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řádková inzerce

p Koupím

Koupím les v jakémkoliv stavu a stáří,

i malé výměry. Platím ihned.773585290

 Cestování, zájezdy, j 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

Hledáme řidiče C+E+profesák. Plat

40.000Kč/čistého. tel.:724607258

   OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 

pracovníky osoby se zdravotním

omezením na pozici uklízeč/ka na HPP.

Volejte 730 186 797 nebo zasílejte 

životopisy na email: nabor@olman.cz.

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

Byli jste zraněni při doprav. nehodě, 

ať jako řidič, spolujezdec, cyklista, 

motorkář či chodec? I když nejste 

pojištěni,přesto máte nárok na 

odškodnění z povin. ručení viníka

nehody. Tel.:736265912.

 Snadné půjčky pro důchodce, 

zaměstnance, živnostníky a fi rmy od 

více věřitelů. T: 739443544, 

www.dinero.cz

Pořiďte si výhodný internetový tarif
a my vám ho na 3 měsíce ZDARMA zrychlíme

na 100/100 Mb/s.

350 Kč/měs.

50 Mb/s

Internet Stačí

Sdílej přes internet

svoje okamžiky s přáteli.

Svůj zrychlený internet si můžete objednat
na 539 015 518 nebo na www.netbox.cz.
Nabídka platí pro nové zákazníky do 30. 6. 2016.

Užijte si léto se stylovým hatchbackem 
ŠKODA Fabia. Skvěle vypadá 
a pohodlně se řídí. Hýčkat na cestách 
Vás teď bude třeba i adaptivní 
tempomat. Objevte přednosti vozu 
ŠKODA Fabia přímo u nás.
S pětiletou zárukou a zvýhodněním 
může být Váš již od 209 900 Kč.*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 299 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 237 900 Kč (cena s financováním VWFS 209 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 64 320 Kč 
(30,64 %), výše úvěru 145 580 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 185 810 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 202 729 Kč, RPSN 
vč. pojištění 17,39 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 83 960 Kč, měsíční splátka úvěru 2 829 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 299 Kč, úroková 
sazba p. a. 11,43 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění 
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojeskodafabia.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 773 752 502
facebook.com/autosalonhora
www.autosalonhora.cz

inzerce

www.salina-brno.cz
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Zdeněk Junák
herec Městského divadla Brno

Ne, nemám. Věta: Já se z toho zbláz-
ním!!! se v mém slovníku nevyskytu-
je. To spíš: Já nestíhám!!! To je moje 
nejčastější větička. Nic totiž – v mojí 
povaze – nestojí za to, abych se 

z toho zbláznil. Mám ještě dost sil a energie, abych spíš 
někoho pobláznil, než abych se z toho zbláznil.

Mirka Topinková 
Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012

Občas mívám pocit, že se zbláz-
ním, když stojím v zácpě nebo 
koloně, která se skoro nehýbe. 
Cesta se pak zdá nesmírně dlouhá 

až nekonečná. Nejhorší na tom je, že s tím nemůžu 
nic dělat. Jen trpělivě čekat…

Ivo Možný 
sociolog

To ne. Spíš mívám neodbytný pocit, 
že už blázen jsem.  

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel

Tento pocit velmi dobře znám. Ob-
zvláště, když se blíží pětadvacátého 
v měsíci a mám dělat Přiznání k DPH 
a Kontrolní hlášení k DPH. Ale pak si 
řeknu, že to přece musím zvládnout, 

a zatím jsem vždy termín dodržel. Až jsem hotov, položím 
si otázku: Proč se mám stresovat – život je přece o něčem 
jiném! Je ale pravdou, že nezažívám ten panický strach 
deprese, který trápí nemocné, a jsem tomu velmi rád...

Anketa
Máte někdy pocit, že se zblázníte?  

20
LET

inzerce

Vor na brněnských řekách? Ani ti nejstarší pamětní-
ci si takové vzpomínky nevybaví. Přesto i voroplav-
ba patří k historii jihomoravské metropole. Připo-
menout si to letos mohou návštěvníci Brněnské 
přehrady díky společnosti Lesy města Brna, která 
u příležitosti 550. výročí svého založení nechala po-
stavit nedaleko přístaviště na přehradě vorový pra-
men dle autentického postupu dávných vorařů. 

Na sklonku 18. a začátkem 19. století se kvůli 
dlouhotrvajícím napoleonským válkám Brno do-
stalo do svízelné situace v zásobování palivovým 
dřevem. Všechny koně a povozy, které až dosud 
zajišťovaly dopravu dříví z městských lesních 
majetků, byly zabaveny pro válečné účely. A tak 
správa tehdejšího kuřimského panství zřídila 
v roce 1802 v polesí Lažánky (dnešní lesní sprá-
va Deblín) na potoce protékajícím od Pejškova 

kamennou hráz k zadržování vody. Ta byla opat-
řena vraty na vypouštění zadržené vody, která 
pak sloužila k plavení palivového dříví do řeky 
Svratky a po ní do Brna. Před brněnskými hrad-
bami na levém břehu Svratky v prostoru nynější 
ulice Nové sady byla zřízena tzv. náplavka – sou-
bor technických zařízení sloužících k zachycení 
volně plaveného dříví a jeho uskladnění. 

Plavení dříví bylo organizačně náročné, avšak 
finančně jistě výhodné, protože se provádělo té-
měř půl století. Po zrušení poddanství bylo však 
pro přemrštěné nároky majitelů vodních děl 
i obcí ležících při Svratce v roce 1850 zastaveno 
a náplavka v Brně byla zrušena. Po rozsáhlých 
regulačních úpravách připomíná voroplavbu jen 
název uličky Náplavka v místech, kde skutečně 
před dvěma staletími fungovala…

V Moravském zemském archivu byla nalezena 
mapa, pořízená okolo roku 1800, která dokládá 
i plavení dříví do Brna po řece Svitavě. Ta míje-
la tehdejší Brno ve větší vzdálenosti než Svratka 
a nejblíže mu byla na konci tehdy předměstské 
ulice dodnes nazývané Cejl. Není sice známo, jak 
dlouho sklad na konci ulice Cejl fungoval, v do-
bové mapě Brna a okolí z roku 1840 je však ješ-
tě zakreslen veliký pozemek s popisem „Knížecí 
lichtensteinské skladiště palivového dříví“. Na 
tomto místě se v současné době nachází bazény 
koupaliště zábrdovických lázní. 

Společnost Lesy 
města Brna připravila 
netradiční projekt pro 
nejšiřší veřejnost – na 
Brněnské přehradě 

nechala postavit ukázkový vorový pramen. Tento 
vor si lze v průběhu června nejen prohlédnout, 
ale i vyzkoušet při krátkých ukázkových plavbách 
se zkušenou posádkou novodobých plavců. Více 
informací naleznete na www.lesymb.cz 

Voroplavba
ožije na Brněnské přehradě

Plavené dřevo bylo díky delšímu pobytu ve 

vodě pevnější v tahu i tlaku, odolnější proti 

škůdcům a po použití méně „pracovalo“. 



DPMB4

Dopravní podnik města Brna v rám-
ci programu „Seznamte se“ připravil 
pro veřejnost seriál exkurzí do svých 
zajímavých provozů. Minulá exkurze 
vedla do vozovny Pisárky a zúčastni-
lo se jí asi 150 zájemců o „zákulisí“ 
tramvajové dopravy. Váš zájem nás 
jako vždy potěšil a děkujeme za ukáz-
něné chování, což nám umožnilo tuto 
exkurzi bez problémů zvládnout. Tě-
šíme se na shledanou s vámi i příště, 
už na poslední exkurzi tohoto cyklu.
V červnu vás provedeme dalším z vel-
kých areálů DPMB – autobusovou 
vozovnu Slatina. Vozovna byla uve-
dena do provozu v roce 1976 a letos 
tedy slaví kulaté výročí. Exkurze se 
uskuteční v úterý 14. června 2016. 
Sraz účastníků bude ve Slatině, u vjez-
du do autobusové vozovny před vrát-
nicí v 16.00 hodin. Zastávka trolej-
busů linky č. 33 nebo autobusů linky 
č. 75 „Vozovna Slatina“.
   Srdečně zve vedení DPMB, a.s.

Seznamte se: 
vozovna Slatina

V sobotu 21. května v y vrcholily 
oslavy 70 let lodní dopravy na Br-
něnské přehradě. Dopravní podnik 
města Brna připravil na celé odpo-
ledne pestrý program v areálu pří-
staviště Bystrc. V rámci Dne otevře-
ných dveří byl zpřístupněn hangár, 
v němž mimo sezónu probíhá údržba 
lodí, se zajímavou výstavou o histo-
rii naší lodní doprav y, s modely 
lodí, komponenty lodí i dětským vý-
tvarným koutkem. Krásný rozhled 

poskytovala horní paluba historic-
ké lodě Dallas.  Nechyběly různé 
atrakce, hlavně pro malé návštěvní-
ky, a samozřejmě hojné občerstvení. 
Ve více než dvaceti stáncích se pro-
dávaly lahůdky téměř z celého svě-
ta v rámci Food Festivalu. Obrovský 
zájem byl samozřejmě o plavbu lodí 
zdarma a zážitkem mohla být už sa-
motná doprava k přehradě, pokud 
zájemci využili historické autobusy 
na retrolince č. 101.      (red)

Sedmdesátiny lodní dopravy
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V minulém roce získaly Teplárny Brno 
certifikáty, kterými potvrdily profesiona-
litu a zodpovědnost v souvislosti s ochra-
nou přírody a šetřením energiemi. Kromě 
toho, že teplárny tyto posty každoročně 
obhajují, získaly letos nový „přírůstek“ 
v podobě certifikace OHSAS 18001, který 
ocení zejména jejich zaměstnanci.

Teplárny Brno dělají pro bezpečnost a ochra-
nu zdraví svých zaměstnanců maximum. 
Dokládá to i fakt, že už pošesté získaly 
osvědčení Bezpečný podnik a staly se tak 
rekordmany mezi tuzemskými firmami. „Za 
zajištěním dodávek komfortního tepla pro 
město Brno stojí provoz náročných techno-
logií, takže je logické, že bezpečnost práce 

a ochrana zdraví našich zaměstnanců pro 
nás je prioritou. Správně nastavená pravidla 
bezpečnosti jsou předpokladem pro to, aby 
se zaměstnanec vrátil domů zdravý. O to více 
mě těší, že se nám podařilo opět uspět,“ uve-
dl generální ředitel Ing. Petr Fajmon, MBA. 
V České republice se může prokázat platným 
osvědčením celkem 82 společností.    (sal)

Až se zima zeptá, bude pozdě. Právě letní přestáv-
ka v topné sezóně je ideální příležitostí přichystat 
se na to, aby v zimě radiátory hřály zase tak, jak 

mají. U tepelných zařízení, která patří do vlastnic-
tví Tepláren Brno, jsou každoročně v době letní 
odstávky prováděny v souladu s vyhláškou pravi-
delné odborné prohlídky zdrojů a rozvodů.

„Zákazníkům doporučujeme zkontrolovat i zaří-
zení mimo vlastnictví tepláren. Pravidelný servis, 
čištění a výměny nutných částí zajistí bezproblémo-
vý provoz během topné sezóny, ale mohou pomoci 
také snížit náklady na teplo,“ upozornil obchodní 
ředitel Tepláren Brno Ing. Vlastimil Sucháček. 

Návštěva revizního technika trvá většinou 
30 minut a zahrnuje vizuální kontrolu zdroje 
včetně tlakoměrů, teploměrů a prověření funkč-
nosti armatur. „V případě zjištění závady nabíd-
neme spolu s řešením i servis za výhodné ceny. 
Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní služby 
v oblasti revize, servisu i oprav tepelných zaříze-
ní a rozvodů,“ doplnil Sucháček.

