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řádková inzerce

p j y Finance, půjčky

Byli jste zraněni při doprav. nehodě, ať 

jako řidič, spolujezdec, motorkář, cyklista 

či chodec? I když nejste pojištěni, přesto

máte nárok na odškodnění a to do 4 let od

nehody. Tel.: 736 265 912

g y Práce, brigády

  Hledáme brigádnici na naši výkupnu 

papíru v Brně, dobrý zdravotní stav

a znalost práce na PC podmínkou. Kontakt 

– zdenek.cizmar@mad-recycling.cz

  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

Do naší nové nemocnice v Karlových 

Varech hledáme sestry. Výborné platové

podmínky. Tel. 724 607 258, Ing. Lamač

Hledáme řidiče C+E+profesák. Plat až 

45 000 Kč. Tel.: 724 607 258, Ing. Lamač

p Koupím

Koupím les, na stáří nezáleží i malé 

výměry. Solidní jednání, platba hotově,

tel.: 773 585 290

g yPráce, brigády

Snadné půjčky pro důchodce,

zaměstnance, živnostníky a fi rmy od více 

věřitelů. T: 739 443 544, www.dinero.cz

 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

www.salina-brno.cz

Užijte si dovolenou bez starostí!

Přijďte si pro tělové mléko
Altermed Panthenol 9 % s rakytníkem

jen za 139 Kč!

Poradíme Vám s obsahem 
Vaší cestovní lékárničky.
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nádvoří

Hudební lahůdky dramatické
Usurpator tirrano

Pá 22. 7. 20:00
nádvoří

Hudební lahůdky barokní
Na dvoře krále

Út 26. 7. 20:00
Křišťálový sál

Hudební lahůdky hispánské
Mezi dvěma světy

Ne 11. 9. 11:00
Freskový sál

Hudební lahůdky 
renesanční

Po 01. 8. 20:00
Freskový sál

Hudební lahůdky romantické
Úsvit romantismu
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Zrychlení na 100/100 Mb/s na 3 měsíce zdarma.
Ideální optické připojení pro práci i zábavu.
SIM karta s 50 volnými jednotkami zdarma.

Internet Stačí | 50 Mb/s | 350 Kč/měs.

Svůj zrychlený tarif získáte na
539 015 522 nebo na www.netbox.cz.
Nabídka platí pro nové zákazníky do 31. 8. 2016.

100/100 Mb/s
Zrychlujeme na
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Zdeněk Junák
herec Městského divadla Brno
Za kterými zvířaty chodíme do zoo, to už určují naše vnoučátka. 
Zásadně chodíme za žirafami a chybí nám v brněnské zoo sloni. 
Za těmi jezdíme až do Lešné. Krásné léto všem čtenářům Šaliny!

Mirka Topinková Knapková
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
Mých nejoblíbenějších zvířat v zoo je hned několik. Určitě mezi ně 
patří plameňáci, lední medvědi a žirafy. A ráda bych viděla třeba 
slona (☺). 

Ivo Možný 
sociolog
Na tu otázku nemohu při nejlepší vůli odpovědět, protože jsem na Mni-
ší hoře v zoo nikdy nebyl! Tedy – snad někdy před padesáti lety, když 
byli moji kluci malí. Dětem se v zoo líbí, na mne tam vždy padl smutek.

Šimon Ryšavý
knihkupec a nakladatel
Počátkem června jsem byl s vnučkou Beátkou v brněnské zoo a byl 
jsem unesen, jak vzkvétá. Popravdě musím říci, že mám rád  všechna 
zvířata, ale nejvíce kočkovité šelmy: od těch nejmenších až po ty nej-
větší. Budu však vděčen za jakékoliv zvíře, které do naší krásné zoo 

přibude, a věřím, že i dětská očka budou mrkat a zářit úžasem, co nádherných a někdy 
i tajuplných tvorů kolem nás žije. Děkuji všem, kdo nám tuto radost zprostředkují.

