, ulice festival
Na přelomu květ-
na a června se jako 
každoročně usku-
teční seriál více než 
50 akcí 19. ročníku 
zábavních festivalů 
Brno – město upro-
střed Evropy. Hlav-

n í m  t a h á k e m 
festivalových pro-
gramů bude urči-

tě mezinárodní soutěž ohňostrojných představení synchronizovaných s hudbou. 
Přehlídka Starobrno Ignis Brunensis patří již řadu let mezi nejvýznamnější 
ohňostrojné soutěže v Evropě i ve světě. Na hladině Brněnské přehrady před-
vedou při zahajovací show své umění česko-německý tým pod jednotící znač-
kou Ignis Brunensis (4. 6.), dále se představí ohňostrůjci ze Slovenska (8. 6.) 
a Španělska (11. 6.) – jejich ohňostroj je navíc jubilejní, neboť je stým v historii 
přehlídky. V závěru hlavní soutěže se na přehradě bude prezentovat po osmi-
leté odmlce populární portugalský tým Macedos Pirotecnia (15. 6.). Portugalci 
zvítězili v mezinárodní soutěži v Brně v letech 2005–2007 třikrát v řadě a jsou 
tak historicky nejúspěšnějším týmem mezinárodní části brněnské ohňostrojné 
přehlídky. Velkolepou středoevropskou podívanou uzavře ohňostrojný epilog 
nad hradem Špilberkem (18. 6.), který bude stejně jako některé další festivalové 
akce věnovaný letošnímu 700. výročí narození Karla IV. 
Celoměstský festival zábavy nabídne atraktivní programy nejen na přehradě 
a v centru Brna v hlavním termínu od 27. května do 19. června. Festivalové 
programy zvou na více než deset programových dětských dnů pod symbolem 
Dětské dny uprostřed Evropy (28. 5.–11. 6.). Kulturní nabídku obohatí na br-
něnském náměstí Svobody například open-air rockový koncert Filharmonie 
Brno „Rock Night“ (17. 6.), rozhlasový koncert pod garancí Českého rozhlasu 
Brno (18. 6.) a množství dalších pořadů. Přehlídka moravských vín Vínománie 
se letos uskuteční na náměstí Svobody (1.–8. 6.).  Podrobné informace ke všem 
festivalovým akcím hledejte průběžně na www.ignisbrunensis.cz   (sal)

Fo
to

: R
ob

er
t V

ys
tr

či
l p

ro
 S

N
IP

Ohňostrojná přehlídka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2016 slaví letos významné výročí, 
a to jubilejní ohňostroj v historii IGNIS BRUNENSIS. Kolikátý? 

a) 30.       b) 50.       c) 100.

Správnou odpověď zašlete do 20. května 2016 na adresu soutez@salina-brno.cz, do předmětu napište 

Ignis Brunensis. Nezapomeňte prosím uvést také jméno a telefonní číslo pro eventuální kontakt. Pět 

vylosovaných autorů správné odpovědi získá po dvou vstupenkách na ozvučenou tribunu na soutěžní 

ohňostroje STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS na Brněnské přehradě. 

Soutěžte o VIP lístky na ohňostroje! 
očí

Světová soutěž ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis s celo-
městským festivalem v Brně letos od 27. května do 19. června!