Mnoho majitelů objektů z „úsporných“ důvodů řeší 
nedostatky tepelných soustav, které pozorovali bě-
hem topné sezóny, na vlastní pěst. Mohou si tak ale 
přivodit ještě větší problémy. Pro veškeré servisní 
a opravářské práce je totiž nutné mít nejen zkuše-
nosti, ale také potřebná oprávnění. Všechny tyto, ale 
i další služby mají na svém seznamu právě Teplárny 
Brno – více informací na www.teplarny.cz 

Chcete získat v předstihu jistotu, že vaše tepelná zařízení jsou v pořádku pro další topnou sezonu? A zdarma? 
Zkontaktujte do 30. června Teplárny Brno na čísle 545 169 321 nebo e-mailem na obchod@teplarny.cz. Odborníci vám 

bezplatně zajistí prohlídku vašich tepelných zařízení ve vašem objektu. POZOR - platí do 30. června 2016! 

Máte zájem o revizi tepelných zařízení? 

Využijte zdarma služeb Tepláren Brno! 

Teplárny Brno zajišťují zaměstnancům maximální bezpečnost při práci

Cenu tepla se teplárnám dařilo držet 
beze změny po pět let od roku 2012, 
a to přesto, že některé jiné teplárenské 

společnosti v České republice byly 
nuceny zdražovat – i opakovaně. Nyní 
zákazníky Tepláren Brno jistě potěší 

další dobrá zpráva: Teplo bude od No-
vého roku levnější. Rodinný rozpočet 
průměrné domácnosti si díky tomu 
polepší zhruba o 900 korun ročně.

Mezi nejvýznamnější opatření, které ke 
snížení ceny přispělo, patří zvyšování 
efektivity při distribuci tepla. Zde 
hraje klíčovou roli výměna zastaralých 
parovodů za moderní horkovody, která 
byla zahájena v roce 2010. „Přechod 
na nové topné médium přináší našim 
zákazníkům úspory ve spotřebě tepla 
v rozmezí 10 – 15 procent. Spolu se sní-
žením ceny tepla by se od příštího roku 
úspora nákladů za teplo v průměrné 
domácnosti již přepojené na horkovody 
mohla pohybovat až mezi 15 – 20 pro-
centy ročně,“ uvedl generální ředitel 
Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA. 
Do letošního roku bylo přepojeno na 

305 odběrných míst, letos se změna 
teplonosného média týká zákazníků 
na dalších 48 odběrných místech. Díky 
nejrozsáhlejšímu investičnímu projek-
tu v historii společnosti by úspornou, 
čistě horkovodní tepelnou síť Brno 
mělo mít v roce 2020.

Pětiprocentní zlevnění ceny tepla je 
také umožněno díky poklesu ceny 
zemního plynu, který je hlavním 
palivem tepláren, a jeho strategickým 
nákupem. Mezi dalšími faktory jsou 
opatření zvyšující efektivitu výroby na 
velkých i lokálních zdrojích tepláren 
a výrazné snížení provozních nákladů 
společnosti. Pokud nedojde k neče-
kaným změnám na světovém trhu 
s energiemi, umožní tato nastavená 
opatření nižší prodejní cenu tepla 
dlouhodobě udržet.

Teplárny nabízí kontrolu zdrojů zdarma

Domácnosti od ledna ušetří za teplo

Brněnské  teplárny přináší dobrou zprávu všem 
svým zákazníkům – od 1. ledna 2017 zlevní 
cenu tepla o 5 procent. 
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Otevření střešního 
bazénu 

již 15. 5. 2016

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

OTEVÍRÁME KOUPALIŠTĚ 

JIŽ 4.�6.�2016

� facebook.com/sportujemevbrne | www.www.starezsport.cz 



Lidem se schizofrenií či lidem trpících 
depresemi a všem dalším s duševním 
onemocněním pomáhá v Brně Sdru-
žení Práh. Aby se navzdory svému 
handicapu co nejvíc mohli zapojit 
do normálního života a nemuseli 
přežívat v léčebnách anebo živořit 
„doma“ často ve zcela nedůstojných 
podmínkách.  Když před sedmnácti 
lety v Brně vzniklo, pečovalo o čty-
ři klienty. Vloni poskytlo své služby 
osmi stovkám lidí, nemocným i jejich 
nejbližším, stručně shrnuje posun ře-
ditelka Prahu Blanka Veškrnová. 

Jaké s luž by S dr už e ní Práh 

poskytuje? 

Máme sociálně terapeutické dílny, je-
denadvacet lůžek nabízí naše chráně-
né bydlení, ale současně nabízíme kli-
entům podporu v jejich samostatném 
bydlení… Daří se nám klienty uplatnit 
i na otevřené trhu práce, nově jich na-
příklad několik pracuje při zajištění 
provozu krytu pod Špilberkem, zpří-
stupněném veřejnosti. 

Razantní prom ěnou  proš la 

v poslední době sociální re ha-

bilitace…

V současnosti máme dva terénní týmy, 
které pracují v rámci jihomoravského 
kraje. Většinou řeší takzvané asertivně 
kontaktované klienty, tedy ne ty, kteří 
stojí o naši pomoc. Obvykle vyjíždí na 
upozornění příbuzných nebo sousedů, 
kteří si všimnou, že v jejich okolí je ně-
kdo „divný“. Sociální pracovnice, psy-
chiatrická sestra a psycholog na místě 
vyhodnotí situaci a snaží se nemocné-
ho přesvědčit ke spolupráci. Jsme v tom 
docela úspěšní, daří se nám tyto klien-
ty, kteří by sami k psychiatrovi nikdy 
nepřišli, přimět třeba i k tomu, aby po 
několika letech vyšli ven z domu, na-
koupili si jídlo a nějaké oblečení… 

Psychiatrická diagnóza je mnohdy 

vnímána jako stigma, což jste chtěli 

změnit. Některé nedávné události 

spíš posílily předsudky, že každý 

schizofrenik může být vrah…

Naši odborníci dojedou kamkoliv, kam 
je někdo zavolá, ať je to byt, ubytovna, 
zahradní chatka… Pokud ale psychiatr 
vyhodnotí, že dotyčný by mohl ublížit 
sobě nebo jiným, spolupracujeme se 
záchranáři a policií a necháme ho hos-
pitalizovat. Současně ale s ním a jeho 
rodinou také hned začínáme pracovat. 
Například se snažíme, aby se mohl vrá-
tit do vyhovujících podmínek. Nedávno 
jsme jedné ženě během její hospitaliza-
ce dobudovávali doma záchod, který jí 
v domě chyběl. A protože nevycházela 
dlouho ven, vykonávala potřebu do 
nejrůznějších nádob, které měla k dis-
pozici. Kdyby se po propuštění ocitla ve 
stejném prostředí, bylo by vše zbytečné. 
Ještě v době hospitalizace se tak snaží-
me například často spolu s nemocným 
při vycházkách likvidovat věci z jejich 
zaskládaných bytů a podobně. 

V rámci každoročních říjnových 

Dnů duševního zdraví a Měsíce 

bláznovství nabízíte workshop, 

jak poznat, že jsme se už zbláz-

nili. Jak?  

Nemůžete spát, nic vás netěší, jste vy-
čerpaná, v horším případě máte růz-
né představy, že vás někdo sleduje, 
že vás někdo pronásleduje, dává ot-
rávené jídlo, slyšíte různé hlasy, máte 
i zrakové halucinace…

Dovedu to ale ještě poznat sama? 

Většinou to pozná okolí, že se někdo za-
číná chovat divně. Takže ty přednášky 
jsou pro ty ostatní, aby dokázali člověku 
dát zpětnou vazbu a věděli, jak mu po-
moci a kam ho přivést nebo odkázat. 

Psychózy vznikají na základě 

vnějších podnětů nebo je tam 

nějaká dispozice? 

Proč někdo onemocní a jiný ne, to 
se pořád přesně neví. Víme, že větší 
předpoklad má ten, v jehož rodině se 
už nějaká duševní nemoc objevila, 
což ovšem neznamená, že onemoc-
nět musí. A pak máme potvrzeno, že 
spouštěčem bývá nejčastěji obrovský 
stres. Není náhoda, že mnoho lidí one-
mocní před maturitou anebo na vyso-
ké škole. Faktem je, že co všechno se 
musí spojit, aby to v mozku začalo 
„fungovat“ jinak, zůstává neodhale-
no. Zbláznit se může každý.   (jih)

Zbláznit se 
může každý
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Více informací na www.prah-brno.cz
Rozhovor v plném znění najdete od 4. června na www.salina-brno.cz

Otevřeli jsme pro Vás novou
Chytrou lékárnu 

na Mendlově náměstí.

Bolí Vás záda?
Potřebujete zklidnit
namožené svaly?

Přijďte si právě teď pro

Aulin gel jen za 59 Kč.

Klientský program

www.chytralekarna.eufacebook.com/chytralekarna

* Léčivou látkou přípravku Aulin gel je nimesulid. Gel k zevnímu užití. Jde o registrovaný léčivý
přípravek. Čtěte pečlivě příbalový leták. Aulin gel, 50 g za 59 Kč jen do vyprodání zásob.

Staráme se o zdraví našich klientů.

14. 6. OTEVÍRÁME

NOVOU PRODEJNU

Těšíme se na Vaši návštěvu

www.textilehouse.net
Textile house - second hand CZ

Královo Pole
Palackého třída 31

sleva 10 %

7
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Akustika je tu sice výborná, ale di-
vadlo se tu hrát nebude. Přesto prá-
vě provoz Městského divadla Brno 
nová budova, která vyrostla za osm-
náct měsíců v jeho zadním traktu na-
místo nepoužívaných garáží, výraz-
ně usnadní. Její impozantní prostory 
totiž divadelníci využijí jako sklado-
vé a montážní prostory především 
pro náročné scénografické „stavby“ 
a kulisy i jako sklad stovek kostýmů. 
„Montáž, která bude nyní probíhat 
přímo v divadelním komplexu, také 
zajistí našim technikům větší míru 
operativnosti a časovou úsporu při 

montování kulis, které dříve probí-
halo přímo na jevištích. Díky tomu 
budeme moci rozšířit počet hracích 
dnů na obou scénách a sníží se tak 
i náklady na dopravu,“ uvedla mluv-
čí divadla Lenka Pazourková. Někdy 
je navíc nutné přestavovat kulisy 
i během noci, aby už druhý den bylo 
vše připraveno pro jiné představení. 
A pro zajímavost, stavby, které diváci 
na jevišti vidí, nejsou žádní drobečko-
vé: například kulisa „fabriky“ z mu-
zikálu Flashdance váží kolem tuny, 
nejvyšší kulisy (například pro muzi-
kál Chicago nebo Benátského kupce) 

měří okolo 7 metrů. A součástí výpra-
vy k Benátskému kupci je také nádrž 
s deseti kubíky vody… 

Celkové náklady na výstavbu nové 
budovy se vyšplhaly do výše cca 

44 milionů, přičemž byly z větší části 
financovány z rozpočtu Ministerstva 
kultury ČR a částečně také z rozpoč-
tu statutárního města Brna.

   (sal)   

K Nechorám 
do sklepa  

OTEVŘENÉ SKLEPY - VII.ročník

222255555..6666.222220000III6666
KKAAMM • PRUŠÁNKY,
VESNIČKA VINNÝCH
SKLEPŮ NECHORY

KKDDYY • SOBOTA,
1000 – 1900 HOD.

nechorstivinari.cz

den otev eného ateliéru        
18. 6. 2016  •  13-19 hodin

Smetanova 17
1. patro
telefon: 732 268 919

ru n  malované hedvábí - šátky, 
šály, šaty, tuniky, sukn

Kolekce z bílého hedvábí 
s aplikovanou ru n  
pali kovanou krajkou

P ivítejte léto v novém hedvábí
inzerce

• Klasické žárovky
• LED žárovky
• Halogenky

• Zářivky
• Úsporky
• Výbojky

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

www.kupzarovky.cz

Návrh osvětlení – včetně realizace

NEKUPUJTE DVEŘE, MY VÁM JE
ZRENOVUJEME LEVNĚJI NEŽ NOVÉ,
SE ZÁRUKOU 6 LET!!!

RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

www.renovace-brno.cz
tel.: 775 690 400

Kulisy i kostýmy
dostaly novou budovu

Klobouky DANTES,

OC OMEGA, 

Nám.Svobody 9, 602 00 Brno

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

www.kloboukovyklub.cz 

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!
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www.olympia-centrum.cz |  / olympiabrno

LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami
společnosti LEGO Group. © 2016 The LEGO Group.

LEGO® Festival 9–26/6

inzerce

Jako jedna z prvních vodárenských 
společností v České republice získa-
ly Brněnské vodárny a kanalizace 
v polovině dubna letošního roku me-
zinárodně uznávaný certifikát systé-
mu energetického managementu – 
ISO 50001 (EnMS).

Zavedením této normy společnost 
jasně prokázala své úsilí o snížení 
energetické náročnosti. Deklarova-
la tak svou snahu o snížení spotřeby 
elektrické energie, tepla a zemního 
plynu při veškeré své činnosti a dala 
jasně najevo svůj závazek používat 
nejmodernější postupy pro hospo-
daření s energiemi.  

Udělení certifikátu předcházela ná-
ročná příprava, práce byly zahájeny 

již  v polovině roku 2014. Samotnému 
certifikačnímu auditu pak předcházel 
v prosinci roku 2015 ještě úspěšně ab-
solvovaný audit předcertifikační.

Energetický management je ve 
společnosti chápán zejména jako 
prostředek k vyhledávání možných 
oblastí efektivnějšího nakládání se 
všemi druhy užívaných energií. Navíc 
získání certifikátu EnMS přináší spo-
lečnosti do budoucna značnou úspo-
ru nákladů, protože nebude nutné již 
opakovat každé čtyři roky pro kaž-
dý užívaný objekt energetický audit 
daný zákonem.

Certifikát je uveřejněn na webo-
vých stránkách společnosti www.
bvk.cz.   (red)
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Brněnské vodárny a kanalizace 
získaly certifi kaci podle ISO 50 001 

Vodárny hospodaří 
s energiemi úsporně Na metro Brno ještě stále čeká, ale už 

bezmála šest let se stejně jako Praha 
chlubí orlojem… Originální multi-
funkční hodinový stroj se na náměstí 
Svobody tyčí od září roku 2010 a pře-
sto, že čas od času zazní hlasy jeho 
odpůrců a stále bývá terčem více či 
méně vtipných narážek, patří už k ži-
votu města. Je vyhledávanou turistic-
kou atrakcí a především limitované 
edice jeho kuliček, jako byly černé 
u příležitosti Dne Brna nebo zelené 
k výročí G.J.Mendela, jsou cennou ko-
řistí a výhodným prodejním artiklem 
na internetu… 

„Od chvíle, co byl hodinový stroj 
uveden do provozu, nedošlo k žádné 
zásadní poruše jeho chodu. Potíže 
dělají někdy vandalové, práci navíc 
přidávají i „recesistické“ akce, kdy se 
například na orloji objevily nalepe-
né papírové hodiny,“ upřesňuje pro-
vozní ředitel Josef Šaroun ze společ-
nosti Technické sítě Brno, které se od 
počátku starají o údržbu a provoz or-
loje. To zahrnuje kontrolu stavu drah 
pro skleněné kuličky a všech ovlá-
dacích a řídících prvků, seřizování 

dopravníků a motorů, doplňování 
kuliček apod. Mimo tyto odborné čin-
nosti zajišťuje společnost i pravidel-
né čištění kamenných a skleněných 
prvků stroje. „K údržbě či případné 
opravě vybavení skrytého uvnitř 
stroje byli vyškoleni pracovníci, kte-
ří vše zajišťují ve spolupráci se zhoto-
vitelem technologie. Součástí servisu 
je i trvalý dohled nad chodem stroje 
z centrálního dispečinku a denní 
kontrola stroje. Při výjimečných pří-
ležitostech chrání před poškozením 
černý obelisk speciální obal. Děje se 
tak nejen na Silvestra, ale stalo se tak 
i v souvislosti s finálovými zápasy ho-
kejové extraligy, aby rozvášnění fa-
noušci hodiny nepoškodili.   (sal)

Orloj láká
turisty i místní
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Nejen pěchotní srub MJ – S 3 
Zahrada přivítá 5.–6. července 
návštěvníky a zájemce o histo-
rii opevnění, armádu a ochranu 
hranic. Dojde k „Oživení pev-
nosti“, jak zní název akce k 10. 
výročí otevření areálu pro ve-
řejnost. V těchto dvou dnech jej  
„obsadí“ bezpečnostní složky 
v uniformách. „V okolí pěchot-
ního srubu MJ – S 3 proběhnou 
ukázky z ochrany státní hranice 
v minulosti a prezentace klubů 
vojenské historie,“ upřesňuje 
Roman Řezníček z TMB, organi-
zátor Oživené pevnosti. „Pěchot-
ní srub bude po oba dny otevře-
ný od 9.00 do 18.00,“ pokračuje 

Roman Řezníček a dodává: „Jeho 
prohlídka se uskuteční s tištěný-
mi průvodcovskými texty, niko-
liv s průvodcem. Při podobných 
akcích je tento způsob pro ná-
vštěvníky vhodnější. Mohou 
si upravit čas strávený v celém 
areálu podle svého uvážení.“ To 
vše doplní výstavy výstroje a vý-
zbroje, ukázky obsluhy a výcvi-
ku zbraní, prezentace vojenské 
techniky. Nebude chybět cviče-
ní psovoda se psem, představí se 
četnictvo z 30. let minulého sto-
letí a poválečná pohraniční stráž 
v ukázkách z činnosti na hrani-
cích. Pro děti bude 5. července 
připraven zajímavý program.

Od hodinových součástek až po 
letadla. Tak lze bez nadsázky 

shrnout „záběr“ technického muzea 
v Brně, které už 55 let zpracovává 
hmotné sbírky i vědeckou dokumen-
taci vývoje důležitých oblastí vědy, 

techniky a také historické i součas-
né výroby. Mezi těmito pomyslný-
mi hranicemi se nacházejí zhruba 
tři desítky oborů, kterým se věnují 
specialisté, jako např. energetická, 
vodní či sdělovací technika, letectví, 

hromadná doprava, optika, strojí-
renská metalurgie, technika řeme-
sel, výpočetní technika i technika, 
kterou používali naši předkové v do-
mácnosti. A výčet ještě není úplný… 
Pod odbornými názvy se skrývají 

konkrétní stroje, přístroje, předmě-
ty, postupy atp., jež v historii zna-
menaly velký či menší technický 
převrat a hlavně lidem postupně 
usnadňovaly práci a život. 

Dalším úkolem TMB je konzerva-
ce a restaurování. I když se této spe-
cializaci věnovali odborníci v TMB 
od konce 60. let 20. století, vlastní 
Metodické centrum konzervace TMB 
vzniklo z rozhodnutí vlády až v roce 
2003 – rok poté, co část Čech zasáh-
la pětisetletá až tisíciletá voda. Pri-
oritním úkolem nového centra bylo 
zajistit rozmrazení, vysušení a steri-
lizaci části fondů Ministerstva kultu-
ry ČR. Specializované pracoviště pro 
konzervování-restaurování různých 
materiálů pomáhá stále mimo jiné 
při řešení krizových situací a elimi-
nuje případné škody způsobené růz-
nými katastrofami. 

Jedním příkladem je např. sanace 
historických zbraní ze slovenského 
hradu Krásna Hôrka. Hrad postihl 
požár, který poničil 137 kusů vý-
znamné sbírky historických zbra-
ní a zbroje. V centru konzervování 
TMB se odborníci starali celkem 
o 77 předmětů. Každý dostal zvlášt-
ní péči. Hned na počátku museli 
pracovníci centra u každého z nich  

Tip Šaliny:10

nejsou  „jen“ sbírky , 

ale i pomoc při záchraně 

kulturního dědictvíTMB 

Areál československého opevnění v Šatově
slaví 10. výročí zpřístupnění
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Flašinetáři, a to přímo v me-
zinárodním měřítku, se sje-
dou v srpnu do Brna na dal-
ší, v letošním roce již sedmé, 
setkání. Během něj předsta-
v í svou produkci zh r uba 
16 flašinetářů např. z Francie, 
Švýcarska, Maďarska, Polska 
v centru města a na závěreč-
ném slavnostním vystoupení 
v Českobratrském evangelic-
kém  chrámu  Jana Amose Ko-
menského na Komenského 
náměstí. Setkání připravuje 
Technické muzeum v Brně, 
pod nímž lze nalézt kruh 
přátel f lašinetů. V polovině 
srpna, přesně 15. a 16., se do 
brněnského centra na chvíli 
vrátí hudební „duch“ 19. sto-
letí. Přijďte také.

Technické muzeum v Brně 11

partner Technického 

muzea v Brně

Třetí patro hlavní budov y TMB 
bude od 17. června patřit druhému 
ročníku bienále DESIGN.S., které se 
zaměřuje především na průmyslo-
vý a produktový design. V letošním 
roce přihlásil i studenti více než 
400 prací. Odborná komise jich vy-
brala 208. Práce, doplněné anota-
cí s vysvětlením samotných autorů, 

si budou moci zájemci prohlédnout 
na zmíněné výstavě. Jedním z návr-
hů (vlevo) je i Offroad Wheelchair 
Jozefa Pavla. 

Na vernisáži 16. 6. 2016 v 16.16 
v yhlásí porota hlavní i vedlejší 
ceny pro ty nejlepší designové práce 
či návrhy studentů. Výstava potrvá 
do začátku října. 

určit jeho poničení, které se mohlo 
lišit i v jeho jednotlivých částech. 
A to v závislosti na tom, v jak silném 

žáru se části předmětu nacházely, 
jak dlouho na ně působil oheň, z ja-
kého materiálu byly vyrobeny či 

ozdobeny a v neposlední řadě, jak 
na ně působil hasicí proces. Násle-
dovalo hledání postupu, který by 
zachránil daný předmět, a posléze 
restaurátorská činnost. Na fotografii 
(vlevo) je vidět detail poškozeného 
spoje kroužkového závěsu orientál-
ní přilby a na předchozím snímku je 
restaurátorka Renata Pelíšková při 
záchranné práci na této přilbě. Nyní 
je většina zrestaurovaných před-
mětů sbírky historických zbraní na 
Slovensku. Za tento projekt obdrže-
lo TMB 18. 5. 2016 Zvláštní ocenění 
v Národní soutěži muzeí Gloria mu-
saealis.   (ota)
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Dvoudenní akce se uskuteční ve 
spolupráci s Klubem vojenské a po-
licejní historie Československo, Klu-
bem policejní historie Brno, Klubem 
vojenské historie ROTO Chvalo-
vice, Klubem vojenské historie 

Starovičky, městysem Šatov, Sprá-
vou Národního parku Podyjí, dobro-
volnými hasiči ze Šatova atd.

Areál čs. opevnění v Šatově, pa-
mátka TMB, byla   veřejnosti slavnost-
ně  zpřístupněna 23. června 2006. 