Anketa
Které ze zvířat v brněnské zoo máte nejraději? 
A které byste na Mniší hoře rádi viděli?

Chcete se podílet na výrob  hliníkových 
odlitk  zejména pro automobilový pr mysl 
nebo výkovk  pro energe  ku? Pokud ano jste 
  správní kandidá   pro nás. Jsme slévárna 

a kovárna neželezných kov , KOVOLIT, a.s., 
s 95-   letou historií. Máme vlastní ná a ovnou a obrobnou a sídlíme v Mod icích a jsme výborn  dopravn  
dostupní. Nabízíme zam stnání pro ženy a muže v hlavním pracovním pom ru na pozicích:

• Operátor/operátorka na CNC obráb cích centrech
upínání obrobk , išt ní upína e i obrobk  tlakovým vzduchem, provád ní dokon ovacích prací (pilování 
apod.) a m ení, práce v nep etržitém provozu  

• Operátor/operátorka na licích strojích
obsluha ru n  ovládaných i pln  automa  zovaných licích stroj , provád ní vizuální kontroly kvality odlitk  
a meziopera ního balení, práce v nep etržitém provozu

• Slévárenský d lník/d lnice v povrchové úprav  
obsluha omílacích stroj  nebo tryska , ru ní opracování odlitk  (pilování), práce v t ísm nném nebo 
nep etržitém provozu

• Ková
obsluha ru ních kovacích stroj , provád ní vizuální kontroly kvality výkovk  a meziopera ního balení, práce 
ve t ísm nném provozu

Uchaze e a uchaze ky bez pracovních zkušenos   zaškolíme, nástup možný ihned.

KOVOLIT, a.s., Nádražní 344,
664 42 Mod ice, 

Vlasta Do  ová – osobní odd lení
tel. +420 532 157 450, 

mobil: +420 606 740 713, 
email: personalista@kovolit.czDalší volné pracovní pozice jsou uvedeny na www.kovolit.cz/kariera

kovolit_data.indd   Odd1:1 23.6.2016   11:32:46

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

inzerce

Až o 65 procent dokáže podle odbor-
níků snížit počet střetů motoristů 
s chodci dobře nasvětlený přechod. 
I proto bezpečnějších zeber v Brně 
neustále přibývá. Aby však skutečně 
nasvícení fungovalo, musí splňovat 
přesně dané podmínky. „Zjednodu-
šeně lze říci, že než špatně nasvětlit 
přechod, pak je lepší nenasvětlovat 
vůbec,“ shrnuje vedoucí odboru Tech-
nických sítí Brno Dušan Piják. Právě 
společnost TSB je totiž pověřena 
správou a údržbou veřejného a slav-
nostního osvětlení v Brně, a proto se 
jako budoucí správce také vyjadřuje 
k projektové dokumentaci všech sou-
visejících plánovaných akcí. 

Hlavní zásada je, že světla musí 
ozařovat chodce na přechodu, niko-
liv nasvětlovat pásy zebry na vozov-
ce. Použitá světla nesmí v žádném 
případě oslňovat řidiče, chodec 
musí být osvětlen tak, aby ho přijíž-
dějící řidič v obou směrech uviděl 
včas a s dostatečným rozlišením. 
„Barevný tón světla zvolený pro 
přechod pak musí být z jiné skupiny 

barevných tónů, než jsou použity pro 
osvětlení pozemní komunikace v da-
ném místě,“ upřesnil Piják.  

Aktualizované městské standardy, 
které TSB připravuje, budou už také 
počítat s tím, že budoucí nasvětlení 
brněnských přechodů bude provede-
no pouze za pomoci LED svítidel, je-
jichž provoz je výrazně levnější. 