Divadelní svět Brno již klepe na dveře 
Od 27. do 31. května proběhne v Brně již sedmý ročník mezinárodního festivalu 
Divadelní svět Brno. Na deseti brněnských scénách se vystřídá čtyřicet předsta-
vení těch nejlepších souborů z celé Evropy. Diváci budou mít jedinečnou možnost 
porovnat dvě různá zpracování slavného románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové 
lampy. V režii Martina Glasera měla tato hra 
nedávno premiéru v Národním divadle Brno. 
Na festival však přijíždí stejnojmenná inscena-
ce Divadla Petra Bezruče v režii Martina Fran-
tišáka. Oblíbené Slovácké divadlo z Uherského 
Hradiště přiveze aktuální tragikomedii Zlatý 
drak v režii Michala Zetela. DSB bude rovněž 
hostit mnoha cenami ověnčenou inscenaci Sly-
šení z Komorní scény Aréna. Městské divadlo 
Kladno pak obecenstvu představí hned čtyři své inscenace – Brémskou svobodu, 
Přízraky, Otce a Matku (tyto dvě hry budou zcela exkluzivně uvedeny během 
jednoho večera!). Vstupenky lze zakoupit na pokladnách Národního divadla 
Brno, Městského divadla Brno, Centra experimentálního divadla, Divadla na 
Orlí a divadla Radost nebo online na webových stránkách www.divadelnisvet.
cz, kde je rovněž uveřejněn kompletní program festivalu. Aktuality je možné 
sledovat také na facebook/divadelnisvet.   (red)
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DPMB – Změny v dopravě20

PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY
Rekonstrukce ulic Minské a Horovy

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Ho-
rovy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice 
přibližně do poloviny roku 2016 neprůjezdné 
pro veškerou dopravu.

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

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

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

Rekonstrukce tramvajové trati 

v ulici Olomoucké 

Od pátku 1. dubna probíhá přibližně po 
dobu tří měsíců rekonstrukce tramvajové trati 
v ulici Olomoucké. Linky 8, 9 a 10 jedou mezi 
zastávkami Masná a Životského jednokolejným 
úsekem a z toho důvodu jsou dočasně upraveny 
jízdní řády těchto linek. Zastávka Životského je 
pro tramvaje přeložena blíže k ulici Táborské. 
Trolejbusové linky 31 a 33 jedou ve směru do 
centra v úseku Spáčilova – Hlavní nádraží odklo-
nem ulicemi Hladíkovou, Mlýnskou a Rumiště, 
vynechávají zastávky Životského, Masná a Vlh-
ká a náhradou obsluhují zastávky Tržní, Mlýn-
ská a Čechyňská. Linka 64 jede po své obvyklé 
trase v úseku Červený Písek – Uzavřená a dále 
obousměrně odklonem ulicemi Šámalovou a Geis-
lerovou pouze k zastávce Geislerova. Neobsluhuje 
zastávky Jílkova, Mošnova, Buzkova a Životského. 
Noční linka N89 jede mezi zastávkami Hlavní ná-
draží a Dělnický dům obousměrně po trase a za-
stávkách Malinovského náměstí – Körnerova – 
Tkalcovská – Vojenská nemocnice – Tomáškova 
– Uzavřená – Geislerova – Buzkova – Otakara Še-
včíka (zastávky linky 9 v ulici Táborské). Noční 
linka N96 jede mezi zastávkami Spáčilova a Mas-
ná ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem ulice-
mi Hladíkovou a Masnou, čímž vynechá zastávku 
Životského a náhradou obslouží zastávku Tržní 
i ve směru do centra. Noční linka N98 jede mezi 
zastávkami Masná a Dělnický dům obousměrně 
odklonem po trase a zastávkách Tržní – Škroupo-
va – Otakara Ševčíka (autobusové zastávky v ulici 
Otakara Ševčíka).

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU
Provoz dopravy o svátcích

Ve dnech státních svátků 1. května a 8. května 
bude doprava vedena podle jízdních řádů plat-
ných pro NEDĚLE. U regionálních linek IDS JMK 
doporučujeme věnovat pozornost omezením ně-
kterých spojů označených příslušnými inverzní-
mi značkami.

Brněnský Majáles

V pátek 6. května se v areálu brněnského výsta-
viště uskuteční Brněnský Majáles 2016. V odpoled-
ních a podvečerních hodinách bude dle aktuální 
potřeby posilována doprava na pravidelných lin-
kách 1 a 44 směřujících k výstavišti.

  Od 13 do 1.30 hodin bude v provozu posilová 
tramvajová linka P1 na trase Zvonařka – Hlavní 
nádraží – Výstaviště-hlavní vstup (– Pisárky).