DESIGN.S: Mezinárodní bienále studentského 
designu pokračuje

Flašinety v ulicích 
opět v centru Brna

Červnový program 
pro děti a rodiče
Muzeum není jen hlavní budova. To 
je název a také téma červnového dět-
ského dne Technického muzea v Brně. 
„Představíme kromě sbírek v hlavní 
budově i mimobrněnské objekty TMB, 
jako větrný mlýn, kovárnu, hamr, areál 
vysoké pece nebo vojenského opev-
nění,“ říká lektorka Alena Najbertová. 
Děti se tak více dozvědí třeba o práci 
mlynáře, kováře, co to je polní kuchy-
ně... Zároveň si malí zájemci budou 
moci sestavovat jako puzzle  vozidla 
MHD i detaily z nich a seznámí se nejen 
s autoškolou. Dětský den se uskuteční 
v sobotu 11. června. 
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Divadlo Husa na provázku míří na hrad 
Divadlo, hudba, výstavy i letní 
kino. To vše nabídne již druhý 
ročník festivalu Divadla Husa 
na provázku na hradě Špilberk. 
Na terasách s nádherným výhle-
dem na Brno bude divákům od 
25. do 30. června 2016 opět ote-
vřena letní divadelní scéna, kte-
rá nabídne celodenní program 
a řadu představení pro děti i dospělé.  Pod otevřeným nebem se můžete těšit 
na nestárnoucí muzikál plný legendárních hitů – Balada pro banditu v hlav-
ních rolích s Evou Vrbkovou a Janem Zadražilem. Artistní osvěžení vnese 
do starobylých prostor comedie dell árte – Strašlivá novina o čarodějném 
proměnění měšťana v kozla a jeho následné záhubě skrze hrozný pád. A na 
slavnou provázkovskou inscenaci dle předlohy M. Formana, J. Papouška a I. 
Passera můžete nejen zavzpomínat s remakem Lásky jedné plavovlásky – 
Plavovlásky jedné lásky, ale také zatančit si u ní s živou kapelou. Představe-
ní navíc doplní osobité letní kino s názvem  Bio Forman či koncert kapely 
Stones Beatles. Vzhůru za Provázkem na Špilberk   zažít neopakovatelnou 
festivalovou atmosféru. Divadlo na hrad!    (red)

Dům umění zve do garage-POD Jiřího Příhody 
Jiří Příhoda (*1966), 
držitel Ceny Jindři-
cha Chalupeckého 
za rok 1997, bývá 
nejčastěji označo-
ván jako sochař, ale 
jeho díla – ať už so-
chařské realizace 
nebo multimediál-
ní projekty – velmi 
často zasahují do ar-
chitektury, přesněji 

řečeno přímo reagují na určitý architektonický prostor a vytvářejí místně 
specifické instalace. Pro Dům umění města Brna vytvořil Příhoda zvláštní 
obyvatelný objekt, tzv. garage-POD, jemuž předchází řada několika originál-
ních architektonických „cel a příbytků“ jako např. Světlucha, za niž byl před 
třemi lety nominován na cenu šéfredaktorů Designblok n. 13, nebo Příbytek 
Strom I. postavený v texaském Austinu. Výstava potrvá do 24. července. 

Jiří Příhoda žije a pracuje střídavě v Praze a Texasu. Vytváří prostoro-
vé instalace a intervence do architektury, je tvůrcem videoprojekcí, ve 
kterých postprodukčně pracuje se známými hollywoodskými filmy. Více 
informací na www.dum-umeni.cz.    (sal)

Už 16. června vypukne 27. Bienále Brno! 
Tradiční brněnská akce, která vždy jednou za 
dva roky přiláká mezinárodní publikum, je 
opět tady. A co přinese letošní, již 27. meziná-
rodní bienále grafického designu Brno, jehož 
pořadatelem je Moravská galerie? Nadcházející 
ročník reaguje na proměny a stav současného 
grafického designu; jeho množství, rozmani-
tost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. 
Pokusí se tak pro návštěvníky rozkrýt a po-
jmenovat základní parametry a aktuální téma-
ta v grafickém designu. Těšit se můžete kromě 
tematických výstav a tradiční mezinárodní pře-
hlídky letos zaměřené na práce, které svým roz-
sahem tvoří menší celky nebo soubory, také na celou řadu živých akcí, předná-
šek, komentovaných prohlídek, workshopů a mnoho dalšího. Autory koncepce je 
opět trojice kurátorů ve složení Radim Peško, Tomáš Celizna a Adam Macháček. 
Veškeré informace se dozvíte na stránkách bienále: 27.bienalebrno.org    (sal)

Léto na Špilberku: hudba, divadlo i jídlo
Špi lberk ž ije 12 mě síc ů 
v roce, hlásá obří nápis na 
jedné z tramvají, která jezdí 
městem Brnem. A v létě toto 
heslo platí dvojnásob. V červ-
nu Muzeum města Brna chys-
tá na Špilberku spoustu akcí 
a také zahájí hlavní výstavu 
sezóny, Vysílá studio Brno. 
Interaktivní expozice o br-
něnském studiu České tele-

vize provede malé i velké návštěvníky nejen světem známých pohádek 
a pořadů, ale také televizním zákulisím a technologickým vývojem. 

Kromě toho ale bude v červnu na hradě Špilberku pořádně rušno. Hned 
první víkend hrad zavoní vybranými delikatesami nejlepších brněnských 
podniků. Od 3. do 5. června se tam bude konat Špilberk Food Festival. A roz-
hodně bude co ochutnávat, vždyť ne nadarmo se v poslední době mluví 
o Brně jako o gastronomické mece Česka. 

Máte rádi Nafrněnou od Báry Polákové nebo skupinu MIG 21 charisma-
tického Jirky Macháčka? Na Špilberku je 16. června uvidíte pohromadě na 
jednom pódiu na velkém nádvoří. Na stejném místě vás pak o pár dní poz-
ději čeká výjimečný zážitek: Národní divadlo Brno totiž na Špilberku ode-
hraje dvě opery od Giuseppe Verdiho – 19. června La Traviatu a 21. června 
Nabucca. Hned další den, 22. června, se pak představí také Vojenský umě-
lecký soubor Ondráš s lidovými tanci i hudbou. 

V neděli 30. června bude navíc mimořádně vášnivý: těšte se na žhavé 
flamenco a action painting, tedy živé malování, v rámci festivalu Ibérica. 
Nad Špilberkem ani letos nebude chybět ohňostroj. Festival Ignis Brunen-
sis se právě zde zakončí 18. června. Pojďte si užít příjemné letní dny na 
Špilberk!    (kal)

Více informací na: krejcirikova@galeriepekarska.cz
nebo v recepci galerie:
GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, Brno
Pondělí - pátek 9:00 - 17:00 hod.

www.galeriepekarska.cz

Nejnovější edici pětadvaceti černobílých, retrospektivních snímků 
Roberta Vana si můžete prohlédnout do 22. 6. 2016 v brněnské 
GALERII PEKAŘSKÁ.

Vytvořená, černobílá kolekce pětadvaceti fotografií, nesoucích 
stejnojmenný název jako knižní publikace Fotka nemusí být ostrá 
(k dostání taktéž v galerii) pochází z období roků 1984 až 2015. 
Diváka seznamuje s rukopisem Roberta Vana, který vyniká nejenom 
v módní fotografii, ale také ve focení portrétů či zátiší.

Fotografie z této unikátní výstavy Roberta Vana, který už více než 
čtyřicet let figuruje v celosvětové fotografické špičce jsou prodejné.

VÝSTAVA | 5.5. - 22.6. 2016

ROBERT
VANO
FOTKA NEMUSÍ BÝT OSTRÁ ( )
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Soutěžte o vstupenky!  

Chcete si prohlédnout některou z výstav Domu umění 

v Brně? Soutěžit o vstupenky můžete od 4. června 2016 

na adrese www.salina-brno.cz
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Od Smetany k Tan Dunovi. Filharmonie Brno 
bude v 61. sezoně klasicky moderní

Cyklus symfonických básní 
Má vlast Bedřicha Smetany 
zná jistě každý. Tan Dunův 
koncert The Map pro violon-
cello, video! a orchestr bude 
mít naopak českou premiéru. 
Ať už si vyberete tuto skladbu 
od držitele Oscara a autora 
hudby k slavným snímkům 
Tygr a drak či Hrdina nebo 
naopak léty ověřenou klasiku, 

Filharmonie Brno slibuje silný zážitek a nabízí desítky dalších koncertů.
První skladbou, která zazní v rámci 61. sezony Filharmonie Brno, bude 

Janáčkova Žárlivost. Pod taktovkou Jakuba Hrůši jí začne sezona orchestru 
působícím ve městě spojeném s Leošem Janáčkem, možná nejosobitějším čes-
kým skladatelem a zastáncem soudobého hudebního umění. V jeho šlépějích 
současná brněnská filharmonie kráčí cestou, na které kromě léty ověřené 
klasiky nabízí také klasickou hudbu moderní a soudobou. 

Sólistou 61. sezony bude charismatický britský cellista Matthew Barley, 
který v Brně vystoupí mimo jiné právě v rámci multimediálního violoncel-
lového koncertu The Map soudobého čínského autora Tan Duna. Klasický 
repertoár nabídne například Novoroční koncert, kdy pod taktovkou Zdeňka 
Mácala zazní Smetanova Má vlast. 

V nabídce jsou další desítky koncertů. Mimo jiné i s recitací, s tanečníky 
flamenka… Předplatné je v prodeji již od 6. června, vstupenky na jednotlivé 
koncerty pak od 4. července.   (sal)

Poznejte zoo jinak při šifrovací hře  
Chcete vědět, co je to kalimba a proč má tygr 
pruhy? Nyní máte možnost si v Zoo Brno 
vyzkoušet novou šifrovací hru „Dotkni se 
evoluce“. Zoo Brno se totiž stala první ga-
mifikovanou zoo v České republice a nabízí 
zájemcům netradiční, atraktivní a zábavnou 
formu procházky Mniší horou. Hra je urče-
na pro dvou až pětičlenné týmy dospělých, 
kterým mohou v řešení šifer pomáhat i starší 
děti. Stezka se skládá z deseti šifer a v úkolech narazíte například na umění ori-
gami nebo na lamí píseň. „Sami jsme si samozřejmě hru vyzkoušeli a jsme z ní 
nadšení. Při řešení úkolů úplně zapomenete na čas a necháte se unášet příběhy 
evoluce. Systém hry umožňuje ihned vyhodnocovat výkony jednotlivých týmů. 
Toho chceme v budoucnu využít a uspořádat turnaje v šifrování,“ říká vedoucí 
útvaru vnějších vztahů Michal Vaňáč. Od května je připravena i dětská verze 
„šifrovačky“, která je vhodná pro děti od 5 do 10 let, nejlépe v doprovodu rodičů 
nebo prarodičů. Hra je pro návštěvníky zoo zdarma a budou k ní potřebovat 
pouze dobře nabitý chytrý telefon nebo tablet s připojením na internet, tužku 
a dobrou náladu. Děti mohou šifrovat i bez mobilního pomocníka.    (sal)

Hvězdárna: Doširoka otevřená okna vesmíru   
Přelom května a června v Brně tradičně 
patří ohňostrojům. Na stovky zářících 
světýlek tvořících na obloze velkolepé 
barevné obrazce je nádherný pohled. 
Škoda jen, že si málokdo všímá krásy 
toho, co na těch pár minut zakryjí. Krá-
sy hvězdné oblohy. 

Naštěstí se ale ve stejné době bude 
konat v Brně jiná akce, která hvězd-
nou oblohu oslavuje. Akce, která sli-
buje fantastickou podívanou, jež si se 
zážitky z pozorování ohňostrojů nijak 
nezadá. Nenechte si proto ujít Meziná-
rodní DIGIFEST – přehlídku filmů pro 
planetária.

Filmy na něm promítané jsou ale díla trochu jiného typu, než na co jsme v te-
levizi nebo v kině zvyklí. Vyznačují se nejen tím, že jejich ústřední tematikou 
je výzkum planet, komet, hvězd a celých galaxií, ale také tím, že při jejich vý-
robě je použita atypická audiovizuální technika. Taková díla na obyčejném 
plátně nepustíte, lépe totiž vyniknou na hliníkové polokulové projekční plo-
še o průměru 17 metrů a rozlišení 16 milionů megapixelů.