V loňském roce převzaly TSB do 
správy nasvětlení pěti přechodů, 
letos podle předběžných informací  
plánují městské části nasvětlit více 
jak deset dalších. Nové osvětlení 
přechodů realizuje buď odbor in-
vestic Magistrátu města Brna nebo 
si je v rámci vlastních investic reali-
zují městské části samy. Společnost 
TSB,a.s., zajišťuje projekční prá-
ce, popřípadě i vlastní vybudování 
osvětlení pouze na objednávku. 

Náklady na osvětlení jednoho pře-
chodu jsou různé a mění se například 
podle povrchu (asfalt, dlažba, zeleň) 
a vzdálenosti daného přípojného 
místa. Zhruba se pohybují od 100 do 
150 tisíc korun.   (sal)

Jen správně nasvětlená

zvyšuje bezpečnost

„„zzeebbrraa““



DPMB4

Vydejte se na prohlídku Brna s turistickým minibusem! Pohodlně a bez ná-
mahy a s průvodcem si prohlédnete, co v Brně stojí za vidění. Zavezeme vás 
za nejzajímavějšími památkami v historickém centru i mimo něj, například 
k vile Tugendhat, Löw-Beerově vile, vile Stiassny či Letohrádku Mitrovských. 
Turistické minibusy odjíždějí z náměstí Svobody každou sobotu a neděli od 
4. června až do 30. října 2016 (v červenci, srpnu a září také v pátek). Po-
drobnosti o trase, časech odjezdů a cenách jízdného najdete na webových 
stránkách organizátora – Turistického informačního centra www.ticbrno.cz 
(sekce „Vyhlídková jízda“).

Dopravní podnik města Brna ve spolu-
práci s Odborem sociální péče Magis-
trátu města Brna spustil od 1. června 
novou službu SENIOR BUS. Ta je urče-
na pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a se-
niory starší 70 let s trvalým bydlištěm 
ve městě Brně. „Věřím, že tuto novinku 

v DPMB ocení naši starší spoluobča-

né a že díky této nové službě v rámci 

městské hromadné dopravy ulehčíme 

seniorům každodenní život a staros-

ti,“ řekl u příležitosti představení nové-
ho dopravního prostředku primátor 
města Brna Petr Vokřál. Služba je zajiš-
ťována denně od 6.00 do 22.00 hodin. 
Služba SENIOR BUS zajišťuje jízdu „od 
dveří ke dveřím“, umožňuje přepravu 
jedné doprovázející osoby, přepravu 
jednoho vozíčkáře i s elektrickým vo-
zíkem nebo třeba i  asistenčního psa. 

Službu je nutno si objednat na telefon-
ním čísle 731 518 348 a to minimálně 
jeden pracovní den dopředu. Objed-
návky se přijímají v pracovní dny 
od 7.00 do 15.00 hodin. Služba, která 
je provozována pouze na území města 
Brna, je zpoplatněna jednotnou část-
kou ve výši 50 Kč. Jedna doprovázející 
osoba má cestu zdarma. Občan Brna 
může službu SENIOR BUS využít ma-
ximálně šestkrát za kalendářní měsíc. 
Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa 
nástupu do místa výstupu a zpět, pokud 
je čekání kratší než 15 minut. Pokud je 
čekání delší,  je přeprava zpět už pova-
žována za další cestu. 

O tom, že o novou službu je oprav-
du velký zájem, svědčí, že jen od 1. do 
21. června bylo uskutečněno celkem 
402 jízd.   (red)

Projížďky pro milovníky historických vozidel jsou opět zde! Pravidelný 
provoz linek H4  a H24 je zajišťován v nepracovních dnech v období od 
soboty 25. června do pondělí 28. září 2016 vždy od 10 do 18 hodin 
v intervalu 60 minut. Tramvajová linka H4 je vedena po tradiční trase 
Komenského náměs tí – Česká – Náměstí Svobody – Hlavní nádraží –  Hy-
bešova –  Mendlovo náměstí. Na linku H4 na Mendlově náměstí navazuje 
trolejbusová linka H24 v trase Mendlovo náměstí – Výstaviště-hlavní 
vstup – Pisárky – Anthropos –  Optátova – Vozovna Komín. Linka H24 
obsluhuje pouze uvedené zastávky! Na linkách H4 a H24 platí běžný ta-
rif IDS JMK, přeprava jízdních kol není povolena. Jízdní řády najdete na 
stránce www.dpmb.cz.    