  Spoje linky 5 vedené od cca 19.30 hodin pouze 
na Mendlovo náměstí budou prodlouženy po tra-
se linky 1 přes Výstaviště-hlavní vstup do Pisárek 
a provoz linky bude prodloužen do 1.30 hodin.

  Od 23.00 do 01.30 hodin budou řazeny posilové 
spoje tramvají linky P12 od zastávky Výstaviště-
hlavní vstup ulicí Pekařskou na Českou a dále do 
Technologického parku.

  Přibližně do 1.30 hodin bude také prodloužen pro-
voz linek 1, 8, 25, 26, 37, 84 (pouze v části trasy).
Pro přístup anebo odchod z akce je třeba využívat 
především zastávku Výstaviště-hlavní vstup. 
Noční autobusové linky N97, N98 ve směru k hlav-
nímu nádraží nebudou posilovány.

Výluka tramvají ve smyčce Rakovecká

Z důvodu výměny výhybky bude v sobotu 7. května 
od ranního zahájení provozu cca do 14 hodin pře-
rušen provoz tramvají do smyčky Rakovecká. Tram-
vajová linka 11 bude po dobu výluky odkloněna po 
trase linky 1 do smyčky Ečerova. Obsluhu zastávky 
Rakovecká zajišťují autobusové linky 54 a 303.

Výluka autobusů v Bosonohách

V neděli 8. května bude v ulici Hoštická v Boso-
nohách probíhat sportovně-společenská akce Mil-
čovo kolečko. V době od 12.30 do 17.00 hodin bude 
linka 69 ukončena v zastávce Hoštická a nebude 
obsluhovat smyčku Bosonohy.

Víkendová úplná výluka tramvají 

v ulicích Olomoucké a Životského 

V sobotu 14. a v neděli 15. května bude v rámci 
rekonstrukce tramvajové trati v Olomoucké zcela 
vyloučen provoz tramvají v úseku Masná – Geis-
lerova. Tramvajová linka 8 bude rozdělena na 
dva provozní úseky: Mifkova – Geislerova a Mas-
ná – Starý Lískovec. Tramvajová linka 9 bude 
ve směru od Lesné odkloněna z Hlavního nádra-
ží do smyčky Zvonařka. Tramvajová linka 10 
bude v provozu pouze v úseku Stránská skála, 
smyčka – Geislerova. Náhradní dopravu zajistí 
mimořádná autobusová linka x8 po trase Hlavní 

nádraží – EXPRES – Geislerova – Juliánov. Zastáv-
ka Životského bude po dobu výluky bez obsluhy.

Studentský majáles

V sobotu 14. května proběhne ve sportovním 
areálu Hněvkovského v Komárově akce Stu-
dentský majáles 2016. Proto bude posílen a do 
cca 0.30 hod. prodloužen provoz linek 12 a 50. 
Pro odjezd z akce je třeba využívat především 
tramvajovou dopravu ze smyčky Komárov. Noční 
autobusové linky N94, N95 ve směru k hlavnímu 
nádraží nebudou posilovány.

70. výročí lodní dopravy – 

provoz nostalgické autobusové linky

V rámci programu oslav v sobotu 21. května bude 
v provozu zvláštní linka zajišťovaná historickými 
autobusy. Linka bude vedena ze zastávky Česká na 
Moravském náměstí k přístavišti do Bystrce. Jízdní 
řád a ceny jízdného budou k dispozici na interne-
tových stránkách www.dpmb.cz.