Společnost Internatonal Planetarium Society (IPS), která sdružuje plane-
tária z celého světa, chápe tento festival jako jednu ze svých vrcholných akcí. 
Pořádá ji každé dva roky. Na tomto festivalu se setkávají producenti z celého 
světa, zpravidla z řad akademiků a odborníků, velkých kapacit z oboru ast-
rofyziky. Prezentují svá díla, se zájmem se podívají na to, co vytvořili jejich 
kolegové a sdělí si nejnovější poznatky z oblasti svých výzkumů.

Festival bude po dva dny otevřen i veřejnosti. O víkendu 18. a 19. červ-
na se v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno bude promítat to nejlepší, co 
v posledních dvou letech vzniklo. Ze 70 zúčastněných festivalových snímků 
porota vybere několik nejlepších, na které se budou moci podívat i Brňané. 
Za malý vstupní poplatek se do planetária dostanete třeba s celou rodinou.

Ohňostroje jsou v Brně každý rok, tohle tu ale nebude možná celá dese-
tiletí. Proto si to nenechte ujít. Zakroužkujte si ve svém kalendáři – víkend  
18. a 19. června, na vaší Hvězdárně a planetáriu Brno.   (sal)

Divadlo Bolka Polívky uvnitř i venku
Přijďte v červnu do divadla na své oblíbené inscenace a pozvolna se pře-
neste na letní scénu na Staré radnici:

  Re-Kabaret 8. 6.
Premiéra VI. dílu prudce zábavného, lehce návykového, drze společen-
ského, nekompromisně satirického občasníku plného gagů, stand-upů, 
klaunerií, hudby a pohybu. 

  Návštěvy u pana Greena 13. 6.
Stanislav Zindulka a Matěj Hádek v rolích 
mužů, kteří se kvůli automobilové nehodě 
nedobrovolně setkají. Rozdělují je dvě věko-
vé generace a společně trávený čas je pro oba 
utrpení. Co všechno potká dva povahově od-
lišné muže? Najdou k sobě cestu? Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění.

  Letní scéna na Staré radnici 
Ani v letních měsících nebudete ochuzeni o spoustu divadelních zážit-
ků! Nádvoří brněnské Staré radnice se totiž v srpnu promění v letní 
divadelní scénu. Již teď se můžete těšit třeba na Bolka Polívku, Chan-
tal Poullain, Šárku Vaculíkovou, Pavla Kříže, Janu Krausovou, Ond-
řeje Sokola, Karla Rodena, Ivanu Chýlkovou, Jana Potměšila a mnohé 
další oblíbené tváře.    (edi)

Brno – Ostrava – Praha

94. AUKCE
STAROŽITNOSTÍ A UMĚNÍ
BRNO neděle 5. 6. 2016

Jílová 2, Brno

Aukční katalog v týdnu 
před aukcí na 

www.aukcnidum.cz

Prohlídka od 2. 6. 2016 www.aukcnidum.cz
tel. 543 213 482, 602 755 594
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Vařte a soutěžte s Šalinou

Francie je zemí rozených labužníků. Přípravě jídel věnují Francouzi neo-
byčejnou péči a vaření i hodování zde má obrovskou tradici a je jedním 
z pilířů celé francouzské kultury.

Francouzská kuchyně patří mezi ty nejoceňovanější. Řada pokrmů se od-
tud rozšířila do celého světa a v roce 2010 označila organizace UNESCO fran-
couzskou kuchyni za nedotknutelné kulturní dědictví. Francie je kolébkou 
tzv. haute cuisine (vysoké kuchyně), tedy gastronomie vysoké úrovně a tomu 
odpovídajících vysokých cen v gurmánských restauracích a luxusních hotelích. 
Důraz je v ní kladen na puntičkářskou úpravu jídel a jejich pečlivou prezenta-
ci. Francouzi dali světu nejznámější gastronomické příručky a encyklopedie 
(Larousse, Escoffier), průvodce Michelin je uznávaný jako nejvyšší autorita 
při oceňování kvality restaurací a tzv. michelinské hvězdy jsou pro každou 
restauraci ve světě obrovskou reklamou, ale i závazkem. Návštěvník Francie 
si však může velmi dobře pochutnat i v běžných restauracích. 

Francouzská kuchyně se formovala po staletí. Ve 
středověku byly u aristokracie běžné honosné rau-
ty, na kterých se sice jedlo rukama, ale již tehdy 
byl kladen velký důraz na vzhled pokrmů. Obory 
kolem gastronomie byly zastřešovány pracovními 
cechy, přičemž existovaly jejich dvě základní skupi-
ny. V první skupině byly dodavatelé surovin – řez-
níci, rybáři, zahradníci atd., ve druhé pak dodavatelé hotových pokrmů – pekaři, 
cukráři, omáčkaři a kuchaři. Cechy sloužily také pro vyučování nových adeptů 
v oboru a udělovaly hodnosti od pomocného kuchaře až po šéfkuchaře. Ti již 
v této době požívali vedle společenského uznání i poměrně vysokých příjmů. 

Po francouzské revoluci na počátku 19. století došlo zrušením cechů k dal-
ší expanzi místní gastronomie, každý šéfkuchař totiž již mohl svobodně vy-
rábět i prodávat cokoliv. 

Dalším významným mezníkem bylo rozdělení kuchyně na samostatné sekce, 
které vymyslel na počátku 20. století legendární šéfkuchař Georges Auguste 
Escoffier, pracující v luxusních hotelových restauracích, jako byly Savoy či Car-
lton. Na výrobě pokrmů se tak namísto jednoho začalo podílet několik speciali-
zovaných kuchařů. Těmito sekcemi byly: garde manger“ pro přípravu studené 
kuchyně, „entremettiera“ pro brambory a zeleninu, „rôtisseur“ věnovaný pe-
čením a grilovaným a smaženým pokrmům, „saucier“ pro omáčky a polévky 
a „pâtissier“, kde vznikalo veškeré pečivo a dezerty.    (G. Mareček)  

Světové kuchyně: Francie (I. Část)

Před dovolenou si ještě zaskočte do divadla!  
Než se rozjedete na chaty a chalu-
py, na pláže, hory, k bazénu, na-
čerpejte divadelní zážitky. Vždyť 
scény na Lidické ulici se odmlčí 
na celé dlouhé dva měsíce! 

Pokud vás čeká dovolená s ro-
dinnými příslušníky, vřele dopo-
ručujeme navštívit francouzskou 
konverzační komedii „Jméno“, 

která vás utvrdí, že v jiných rodinách se mohou dít ještě daleko bláznivější 
věci… „Jméno“ si letos v zimě přivezlo z přehlídky těch nejlepších českých 
komedií v rámci pardubického GRAND Festivalu smíchu hned tři ceny, včet-
ně nejlepšího ženského hereckého výkonu pro Alenu Antalovou. Do konce 
sezóny hrajeme pouhé tři reprízy v termínu 7. – 9. června 2016. 

A pro milovníky muzikálů a mistra svého oboru Andrew Lloyd Webbera 
reprízujeme ve dvou večerech (13. a 14. 6.) na Hudební scéně „Pískání po vět-
ru“ – poetický příběh farmářských sirotků, kteří zachrání neznámého muže, 
neboť věří, že jde o Ježíše Krista. Mezitím ovšem nastane v tamním městečku 
rozruch, jelikož z nedaleké věznice utekl vrah… Střet dětského nevinného 
světa s drsnou realitou dospělých je nevyhnutelný. 
Zajistěte si své lístky ještě dnes a nalaďte se na našich scénách do dobré ná-
lady a letní pohody, kterou si pak odvezete s sebou na vaši dovolenou. Celý 
program najdete na www.mdb.cz.     (sal)

Národní divadlo Brno nabízí nové atraktivní tituly
Poslední operní novinka této sezo-
ny v Národním divadle Brno přináší 
dva velké příběhy: Epos o Gilgamešo-
vi Bohuslava Martinů a barokní ope-
ru Dido a Aeneas Henryho Purcella. 
Proč lidem není dána nesmrtelnost, 
a proč nás opouští ti, které milujeme? 
To jsou otázky, z kterých inscenace 
vychází, vracejíc se do vzpomínek 
Gilgameše ztrácejícího svého nejbliž-

šího přítele a Belindy, jejíž milovaná sestra Dido umírá. V této sezoně můžete 
vidět ještě 10. června v 19 hodin v Janáčkově divadle. Pro ty, kteří mají zájem 
odhalit svět operního umění zblízka, je tady i hodinový program přímo na 
jevišti – Krok za oponu, a to 10. června v 11 hodin a 12. června v 15 hodin. 

Poslední činoherní novinkou letošní sezony bude Don Juan, jedna z nejvý-
raznějších postav světového divadla. Rebel, vědomě porušující společenský 
a morální řád, a také romantik s neutišitelnou touhou po ideální svobodě 
a absolutní lásce. Po divadelně výrazném Othellovi svou neotřelou režijní 
imaginací opět představuje slovenský tvůrce a držitel mnoha uměleckých 
ocenění Rastislav Ballek. V klíčových rolích legendárního pokušitele a jeho 
sluhy Sganarela se představí Petr Bláha a Jan Grundman. Premiéra se usku-
teční  17. června 2016 v Mahenově divadle, reprízy 18. a 20. června vždy od 
19 hodin tamtéž.   (red)

ZVUKOHRANÍ – VIDA! má novou výstavu
Hrajte si se zvuky. Poslouchejte 
čísla. Užijte si hudbu svého těla 
– bubnujte v rytmu srdečního 
tepu nebo změňte svůj hlas po-
mocí hlasového transformáto-
ru. Zjistěte, co má společného 
muzika a matematika. Staňte 
se dýdžejem, otestujte mixážní 
pult i nezvyklé hudební systé-

my. Vytvořte svou vlastní nezaměnitelnou hudbu. Navštivte zábavní vědec-
ký park VIDA! a seznamte s exponáty MobilesMusikMusea, které nadchly tisíce 
lidí například v Abu Dhabi, Jeruzalémě, Moskvě, Paříži, Štrasburku či Varšavě. 
Výstava je v ceně vstupenky do expozice, do 9. října 2016. 

JAK SE JMENUJE HUSTÁ RYBÍ POLÉVKA 
POCHÁZEJÍCÍ Z MARSEILLE?        

Svoje odpovědi posílejte do 15. června na adresu 
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést svoje jméno 
a telefonické spojení. Vylosovaný autor správné odpovědi, který 
získá voucher do některé z restaurací společnosti Brixton-gastro, 

bude kontaktován mailem. Vítězem minulého kola je Jana Kubalová.SO
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Pravidelné nedělní programy ve VIDA! mají v červnu název VIDA! Samá voda. 
Během půlhodiny si v Labodílnách můžete vyzkoušet celou řadu zajímavých 
vodních pokusů. Dozvíte se například, proč nevyteče voda z propíchnuté-
ho sáčku, jak funguje povrchové napětí vody nebo jak bez dotyku zvednout 
kostku ledu. Na závěr si vyrobíte vlastní akvárium.

V sobotu 18. 6. chystá VIDA! oslavu Dne otců. Pro tatínky a dědečky v do-
provodu dětí je připraven volný vstup, výrobní dílny a zajímavé konstrukč-
ní soutěže. 

Zábavní vědecký park VIDA! nabízí přes 170 interaktivních exponátů na 
ploše téměř 5000 m2. Lavina, lednička na lidský pohon, obří CD, bublinový 
závod nebo cyklón – to jsou ukázky exponátů, které do VIDA! přibyly letos 
v dubnu. Těšit se můžete také na nová představení se zábavnými pokusy, 
která jsou součástí vstupného a probíhají v Divadle vědy několikrát během 
dne. Více informací na www.vida.cz.   (sal)
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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

Naučit děti, aby se uměly učit, po-
vzbudit u nich radost z poznávání. 
Učit se bez známek, místo učitelů 
se ve třídách potkávat s průvodci, 
místo předmětů pracovat na pro-
jektech. Tak to už od září pozná na 
osm desítek dětí, které budou chodit 
do nové základní školy – ScioŠkoly. 
Přestože zatím v budově na Sokolo-
vě ulici panuje stavební ruch, prů-
vodci spolu s vedením již připravují 
pro děti první výukové projekty, na 
nichž budou společně pracovat.