Dopravní podnik města Brna pořídil 
nový zájezdový autobus Volvo 9700. 
Vybavením je jeden z nejmoderněj-
ších na trhu. „Autobus bude sloužit 

hlavně na objednávku města Brna, 

městských firem a brněnským spor-

tovním klubům. Kdo jiný, než prá-

vě městský dopravce by měl auto-

busovou dopravu poskytovat,“ uvedl 
u příležitosti nákupu nového busu 
generální ředitel DPMB Miloš Havrá-
nek. Autobus vyšel na  víc než 7 mili-
onů korun. Jeho kapacita je 55 míst, 
u předních dveří se navíc nachází 
sklopné sedadlo pro průvodce. Auto-
bus je vybaven klimatizací, toaletou, 
kuchyňkou, ledničkami a součástí je 
i Wi-Fi připojení po celém vozidle. 

„Cestující nejspíš nejvíc ocení systém 

palubní zábavy FUNTURO. Ten slou-

ží například pro přehrávání filmů, 

hudby, prohlížení obrázků, příjem 

FM rádia, zobrazení vozidla na mapě 

a k přístupu na internet. Systém se 

ovládá pomocí výklopných monito-

rů s HD rozlišením a USB nabíjením, 

které jsou zabudovány v opěradlech 

sedadel,“ doplnil M. Havránek.
Celková délka je 13,7 m a zavaza-

dlový prostor má objem  11,3 m3. Dal-
ší výhodou je možnost připojení pří-
věsu nebo připevnění skiboxu. 

DPMB vlastnil už v minulosti něko-
lik zájezdových autobusů, které jezdi-
ly po celé Evropě. Nyní chce podnik na 
tuto tradici opět navázat.   (bar)

Historickou tramvají i trolejbusem po BrněNová služba DPMB:  SENIOR BUS

Na zájezd autobusem DPMB

Vyhlídkové jízdy minibusem
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Teplo z tepláren?
Není to drahé?

Vůbec ne. Díky těmto
krokům cena našeho

tepla neroste!
dokonce od ledna 2017
zlevníme teplo o 5 %.

Nejvýhodnější je teplo bez starostí. Teplárny Brno, a.s.

w
w
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Spíše hodinářskou práci, při které šlo 
opravdu o centimetry, připomínala vy-
kládka dvou nových kotlů, které byly 
počátkem června instalovány v provo-
zu Brno – Sever Tepláren Brno. Eko-
logické a ekonomické teplo budou do-
dávat do horkovodu Líšeň a v případě 
potřeby také do propojených horkovo-
dů Lesná a Žabovřesky už letos v  top-
né sezoně 2016/2017.  Moderní plyno-
vé zařízení s vyšší účinností a součtově 
nižším výkonem odpovídající ekono-
mickým i ekologickým moderním 

trendům nahradí na Brně – Severu 
po třiatřiceti letech zastaralý olejovo-
plynový, parní kotel. 

Modernizace provozu Brno – Sever 
je součástí optimalizace velkých zdro-
jů Tepláren Brno a spolu s postupnou 
rekonstrukcí parovodů na horkovo-
dy přináší efektivnější výrobu a dis-
tribuci tepla. Investicí celkem 70 mi-
lionů korun teplárny získaly špičkové 
technologické zařízení, které zákaz-
níkům tepláren přinese spolehlivěj-
ší, ekologičtější a levnější teplo. Nové 

horkovodní kotle na Brno – Severu 
mají účinnost 96 %, tedy o 15 procent 
větší než starý kotel, a splňují součas-
né zpřísněné emisní limity. Teplo 

z nich bude sloužit přímo k natápění 
horkovodů bez nutné transformace 
páry na horkou vodu. Instalací hor-
kovodních kotlů se omezí potřeba při-
pojení provozu Brno – Sever na parní 
síť, která bude poté využívána pouze 
po nejchladnější dny v roce.    (sal)