Brněnská muzejní noc

Sobotní večer 21. května je věnován tradiční 
Brněnské muzejní noci. K místům vzdálenějším 
centru města bude zajištěna kyvadlová doprava 
mimořádnými autobusovými linkami s výchozí za-
stávkou Česká (nástupiště v blízkosti křižovatky 
Joštova x Moravské náměstí a v Brandlově ulici). 
Linky označené písmeny A – H budou v pro-
vozu od 18.00 hod. a jejich provoz bude ukon-
čen v rozmezí 23.00 – 0.30 hod. Cestující budou 
na všech autobusových linkách přepraveni zdar-
ma. Pro nástup do vozidel linek C (Mohyla Míru) 
a H (Předkláštěří) v nástupní zastávce Česká bude 
s ohledem na omezenou kapacitu příslušných mu-
zeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – 
místenky, které bude možno vyzvednout od stře-
dy 18. května v Informační kanceláři DPMB, a.s., 
Novobranská 18, do vyčerpání stanovené kapacity 
autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilo-
vány! Na linku A budou nasazeny také historické 
autobusy Technického muzea; na všech linkách 
budou vybrané odjezdy zajišťovat nízkopodlažní 
autobusy. Podrobné jízdní řády s trasami mimo-
řádných linek budou zveřejněny na internetových 
stránkách www.dpmb.cz.
V souvislosti se závěrem Brněnské muzejní noci 
bude cca do 1 hod. posílen provoz nočních auto-
busových linek vloženými spoji a prodlouženým 
provozem tramvajových linek 1, 4, 8.

BMUE - Ohňostrojné Prelude 

na hradě Špilberk

V pátek 27. května bude zahájen festival Ignis Bru-
nensis ohňostrojným Prelude odpáleným ve 22.30 
hodin z hradu Špilberk. Před zahájením a po ukon-
čení ohňostroje budou operativně posíleny vybra-
né spoje pravidelných linek 1, 5, 6, 25, 26, 37, 84 
v oblasti Mendlova náměstí. Po skončení ohňostro-
je bude krátkodobě posílena také noční doprava 
v centru města prodlouženým provozem vybra-
ných linek přibližně do 23.30 hodin.

   Dopravní provoz DPMB, a.s.
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Dopravní podnik města Brna v rám-
ci programu „Seznamte se“ připravil 
pro veřejnost seriál exkurzí do svých 
zajímavých provozů. Minulá exkur-
ze vedla na Oddělení vzdělávání 
zaměstnanců a do autoškoly DPMB 
a zúčastnilo se jí asi 120 spokojených 
návštěvníků. Váš zájem nás jako vždy 
potěšil a děkujeme za ukázněné cho-
vání, což nám umožnilo tuto exkurzi 
ve stísněných prostorách bez problé-
mů zvládnout. Těšíme se na shleda-
nou s vámi i příště.

Květnová exkurze vám představí další 
z velkých areálů DPMB – tramvajovou 
vozovnu Pisárky. Vozovna, která slouží 
od počátku brněnské městské dopravy 
a pamatuje koněspřežnou i parní trak-
ci, poskytuje dnes zázemí pro údržbu 
vozového parku tramvají 21. stole-
tí. Exkurze se uskuteční v úterý 
10. května 2016. Sraz účastníků bude 
v Pisárkách, na tramvajovém nástupiš-
ti před vrátnicí v 16.00 hodin.                                         

Srdečně zve vedení DPMB, a.s.

Seznamte se: 
vozovna Pisárky

•  Soutěž „Staň se kapitánem“ je určena pro děti do 15 let.
•  Soutěž probíhá od 16. 4. do 16. 9. 2016.
•  Za každý plavební úsek soutěžící získá jedno razítko (obrázek kotvy).
•  Posádka lodi po předložení jízdenky označí počet ujetých úseků do kartičky 

„Staň se kapitánem“.
•  Pro 70 dětí s nejvyšším počtem získaných razítek je 8. října 2016 připrave-

na zvláštní plavba se speciálním programem.
•  DPMB bude informovat 70 nejúspěšnějších soutěžících o přesném termínu 

zvláštní plavby. Zájemci o účast na této plavbě předloží vyplněné hrací kar-
tičky k registraci na pokladně lodní dopravy v Brně-Bystrci do 16. 9. 2016. 
Na této plavbě může dítě doprovázet pouze jeden dospělý. V případě stejného 
počtu razítek rozhoduje los. 