Žáci ve ScioŠkole nebudou rozděleni 
do klasických tříd podle věku, nebudou 
dostávat známky a hodiny nepovedou 
učitelé, ale průvodci vzděláváním. „Děti 

mají přirozenou touhu učit se, my jim 

k tomu dáme zázemí, budeme podpo-

rovat jejich vnitřní motivaci a jedi-

nečnost,“  komentuje základní princip 
školy její ředitel Vítězslav Dohnal.

Svoboda, morálka, otevřenost ...

ale také optimismus, aktivita a odva-
ha. To jsou hlavní hodnoty, na nichž je 
ScioŠkola postavena.  Škola bude ote-
vřena podnětům zvenčí včetně spolu-
práce s rodiči a partnerství se zahra-
ničními školami. ScioŠkolu zakládá 
společnost Scio v čele s Ondřejem Štef-
flem, zakladatelem prvního reálného 
gymnázia PORG. Na vzniku konceptu 
ScioŠkoly se dále podíleli například 

šéfka české pobočky Google Tania le 
Moigne, autor studie McKinsey o čes-
kém školství Branislav Kleskeň či pro-
fesor Hejný, autor známého konceptu 
výuky matematiky. „Potíž je, že stá-

le neumíme pracovat s představou, 

že naše děti budou žít v úplně jiném 

světě než my a pořád se je ve škole 

snažíme připravovat v lepším přípa-

dě na současný svět a v horším na 

svět našeho mládí. ScioŠkola to chce 

změnit,“ říká o škole Ondřej Šteffl. 

Angličtina, 

matematika, projekty

Brněnská ScioŠkola bude pracovat 
s výukou v předmětech, zaměřenou 
především na angličtinu, nebo ma-
tematiku. Děti ale budou také samo-
statně pracovat na vlastních projek-
tech například z oblasti přírodních 
věd, literatury či historie. 

Pro zájemce o školu, která bude 
v dětech především podporovat je-
jich schopnost sám se učit, bude vy-
psáno ještě několik termínů zápisu. 
Informace o volných místech pro 
žáky 1. – 6. třídy a termínech jsou 
na http://brno.scioskola.cz/ 

ScioŠkola otevírá v září

S přihlášenými dětmi pracují průvodci už teď. Na konci května jsme se například 

vzdělávali na koupališti v Komárově.
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Polyfunkční dům EDEN
ul. Purkyňova 3049/35
Brno - Královo Pole

secondhand boutique

Povodí Moravy zve do prostor 
hráze Brněnské přehrady
Zábava a hry u vody čekají na všechny, kteří se vypraví poslední červ-
novou sobotu na Brněnskou přehradu. Povodí Moravy slaví padesát 
let od svého založení a při této příležitosti uspořádá dětský den plný 
soutěží a her i den otevřených dveří do prostor brněnské hráze. Hlav-
ní program bude na návštěvníky čekat v době od 9–11 hodin a první 
padesátka soutěžících dětí se může těšit na velké překvapení. 

Akce se uskuteční 25. 6. v zátoce u Rybářské bašty a to v čase od 9 do 
16 hodin. Hlavním bodem dne (v 10 hodin) bude vypuštění hejna gene-
račních ryb, tedy výběrových ryb, které se používají pro odchov dalších 
rybích generací.    (PR)
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PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY A VÝLUKY
Rekonstrukce ulic Minské a Horovy

Z důvodu celkové rekonstrukce ulic Minské a Horo-
vy v městské části Žabovřesky jsou tyto ulice do 
neděle 31. července 2016 neprůjezdné pro veške-
rou dopravu. Do ukončení výluky zůstávají v plat-
nosti dosavadní dopravní opatření, týkající se linek 
3, 11, x30, x 83 a N92 (autobusy se změnou od 4. 6. 
– viz níže).

Rekonstrukce tramvajové 

trati v ulici Olomoucké 

Přibližně do konce měsíce června tohoto roku 
probíhá rekonstrukce tramvajové trati v ulici Olo-
moucké. Linky 8, 9 a 10 jedou mezi zastávkami 
Masná a Životského jednokolejným úsekem a z toho 
důvodu jsou upraveny jízdní řády těchto linek. Za-
stávka Životského je pro tramvaje přeložena blíže 
k ulici Táborské. Trolejbusové linky 31 a 33 jedou 
ve směru do centra v úseku Spáčilova – Hlavní ná-
draží odklonem ulicemi Hladíkovou, Mlýnskou 
a Rumiště, vynechávají zastávky Životského, Masná 
a Vlhká a náhradou obsluhují zastávky Tržní, Mlýn-
ská a Čechyňská. Linka 64 jede po své obvyklé trase 
v úseku Červený Písek – Uzavřená a dále obousměr-
ně odklonem ulicemi Šámalovou a Geislerovou pou-
ze k zastávce Geislerova. Neobsluhuje zastávky Jíl-
kova, Mošnova, Buzkova a Životského. Noční linka 
N89 jede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Dělnic-
ký dům obousměrně po trase a zastávkách Malinov-
ského náměstí – Körnerova – Tkalcovská – Vojenská 
nemocnice – Tomáškova – Uzavřená – Geislerova – 
Buzkova – Otakara Ševčíka (zastávky linky 9 v ulici 
Táborské). Noční linka N96 jede mezi zastávkami 
Spáčilova a Masná ve směru k Hlavnímu nádraží od-
klonem ulicemi 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 – Škroupova – 
Otakara Ševčíka (zastávky v ulici Otakara Ševčíka).

Jednosměrný provoz v ulici Příjezdové

Z důvodu stavebních prací je od úterý 17. května do 
ukončení prací (předpoklad 27. června 2016) zjed-
nosměrněn průjezd ulicí Příjezdovou v městské části 
Ivanovice ve směru k ulici Černohorské. Spoje linek 
41, 71 a N91 jedoucí do Lelekovic, Vranova nebo Ku-
řimi jedou v uvedeném směru odklonem ulicí Černo-
horskou, čímž neobslouží zastávku Ivanovice, Kouty 
a zastávky Příjezdová a Mácova mají v tomto smě-
ru přeloženy do ulice Černohorské. Spoje linek 41 
a N91 jedoucí do zastávky Ivanovice, Globus jedou 
od zastávky Černohorská odklonem ve směru jed-
nosměrného průjezdu ulicí Příjezdovou. Přestupní 
návaznost pro spoje linek 41 a 71 čekající na spoj 
jedoucí od Globusu je po dobu výluky přesunuta do 
přeložené zastávky Příjezdová v ulici Černohorské.

Omezení provozu v ulici Poříčí

Z důvodu etapové opravy povrchu komunikace je 
pravděpodobně do konce měsíce srpna přelože-
na zastávka Poříčí pro linku 84 na chodník ke kři-
žovatce s ulicí Ypsilantiho a zastávka Křídlovická 

pro linku 44 za křižovatku s ulicí Nové sady. Regi-
onální linky 405 a 406 z výše uvedeného důvodu 
zastávku Pořičí vynechávají zcela. Návaznost v za-
stávce Poříčí mezi linkami 405 a N91 je po dobu vý-
luky nahrazena návazností mezi linkami 405 a N98 
na Mendlově náměstí.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU

Turistický minibus

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibu-
sem! Pohodlně a bez námahy zhlédněte, co v Brně 
stojí za vidění. Zavezeme vás za nejzajímavějšími 
památkami v historickém centru i mimo něj, napří-
klad k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiass-
ny či Letohrádku Mitrovských. Turistické minibusy 
odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli 
od 4. června do 30. října 2016 (v červenci, srpnu 
a září také v pátek). Podrobnosti o trase, časech od-
jezdů a cenách jízdného najdete na webových strán-
kách organizátora – Turistického informačního cen-
tra www.ticbrno.cz.

Omezení provozu trolejbusů 

v ulici Řípské

Z důvodu pokračujících prací na opravě povrchu ko-
munikace bude od soboty 4. června do ukončení 
prací (předpoklad čtvrtek 30. června 2016) přesu-
nuto omezení dopravy v ulici Řípské do opačného 
směru. Od uvedeného data pojedou trolejbusy lin-
ky 31 odklonem ulicí Vlárskou ve směru do Šlapanic 
a v opačném směru se vrátí na svoji původní trasu.

Navazující oprava kolejí 

v ulicích Horově a Sochorově

Z důvodu navazující rekonstrukce tramvajové trati 
v ulicích Horově a Sochorově v rámci probíhající 
výluky tramvajové dopravy v Žabovřeskách bude 
od soboty 4. června přibližně do konce čer-
vence 2016 omezen také provoz autobusů v loka-
litě Rosického náměstí. Autobusy linek 44, 67, 84, 
N92 pojedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem 
ulicí Kroftovou a neobslouží zastávku Rosického 
náměstí. Náhradou obslouží zastávku Vrázova. 
Minibusová linka x83 bude z Rosického náměstí 
prodloužena přes zastávku Přívrat až do smyčky 
Vychodilova. Zastávka Rosického náměstí bude do-
časně přeložena do ulice Královopolské.

BMUE – ohňostroje na přehradě

Část programů festivalu BMUE se bude tradičně ode-
hrávat v oblasti přehrady a o závěr večera v termí-
nech 4., 8., 11. a 15. června 2016 se tam vždy ve 
22.30 hodin postará ohňostroj. V této souvislosti 
bude přibližně od 19.00 hodin posilována doprava 
na linkách 1, 11, 30, x30 a 50 do oblasti Bystrce. 
V uvedené době budou také v provozu posilové spo-
je – linka P1 z Hlavního nádraží, linka P3 ze Staré 
osady a České. Linka 11 bude až do nočního ukon-
čení provozu vedena v celé trase z Lesné, Čertovy 
rokle. Od 22.15 hod. bude tramvajová trať mezi Eče-
rovou a Přístavištěm (ve směru do centra) využita 

pro průběžné odstavení tramvají. Tato vozidla pak 
budou využita od 23 hodin k odvozu diváků ohňo-
stroje do centra města. Upozorňujeme, že poslední 
odjezd tramvaje ze zastávky Ečerova je vždy v čase 
22.14 hod. linkou 1, další odjezdy budou konány až 
ze zastávky Přístaviště. Nástup v zastávkách Eče-
rova, Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká ne-
bude možný (běžný provoz zajistí noční linka N98 
z blízkých zastávek)!! Po skončení ohňostroje budou 
v návaznosti na posilové tramvajové spoje vypravo-
vány ze zastávky Podlesí posilové spoje – linky 30 
směr Královo Pole a linky x30 směr Česká. Pravidel-
né autobusové spoje linek 30 a x30 s prodlouženým 
provozem v celých trasách (základní interval 30 mi-
nut) budou od 22.45 hod. odkloněny v úseku mezi 
zastávkami Lísky a Zoologická zahrada / Náměstí 
28. dubna ulicí Kníničskou (vynechají zastávky Pod-
lesí a Kamenolom). Z terminálu Zoologická zahrada 
budou vypravovány také posilové spoje na linky 50. 
Poslední posilové spoje denních linek budou z Bystr-
ce (případně zastávky Podlesí) vypraveny přibližně 
v době 0.15–0.30 hodin. Přepravu cestujících do cen-
tra následně zajistí autobusy řazené ze zastávky Pří-
staviště jako posilové spoje nočních linek N92, N93 
a N98. V době ohňostroje a těsně po jeho skončení 
vzhledem k zahlcení komunikací v oblasti ulice Ob-
vodové automobily a pěšími budou spoje linky N98 
jedoucí na spojení 23.00 – 23.30 – 0.00 (– 0.30) hod. 
ve směru z Bystrce do centra v úseku Ondrouškova 
– Svratecká odkloněny ulicí Odbojářskou (po lince 
N92). V centru města bude do cca 1.00 hodin prodlou-
žen provoz denních linek 4, 8, 26. Vybrané spoje po-
silové linky P1 budou prodlouženy až do Komárova. 
Mimořádné posilové spoje budou rovněž zajištěny na 
regionálních autobusových linkách 302 a 303 vždy 
před zahájením a po ukončení ohňostroje (bližší in-
formace najdete na internetových stránkách www.id-
sjmk.cz). Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobu-
sových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase 0.30 
hod. (pouze odjezd) i v nocích 8./9.6. a 15./16.6. 