Špičkové technologie = levnější teplo

Nové kotle výrazně zvednou účinnost
výroby tepla, přinesou čistější ovzduší

Zákazníci Tepláren Brno se mo-
hou těšit, že od příštího roku 
platby za teplo zatíží jejich peně-
ženku méně než dosud. Teplárny 
Brno totiž nejenže sníží plošně 
cenu o 5 procent pro všechny, ale 
další úspory přinese jejich zá-
kazníkům také postupné přepo-
jování z páry na horkou vodu. „Po 
přepojení ve spojení se snížením 
ceny tak náklady za teplo mohou 
někde postupně klesnout až o pě-
tinu ročně. V průměru totiž hor-
ká voda šetří 10 – 15 procent v ná-
kladech za teplo, což představuje 
částku zhruba patnáct set korun,“ 
uvedl obchodní ředitel Tepláren 
Brno Vlastimil Sucháček.

Cenu tepla se teplárnám dařilo držet 
beze změny po pět let od roku 2012, 
a to přesto, že některé jiné tepláren-
ské společnosti v České republice 
byly nuceny zdražovat – i opakovaně. 
„Tím, že od 1. ledna 2017 cena tepla 
v moravské metropoli klesne o 5 pro-
cent, si rodinný rozpočet průměrné 
domácnosti polepší zhruba o 900 ko-
run ročně,“ uvedl obchodní ředitel 

Horká voda zákazníkům Tepláren Brno uspoří

Letos se změna teplonosného média 
týká zákazníků na dalších 48 odběrných 
místech, horká voda přinese úspornější 
teplo například odběratelům v lokali-
tách Brno Sever (ul. Černopolní, Fišova, 
Martínkova, Zemědělská, Kunzova, či 
Cejl), Brno Královo Pole (ul. Sportovní) 
a Brno Střed (tř. Kpt. Jaroše, ul. Kudelo-
va, Bašty). Na spolehlivou a ekonomic-
ky výhodnou dodávku tepla se tak po 
letošním létě může těšit i například 
dětská nemocnice či vila Tugendhat.

Tepláren Brno Ing. Vlastimil Suchá-
ček. Sečteno s úsporami ve spotřebě 
tepla díky horké vodě se pak uspoře-
ná částka může výhledově pohybovat 
okolo dvou tisíc korun ročně. 

Primárním pro teplárny jako pro 
městskou společnost nikdy nebyl 
zisk, nejdůležitějším cílem je udržet 
co nejvýhodnější ceny pro zákazníky. 

Klíčovou roli v řadě nejrůznějších 
opatření, která ke stabilizaci ceny při-
spívají, hraje přechod na nové topné 
médium, tedy přechod z páry na hor-
kou vodu. „Přestavbu zastaralých pa-
rovodů zahájily teplárny v roce 2010, 
do letošního roku bylo přepojeno na 
305 odběrných míst,“ upřesnil obchod-
ní ředitel TB Vlastimil Sucháček. 