•  Soutěž není určena pro děti zaměstnanců DPMB, a.s.
                                                              Odbor marketingu a komunikace DPMB, a.s.  

  Dobrý den, asi před rokem jsem psal e-mail ohledně špatné ná-
vaznosti posledního trolejbusu přijíždějícího na Starou osadu 
v cca 22.50. Autobusy směr Líšeň pravidelně odjížděly půl minuty 
před příjezdem. Nyní vás musím opravdu pochválit, protože auto-
bus 55 vždy čeká. Mám opravdu radost, že dokážete reagovat na 
přání cestujících. 
Děkujeme nejen za kladný ohlas, ale také za samotný podnět. Pokud jsou návr-
hy cestujících opodstatněné a vzhledem k ostatním podmínkám provozu rea-
lizovatelné, nebráníme se jejich zavedení do praxe bez zbytečných odkladů.

  Moje prosba se týká hlášení zastávek „Líšeňská“ a „Novolíšeň-
ská“ na trase tramvaje č. 8. Tyto zastávky jsou bohužel hned po 
sobě, tramvaje jsou hlučné a hlášení splývá. Není zřetelně rozumět, 
která zastávka je právě hlášena. Bylo by možné hlášení zesílit či 
přemluvit s větším důrazem?
U uvedených zastávek jsme skutečně zaznamenali ve srovnání se zněním 
jiných názvů nižší srozumitelnost, proto budou v dohledné době nahrávky 
pořízeny znovu a ve vozidlech přeprogramovány.

  Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za všechny pracovníky 
Olympie, kteří využívají večerní spoj linky 78 a dále pokračují tro-
lejbusem 31 směr Šlapanice. Bylo nám vyhověno a spoj linky č. 78 
od Olympie je upravený na čas 21.16. Tím pádem vše v pohodě stí-
háme a nemusíme čekat půl hodiny na další spoj. 
Děkujeme za kladnou reakci. Ke změně bylo přistoupeno mimo jiné v sou-
vislosti se změnami v oblasti průmyslové zóny na Černovické terase, kde 
jsme reagovali na podněty cestujících, zejména ve vztahu k provozu nové 
expresní linky E50 a rozšířenému provozu na lince 77.

Listárna
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Dítě jako superman vylétající z kočár-
ku nebo autobus fackující zrcátkem 
člověka. S těmito piktogramy se mo-
hou setkat cestující ve vozech MHD. 
Dopravní podnik města Brna totiž 
spustil novou kampaň s názvem Zas 
tak složité to není. „Cílem kampa-

ně je zábavnou a zajímavou formou 

ukázat a možná i připomenout ces-

tujícím přepravní podmínky a zá-

kladní pravidla slušného chování. 

Při jejich dodržování se bude všem 

cestovat příjemněji a přitom jejich 

plnění zas tak složité není,“ uvedl 

k zahájení kampaně generální ředi-
tel DPMB Miloš Havránek. 

Vtipné obrázky jsou doplněny krát-
kým textem v českém i anglickém ja-
zyce. Při jejich tvorbě DPMB vycházel 
ze situací, které mohou ve vozech na-
stat, vadí ostatním cestujícím a při-
tom jsou proti přepravním podmín-
kám. V kampani se řeší 32 základních 
témat a vše je jednoduše graficky zná-
zorněno.  Na barevné piktogramy mů-
žete narazit ve vozidlech DPMB i na 
nich, jednotlivé obrázky jsou i v „han-
dy držadlech“ ve vozech.    (bar)

Zas tak složité to není!