BMUE – dopravní nostalgie

Sobota 18. června 2016 bude tradičním dnem Do-
pravní nostalgie. V dopoledních hodinách (cca od 10 
do 12 hodin) budou na náměstí Svobody a v Brand-
lově ulici vystavena historická vozidla MHD (tram-
vaje, autobusy a trolejbusy). Přibližně od 12 do 
18 hodin pak budou v provozu zvláštní linky zajiš-
ťované těmito vozidly. Tramvaje a autobusy poje-
dou z náměstí Svobody, trolejbusy pak ze zastávky 
Česká. Po speciální trase s výchozím bodem na ná-
městí Svobody bude také provozována v sobotu 18. 
června i v neděli 19. června parní tramvaj Ca-
roline. Souhrnný jízdní řád a ceny jízdného linek 
příležitostné dopravy budou k dispozici od středy 
15. června na internetových stránkách www.dpmb.cz. 
V neděli 19. června 2016 budou historická vozidla 
MHD součástí regionálního historického „kolečka“, 
podrobnější informace na www.idsjmk.cz.

Z důvodu konání programů na náměstí Svobody 
bude v sobotu 18. 6. od 9.45 do 19.00 hodin a v ne-
děli 19.6. od 9.45 do 17.00 hodin vyloučen provoz 
tramvají v ulici Masarykově a přes náměstí Svobody. 
Tramvajová linka 4 bude v úseku Hlavní nádraží – 
Komenského náměstí obousměrně odkloněna ulicí 
Husovou. Linka 9 pojede v úseku Hlavní nádraží – 
Moravské náměstí odklonem ulicí Rooseveltovou. 
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Dopravní podnik města Brna, a. s. 
od druhé poloviny minulého roku 
renovuje zástupce významných typů 
tramvají ČKD Tatra. K retro tramvaji 
typu T3 z roku 1967 se v květnu 2016 
přidala i nově zrenovovaná kloubo-
vá tramvaj K2.  

Obě tramvaje budou slavnostně
představeny v sobotu 18. června 

2016 na náměstí Svobody v rám-
ci Dopravní nostalgie při festivalu 
Brno – město uprostřed Evropy. Bliž-
ší informace budou zveřejněny na in-
ternetových stránkách www.dpmb.
cz a na FB profilu DPMB. Na předsta-
vení a projížďku nově renovovanými 
retro tramvajemi vás srdečně zveme. 
   (jč)

Retro tramvaje
vyjedou do ulic Brna

Fo
to

: J
. Č

er
ný

Zastávky Zelný trh a Náměstí Svobody budou v uve-
dené době bez obsluhy pravidelnými linkami 4 a 9.

BMUE – ohňostrojný epilog

V sobotu 18. června 2016 večer se uzavře festival 
Ignis Brunensis ohňostrojným Epilogem odpáleným 
ve 22.30 hodin z hradu Špilberk. Před zahájením a po 
ukončení ohňostroje budou operativně podle aktuál-
ní situace posíleny vybrané spoje pravidelných linek 
1, 5, 6, 25, 26, 37, 84 v oblasti Mendlova náměstí. 
Po skončení ohňostroje bude krátkodobě posílena 
také noční doprava v centru města prodlouženým 
provozem vybraných linek tramvají a posilových au-
tobusů nočních linek přibližně do 23.30 hodin.

Výluka tramvají v ulici Renneské

Z důvodu podbíjení trati a výměny kolejových objek-
tů bude v sobotu 18. a v neděli 19. června 2016 
vždy od 7.30 do 20.00 vyloučena tramvajová dopra-
va v úseku Nové sady – Krematorium. Linka 8 bude 
odkloněna ulicemi Hybešovou, Václavskou a Vídeň-
skou. Náhradní dopravu zajistí linka x8 po trase 
Nové sady – Celní.

Dočasné přeložení zastávky Technická

Z důvodu slavnostního otevření nové výškové bu-
dovy nebude v pondělí 20. června 2016 od 9.30 
do 12.30 průjezdná část ulice Technické. Linka 53 
objede uzavřený úsek po souběžné komunikaci, 
kam bude přeložena také zastávka Technická.

Víkendová úplná výluka

tramvají v ulicích Olomoucké a Křenové 

V sobotu 25. a v neděli 26. června 2016 bude v rám-
ci dokončovacích prací při rekonstrukci tramvajové 
trati v ulici Olomoucké a dalších prací v ulici Křenové 
zcela vyloučen provoz tramvají v úseku Hlavní nádra-
ží – Geislerova. Tramvajová linka 8 bude rozdělena 
na dva provozní úseky: Mifkova – Geislerova a Hlavní 
nádraží – Starý Lískovec. Tramvajová linka 9 bude ve 
směru od Lesné vedena v centru jednosměrným okru-
hem ulicí Rooseveltovou k Hlavnímu nádraží a po tra-
se přes náměstí Svobody zpět na Lesnou. Tramvajo-
vá linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská 
skála, smyčka – Geislerova. Náhradní dopravu zajis-
tí mimořádná autobusová linka x8 po trase Hlavní 
nádraží – Geislerova – Juliánov. Zastávka Životského 
bude po dobu výluky bez obsluhy.

Omezení provozu tramvají 

na Stránskou skálu

V sobotu 25. června 2016 bude z důvodu podbíjení 
kolejí omezen provoz tramvají na Stránskou skálu. Pro-
voz linky 10 bude v rámci výluky v ulicích Olomoucké 
a Křenové zajišťován kyvadlově vždy po volné koleji.

Výměna kolejí u Hlavního nádraží

V sobotu 25. června 2016 bude z důvodu výměny 
kolejí omezen provoz tramvají od nástupišť tram-
vajových zastávek Hlavní nádraží na 2. a 4. kole-
ji ve směru do viaduktu. Linka 12 bude v úseku 

Česká – Hlavní nádraží jednosměrně odkloněna 
ulicí Rooseveltovou. Linky 8 a 10 viz opatření k vý-
luce v ulicích Olomoucké a Křenové.

Linky s provozem historických 

tramvají a trolejbusů

Pravidelný provoz linek H4 a H24 bude zajišťo-
ván v nepracovních dnech v období od soboty 
25. června do pondělí 28. září 2016 vždy od 
10 do 18 hodin v intervalu 60 minut. Linka H4 
bude vedena po tradiční trase Komenského náměs-
tí – Česká – Náměstí Svobody – Zelný trh – Hlav-
ní nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská – 
Mendlovo náměstí. Na tramvajovou linku H4 bude 
na Mendlově náměstí navazovat trolejbusová linka 
H24 v trase Mendlovo náměstí – Pisárky – Anthro-
pos – Veslařská – Optátova – Vozovna Komín. Na 
linkách H4 a H24 bude platit běžný tarif IDS JMK.

Provoz dopravy v období 

letních prázdnin

V pracovních dnech od 1. července do 31. srp-
na 2016 bude z důvodu výrazně snížené poptávky 
po přepravě vedena doprava na linkách 1 až 84 podle 
omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZD-
NINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní 
spoje. Současně bude realizováno několik prázdnino-
vých výluk, které se aktuálně připravují a informace 
o nich budou k dispozici na webových stránkách www.
dpmb.cz nebo v příštím vydání měsíčníku Šalina.                                                                                                                                          
   Dopravní provoz DPMB, a.s.
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vzděláním s platnou jízdenkou. Cílem 
akce bylo poučit děti o tom, jak pou-
žívat a označovat jízdní doklady a vy-
světlit jim výhodnost placení za jízdné. 
Akce, organizované Tarifním kontakt-
ním centrem DPMB, a. s., se dále zú-
častnili revizoři, Policie ČR a kurátor-
ka oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) Brno-sever.  Byly zkon-
trolovány všechny děti, jedoucí ráno 
do základní školy ve Vranovské uli-
ci. Děti byly poučeny a upozorněny 
na nutnost mít u sebe při cestování 
platnou jízdenku, protože přepravní 
podmínky platí pro každého, i pro 
žáky základní školy. Akci vyhodnotil 
OSPOD Brno-sever i DPMB jako velmi 
úspěšnou, svůj účel splnila zejména 
z preventivního a výchovného pohle-
du. Do budoucna byl projeven zájem 
o její opakování i v dalších lokalitách.                                                                                                                                  
   (red)

Při noční kontrolní akci na konci dub-
na odhalili revizoři DPMB 62 černých 
pasažérů. Hříšníci se ale pokuty bát 
nemuseli. Pokud si do pěti pracovních 
dnů koupili čtvrtletní nebo roční před-
platní jízdní kupón, bude jim z velké 
části odpuštěna. Na vybrané večery se 
totiž vztahuje podmíněná noční amne-
stie. „Jedná se o specifickou akci 

DPMB. Každoročně jsou vyhlašovány 

čtyři podmíněné amnestie: dvě noční 

a dvě denní. Poprvé jsme k této akci 

přistoupili na konci roku 2012,“ uve-
dl generální ředitel DPMB Miloš Ha-
vránek. Při poslední noční amnestii, 
která se konala na podzim loňského 
roku, si víc než 45% černých pasažérů 
následně přišlo předplatní  kupón kou-
pit. Ve vozech MHD samozřejmě probí-
hají i pravidelné noční kontroly, vždy 

za asistence Městské policie a Policie 
České republiky. Jsou zaměřeny nejen 
na prověření platnosti jízdních dokla-
dů, ale i na dodržování zákazu konzu-
mace potravin a nápojů ve voze, vy-
kazování podnapilých a znečištěných 
osob z vozů, případně zajištění osob 
poškozujících majetek DPMB.

Díky pravidelným nočním a den-
ním kontrolám tak bylo za první 

čtvrtletí roku 2016 odhaleno 19 386 
cestujících bez platného jízdního do-
kladu. To je sice o 8% méně než ve 
stejném období roku 2015, na poku-
tách se ale vybralo stejně, tedy téměř 
7,5 milionu korun. Stoupá totiž počet 
cestujících, kteří jsou ochotni zaplatit 
pokutu přímo ve voze.

 „Abychom podpořili trend platby 

pokut na místě, je vybavena část re-

vizorů mobilními bankovními ter-

minály. Cestující bez jízdenky může 

uhradit pokutu bankovní kartou. 

Kartou je již možné platit i při ná-

sledné platbě v doplatkové poklad-

ně,“ dodal vedoucí tarifního odboru 
DPMB Vít Prýgl.   (red)

Město Brno a Jihomoravský kraj 
zjednoduší lidem cestování. K SMS 
jízdenkám a aplikaci POSEIDON 
přibude možnost nákupu předplat-
ních jízdenek přes e-shop a platby 
za jednorázové jízdné bezkontaktní 
kartou. Novinka začne od 1. ledna 
příštího roku fungovat v Brně a nej-
prve budou takto k dostání předplat-
ní jízdenky na zóny 100 + 101. Poté 
přibudou i jednorázové jízdenky na 
území města Brna. Následně se tento 
systém rozšíří do celého regionu. Na 
celém projektu se bude jako největší 
dopravce v kraji podílet samozřejmě 
i Dopravní podnik města Brna. „Do-

pravní podnik již delší dobu tes-

tuje a realizuje moderní systémy 

v odbavování cestujících, které zjed-

nodušují využívání našich služeb. 