Pokud nedojde k nečekaným změ-
nám na světovém trhu s energiemi, 
umožní tato nastavená opatření 
nižší prodejní cenu tepla dlouho-
době udržet. Díky nejrozsáhlejší-
mu investičnímu projektu v historii 
společnosti by úspornou, čistě hor-
kovodní tepelnou síť Brno mělo mít 
v roce 2020.
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Špičkové horkovodní kotle na 
Brno – Severu mají účinnost 
96 % a splňují současné 
zpřísněné emisní limity.
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Výstavní a prodejní galerie GALERIE PEKAŘSKÁ, Pekařská 52, 602 00  Brno
Otevírací doba: PO – PÁ od 9:00 do 17:00 hodin  |  E: krejcirikova@galeriepekarska.cz
www.galeriepekarska.cz

… prostor nejen pro UMĚNÍ A DESIGN

Léto plné barev s výstavou 
KATEŘINA „Kasea“ Petříková
MANDALY
od 14. 7. do 29. 7. 2016 v GALERII PEKAŘSKÁ

inzerce

Po voru, který už brázdí hladinu 
přehrady, přichází Lesy města Brna 
u příležitosti oslav 550. výročí svého 
vzniku s dalším originálním projek-
tem. Galerie v lese nabídne návštěv-
níkům nezvyklé spojení přírodního 
prostředí a uměleckých děl. Vysta-
vovat pod širým nebem budou Ivana 

Olšanová, Iveta Veverková, Miloslava 
Havlíčková, Simona Lvovská, Simona 
Smrčková, Romana Říhová a Daniela 
Haubertová (Dannie). Doprovodný 
program pak osloví všechny napříč 
generacemi. 

Zájemci si mohou splnit své dáv-
né sny, vzít štětec s paletou a nama-
lovat obraz pod vedením výtvarné 
pedagožky ze ZUŠ Vranovská a vi-
zuální umělkyně Lenky Červenco-
vé. Odvážlivci se s jištěním budou 
moci vyšplhat do korun stromů 
a užít si nezvyklého pohledu na 
les z výšky.  Jemnou práci s moto-
rovou pilou předvedou divákům 
umělečtí dřevorubci. Ty tvořivé 
pak jistě zaujme možnost vytvo-
řit si z přírodních materiálů de-
koraci domů. Pro rodiny s dět-
mi je připravena i propojovací 
hra, která je dovede do síně po-
kladů. Program doplní koncer-
ty i divadelní představení jak 

pro děti, tak i dospělé. Připraven je 
i křest knihy V pověstech až po uši 
aneb Tajuplná výprava do Lesů měs-
ta Brna a okolí. 

Návštěvníci si tak mohou odpoči-
nout, pokochat se, občerstvit se a zá-
roveň si prohlédnout nově otevřený 
areál U Mravence Lesíka, který je ur-
čený pro lesní pedagogiku.  

Galerie v lese
spojí přírodu s uměním

Galerii v lese najdete v Brně-Řečkovicích v bývalém areálu muničních skladů 
(na konci ulice Terezy Novákové až u lesa). Budete-li v Brně, tak určitě nevá-
hejte a vyrazte 15.–16. července do lesa. 

Vltava zaplaví v srpnu Brno. Nejde 
však o žádnou geografickou změnu 
či povodeň, ale známá pražská kape-
la Vltava zamíří v sobotu 20. srpna na 
nábřeží Svitavy na festival Překroč-
me řeku. „Hlavním cílem festivalu 
i celého projektu je ukázat obyvate-
lům i návštěvníkům města Brna vše, 
co řeka Svitava nabízí,“ říká předse-
da pořádajícího Černovického sdru-
žení Ladislav Kotík. Kromě boha-
tého hudebního programu v režii 
klubu Stará Pekárna tak bude možné 
navštívit běžně nepřístupné objek-
ty, jako je areál bývalých městských 
jatek na ulici Masná nebo Briessova 
sladovna v brněnských Husovicích. 