Pro cestu z města na cykloturistický 
výlet můžete opět využít autobuso-
vou linku č. 55 Židenice, nádraží – 
Mariánské údolí.  DPMB na ní zahájil 
od dubna provoz autobusů s cyklono-
siči. Na vybraných spojích této linky 
jezdí vozy SOR NBG 12 se speciálními 
nosiči, které pojmou až šest kol. Tato 
přeprava kol byla poprvé vyzkouše-
na v loňském roce, za čtyři a půl 
měsíce jsme převezli víc než tisíc 

jízdních kol. Nakládat a vykládat 
kola je možné jen na  zastávkách 
Židenice, nádraží, Špačkova, Zetor-
smyčka, Novolíšeňská, Jírova a Mari-
ánské údolí, aby nedocházelo k vel-
kému zpoždění spojů a k omezování 
ostatních účastníků provozu. Tyto za-
stávky jsou v jízdním řádu označeny 
symbolem jízdního kola, označen je 
i autobus s nosičem. Vybrané zastáv-
ky jsou buď konečné stanice, nebo 
zastávky, kde je nakládání kol bez-
pečné. Jaký je postup? Kola si cestu-
jící nakládají sami, řidič na ně dohlí-
ží a kontroluje upevnění. Následně 
kolo uzamkne. Majitel kola dostane 
žeton s číslem, na základě kterého 
mu pak bude kolo vydáno. Upevně-
ná kola jsou speciálně pojištěna, na-
víc na ně může řidič dohlížet pomo-
cí kamery a monitoru, který mohou 
sledovat i cestující. Pro přepravu kol 
platí běžné smluvní přepravní pod-
mínky IDS JMK. Cestující s předplat-
ním kupónem nic nedoplácí. V jiných 
případech je nutné pro kolo zakoupit 
zlevněnou jízdenku.    (red)

PRAVIDELNÉ 
JÍZDY KAŽDÝ 

PÁTEK!
Svezte se unikátní ŠALINA PUBEM a užijte si 
nezapomenutelnou jízdu po Brně s pivem v ruce!

Jízdní řád: VŽDY V PÁTEK (1. 4. – 28. 10. 2016)

zastávka 1. okruh 2. okruh 3. okruh 4. okruh

Nám. Svobody 18:00 19:00 20:00 21:00

Česká 18:05 19:05 20:05 21:05

Hlavní nádraží 18:10 19:10 20:10 21:10

Mendlovo nám. 18:20 19:20 20:20 21:20

Nám. Svobody 18:55 19:55 20:55 21:55

Jízdné na jeden okruh 60 Kč na místě (v předprodeji 50 Kč) | 
pivo Starobrno Medium 11 0,5 l 30 Kč
Prodej jízdenek probíhá při nástupu u průvodčího DPMB přímo v Šalina pubu. 
Předprodej jízdenek za zvýhodněnou cenu v info kanceláři DPMB Novobranská 16, v info stánku DPMB Joštova ul. 
Odjezdové časy jsou orientační.

www.sa l i na -pub .cz

Cyklobusem opět 
do Mariánského údolí
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⦁ MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
⦁ TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
⦁ MUZEUM MĚSTA BRNA
⦁ MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
⦁ MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
⦁ DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
⦁ MENDELOVO MUZEUM MU 
⦁ MUZEUM BRNĚNSKA

⦁ DIECÉZNÍ MUZEUM 
⦁ KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
⦁ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
⦁ ČERVENÝ KOSTEL
⦁ FAIT GALLERY

⦁ VIDA! SCIENCE CENTRUM 
⦁ ZETOR GALLERY 
⦁ MUZEUM VLAKOVÉ POŠTY
⦁ KLUB PŘÁTEL KOLEJOVÝCH VOZIDEL
⦁ MUZEUM LOUTEK
⦁ NOVÁ RADNICE
⦁ INDUSTRA ART

⦁ DALŠÍ MÍSTA
⦁ ARTISSIMO 
⦁ GYMNÁZIUM ŘEČKOVICE 
⦁ GALERIE TŘINÁCTKA 
⦁ VERBENA 
⦁ MEETING BRNO

Organizačním garantem Brněnské muzejní noci je Moravská galerie v Brně.
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