Po SMS jízdenkách jsme od začátku 

roku 2015 zavedli i možnost odbavo-

vání cestujících pomocí platebních 

karet. Konkrétně se jedná o autobu-

sovou linku 76, která spojuje cent-

rum města s letištěm. Za šest měsíců 

ostrého provozu si cestující koupili 

téměř 600 jízdenek. Svědčí to o tom, 

že zákazníci DPMB mají o tyto služ-

by zájem. Současně od roku 2014 

v centru města fungují jízdenkové 

automaty na platební karty. Tyto 

systémy se nám osvědčily. Jsme 

proto rádi, že myšlenka a záměry 

realizované v Brně položily základ 

novému projektu elektronického 

odbavování cestujících, který bude 

sloužit cestujícím nejen ve městě, 

ale i v celém kraji. Jako největší do-

pravce regionu jsme připraveni se 

na projektu podílet technicky, per-

sonálně i finančně,“ uvedl generál-
ní ředitel Dopravního podniku města 
Brna Miloš Havránek. 

Cílem je co největší jednoduchost 
systému. Využít budou moci cestují-
cí i vlastní bankovní kartu, ke které 
si přiřadí časový předplatní kupón. 
Veškeré údaje o zakoupených jízden-
kách budou uloženy v centrální da-
tabázi. Karta pak cestujícímu bude 
sloužit jako identifikátor. Při kontro-
le se v databázi rychle prověří, zda je 
k ní přiřazena jízdenka. Toto řešení 

umožní zákazníkům po první regis-
traci komfortní ovládání přes e-shop 
z  domova. Pohodlně si zakoupí jíz-
denku například i platební kartou, 
nastaví trvalý příkaz k úhradě nebo 
povolí inkaso. Jízdní doklady se mu 
pak budou automaticky obnovovat 
a cestující se už nebude muset o koupi 
nových kupónů starat. Velkou výho-
dou bude také možnost okamžitého 
zablokování původní karty při ztrátě 
či krádeži a rychlé přiřazení jízdenky 
k nové kartě bez ztráty financí. 

O konkrétních krocích, týkajících 
se zavádění a fungování systému, vás 
budeme samozřejmě včas podrobně 
informovat i na stránkách časopisu 
Šalina.   (red)

Připravuje se elektronické odbavování cestujících

Proti černým pasažérům: 
více kontrol a možnost platit kartou

Do školy
Počátkem května uspořádal Tarifní od-
bor Dopravního podniku města Brna 
preventivní akci Do školy nejen s učeb-
nicí, zaměřenou na cestování žáků za 

nejen 

s učebnicí
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open air | hudba | divadlo | film | jóga | zábava pro děti

17/6 – 2/9
2016

INDY & WICH
IVAN MLÁDEK & BAND
PLEASE THE TREES

CITRON

MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE

SKYLINE
BLUE EFFECT
HUSA NA PROVÁZKU

STAND UP COMEDY LIVE
LUKÁŠ PAVLÁSEK

SKETY
VÁCLAV NOID BÁRTA

 Sport 
11.00  YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

 Koncert | Rockové legendy

19.00 THE DISTANT BELLS
 THE PINK FLOYD REVIVAL

  Koncert | držitelé ocenění 
Apollo 2015

19.00 IAN
20.30 PLEASE THE TREES 

 Písně z Balady pro banditu
20.00 HLADOLET

 Sport 
11.00  YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

 Koncert | vokální soubory

19.00  MAGNIFICAT 
(komorní pěvecký sbor)

20.30  MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
LÁSKA OPRAVDIVÁ 

 Noc Improshow 
19.15 ONE WONDERMAN SHOW
20.00  IMPRO DŽOW

 Festival ve středu | akustické koncerty
19.00 EN & KAPELA
19.30  PAVEL ŠPIRKA
20.00  ONDŘEJ GALUŠKA
20.30 JAN PLŠEK
21.00 GROOVEY

 Brněnská hudební scéna 
19.00 THE WEATHERMAKERS
20.00 JUST FIVE
21.00 ELPÉČKA 

 Sport 
11.00  YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

STAND UP COMEDY LIVE!
20.00  DANIEL ČECH & NAMIKROFON

 Koncert | Napříč žánry
18.00 PEOPLE ON SUNDAY
19.00 PASS
20.00  NASLOUCHEJ MANDARINKÁM
21.00  TABÁSKOVA PARTYJA

 Koncert | Irská noc 

20.00 DÁLACH

 Sport 
11.00  YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

19.00   RED BULL
TOUR BUS 2016 

 Special event

INDY & WICH
CHAMPION SOUND
PAULIE GARAND & KENNY ROUGH

 Koncert | Jazzová neděle
19.00   VILÉM SPILKA QUARTET

 Cestujeme s Vaňkovkou 
 sál Café Práh
19.00  ISLAND

 Divadlo 
20.00  KOMEDIOMAT

 Koncert
20.00  METEOR „Z PRAHY“

 Koncert 
19.30  RENÉ SOUČEK

20.30  TRABAND

FOOD FEST Fish & sea food

FOOD FEST Fish & sea food
 Sport 
11.00  YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

20.00  LITERÁRNÍ NOC

 Vítání prázdnin
 dětské odpoledne 
14.00  DIVADLO NA STROMĚ
 Tři prasátka
15.00  DIVADLO HARMONIKA
 Pohádka o Písničce
16.00  DIVADLO NA STROMĚ
 Měla babka čtyři jabka
17.00  DIVADLO HARMONIKA
 Kouzelný hrnec

 Koncert | Africká noc
19.30 TUBABU

STAND UP COMEDY LIVE!
20.00   LUKÁŠ PAVLÁSEK 

& NAMIKROFON

 Divadlo
 DIVADLO AMADIS
19.00 Úžasná svatba

 Koncert | Rockové legendy
19.00  THE GLASS ONION – 

BEATLES REVIVAL

ČERVEN 2016 ČERVENEC 2016

 Koncert | rock & alternative 
18.00  LIDOPOP 
19.00  RATTLE BUCKET
20.30  MIRO ŠMAJDA & TERRAPIE

 Koncert | Jazzová neděle
19.00 MILAN KAŠUBA TRIO

 Divadlo
20.00 KOMEDIOMAT 

 Festival ve středu | akustické koncerty
18.30 KAJČA CORK & SNÝOLE
19.00 LÁĎA ZÍTKA
19.30 IVO CICVÁREK
20.00 MAREK VOJTĚCH
20.30 RENDEZ - FOU
21.00 SOVA A SLAMÁK

 Brněnská hudební scéna
19.00 POCITY
20.00 DNA BRNO
21.00 MONTY A NEKAPELA

 Koncert | rockové legendy 
19.00 KONTROLLA 
20.30 PUMPA 

 Sport 
11.00 YOGA S NIKOL (Fait Gallery)

 Koncert | rock & blues 
19.00 JIŘÍ KALOUSEK TRIO

20.30 BLUE EFFECT
 RADIM HLADÍK

 Noc Improshow
19.15 GENARRATOR
20.00 IMPRO DŽOW 

Festival ve středu | akustické koncerty 
19.00 ZDENĚK MATUŠČIN
19.30 EVOLET
20.00 VÍT ŠUJAN
20.30 ŽÁBA A HAD
21.00 MARTIN KYŠPERSKÝ

 Koncert
20.00 VÁCLAV NOID BÁRTA

 Divadlo
20.00 KOMEDIOMAT

 Koncert | a capella | drum

19.00  PAVEL FAJT – 
DRUMMING ALLEY

20.30 SKETY
 Koncert | legendary hard rock 

19.00 AERONAUT 
20.30 CITRON – LÁĎA KŘÍŽEK

 Koncert | electro-pop-night 

19.00 TOM HOLIČ
20.00 RADIUM.NFO
21.00 SKYLINE

 Koncert | mistři španělské kytary

19.00 ZDENĚK BÍNA
20.30 RAK&RAK – KYTAROVÝ
  VIRTUOS ŠTĚPÁN RAK & SYN

 Koncert | Jazzová neděle 
18.00  IVAN MLÁDEK 

& BANJO BAND
20.00 URBAND

STAND UP COMEDY LIVE!
20.00 KAREL HYNEK & NAMIKROFON

 Festival ve středu | akustické koncerty
19.00 MÁTA BRNO
19.30  DINA
20.00 MELDA A SPOL.
20.30 HEDVIKA & HARNACH
21.00 ARNOŠT FRAUENBERG

 Koncert | Napříč žánry
18.00 ATELIER
19.00 KUPODIVU
20.00 HLADOLET
21.00 BEATA BOCEK

  Koncert | rock & pop & grunge 
& more

19.00 La Patchanka
20.30 MICHAL PELANT & BAND
 dvorní kytarista Davida Kollera

FOOD FEST Ice cream & chocolate

FOOD FEST Ice cream & chocolate
Prázdniny (ne)končí | dětské odpoledne 
14.00 DIVADLO PRKNO O čertovi
15.00 JIŘÍ HARNACH (písničky)
16.00 DIVADLO NA VLNCE
 Co dokáže malý Pandík

 Koncert
19.00 LADA ŠIMÍČKOVÁ

20.00 JAN SPÁLENÝ A ASPM

 Koncert | Letní tečka
17.00 THE DUST
18.00  KUMBALU
19.00 SKRZNASKRZ
20.30   JAMIROQUAI TRIBUTE BAND 

BRNO

 Divadlo
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU
19.00 PÍSNIČKY Z PROVÁZKU

 Divadlo
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU
19.00 STRAŠLIVÁ PROMĚNA – 
 COMMEDIA DELL‘ARTE

Na všechny akce

VSTUP ZDARMA
ulice Ve Vaňkovce, Brno

ČTVRTEK 30

STŘEDA 29

ÚTERÝ 28

PONDĚLÍ 27

NEDĚLE 26

PÁTEK 24

ČTVRTEK 23

STŘEDA 22

ÚTERÝ 21

PONDĚLÍ 20

NEDĚLE 19

PÁTEK 17 SOBOTA 2

STŘEDA 6

ČTVRTEK 7

PÁTEK 8

SOBOTA 9

NEDĚLE 10

ÚTERÝ 12

STŘEDA 13

ČTVRTEK 14

SOBOTA 16

ÚTERÝ 19

STŘEDA 20

ČTVRTEK 21

SOBOTA 23

SOBOTA 25

NEDĚLE 24

SOBOTA 23

ÚTERÝ 26

STŘEDA 27

ČTVRTEK 28

PÁTEK 29

SOBOTA 30

NEDĚLE 31

 Divadlo
20.00 DIVADLO PRKNO
 Zakázané uvolnění

 Koncert | Večer šansonu
19.00 PERFECT TIME
19.45 ZUZANA ZEMANOVÁ
20.30 HANA ROBINSON TRIO

 Koncert | Napříč žánry
19.00 MAKAK AKUSTICUS
20.00 TRANZAN
21.00 ŽAMBOŠI

 Koncert | Rockové legendy
20.00 ALANIS MORISSETTE REVIVAL

SRPEN 2016

ÚTERÝ 2

STŘEDA 3

ČTVRTEK 4

PÁTEK 5

STŘEDA 10

PÁTEK 26

ČTVRTEK 11

ÚTERÝ 16

STŘEDA 17

ČTVRTEK 18

PÁTEK 19

SOBOTA 20

NEDĚLE 21

ÚTERÝ 23

STŘEDA 24

SOBOTA 27

ÚTERÝ 30

STŘEDA 31

ZÁŘÍ 2016

ČTVRTEK 1

PÁTEK 2

SRPEN 2016

NEDĚLE 28

ÚTERÝ 9

www.vankovkafest.cz

 9/7–22/7 – KETCHUP FOOD COURT FILM FEST 
 14denní filmový festival, začátek vždy v 19.00

ČTVRTEK 25
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