Pro milovníky hraní bude v kultur-
ním hubu Industra připraven festi-
val deskových her a hraček. Hlavní 
pódium bude umístěno na Černo-
vickém nábřeží, ale pestrý program 
bude rozprostřen po celém toku řeky 
Svitavy.  V místě hlavního pódia za-
čne vše neckiádou a bude pokračovat 
příjezdem parního vlaku. Ten přijede 
po posvitavské vlečce a cestou zasta-
ví na Tkalcovské a Křenové ulici. Kro-
mě kultury a zábavy budou pro spor-
tovní nadšence otevřena sportoviště 
poblíž řeky. Vše vyvrcholí koncertem 
skupiny Vltava a představením diva-
dla Feste. Více informací na www.na-
brezisvitavy.cz.    (sal)

Překročme řeku, vyzývá nový festival

Opravený Zelňák funguje naplno
Pohodlnější, hezčí – a hlavně stále 
„svůj“. Zelný trh v Brně, unikátní tr-
žiště pod širým nebem, které Brnu 
závidí i Praha, funguje po nedávné 
rekonstrukci naplno. Kdo nevěří, ať 
tam běží. Zorientuje se snadno a zá-
leží na každém z příchozích, co a od 
koho chce nakupovat. Podle nového 
konceptu tvoří základní zónu v dol-
ní části náměstí zemědělci, kteří na-
bízejí svoje vypěstované produkty. 
Sortiment ve zbývající části doplňují 
prodejci, kteří ovoce a zeleninu sami 
nakupují a dále přeprodávají. Nově 
najdete na Zelňáku ovšem také pe-
čivo, uzeniny, či třeba dřevěné nebo 
košíkářské výrobky, můžete rovněž 
ochutnat úžasnou zmrzlinu ze stán-
ku Božský kopeček či čerstvě praže-
nou kávu... A pokud nechcete naku-
povat, pak se můžete nechat nalákat 

na některou z tematických akcí, které 
nyní život na Zelňáku zpestřují. Tře-
ba od 12.–13 srpna se tu bude konat 
Festival RAW a zdravé stravy určený 
všem se zájmem o moderní trendy ve 
stravování. A o týden později bude po 
medvědím česneku, chřestu a jaho-
dách pod Parnasem jako v ráji: pátek 
a sobota 19.–20.srpna budou totiž za-
svěceny rajským jablíčkům. Více na ad-
rese www.trhynazelnaku.cz.    (sal)
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při příležitosti 550

slavnostně otevřou areál

proběhne zde festival pod otevřeným nebem

U Mravence Lesíka

Galerie v lese

e Areál U Mravence Lesíka v Brně-Řečkovicích

(49° 15' 24.8005986"N, 16° 33' 31.2542152" E)

příchod pro pěší po ulici Terezy Novákové

od zastávky Žilkova až k lesu

m

Po oba dva dny

Výstava uměleckých děl v lesním prostředí  

umělečtí řezbáři  řemeslné dílny  stromolezení až

do korun stromů  malování pod vedením zkušeného

lektora  zábavná hra pro děti a nejen pro ně 

VSTUP ZDARMA

Pátek 15. července 2016

11.00 slavnostní zahájení, křest knihy lesních pohádek

15.00 premiéra divadelního souboru Amadis

 „Kouzelné hrátky se zvířátky“

17.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU

20.00 Malé divadlo Kjógenu

Sobota 16. července 2016 

11.00 divadlo Na vlnce  „Co dokáže malý Pandík“ 

14.00 divadlo Kolárka  „Sněhurka“

16.00 závěr festivalu

15.–16. července 2016

MOŽNOST OBČERSTVENÍ
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Díky účinkování v seriálu Ulice si 
na nedostatek popularity stěžo-

vat nemůže. Šárka Vaculíková však 
rozhodně není jen televizní „rychlo-
kvaška“. Mimo jiné je pravidelnou 
hostující herečkou v Divadle Bolka 
Polívky, kde hraje v jeho „kmeno-
vých“ inscenacích, jako jsou TVRZ či 
Podivné odpoledne dr. Zvonka Bur-
keho. A také je autorkou divadelní 
hry Milena má problém. Jako Milenu 
i jako Svatavu v Podivném odpoled-
ni ji v nejbližší době můžete vidět na 
nádvoří Staré radnice v rámci Letní 
scény Divadla Bolka Polívky. 

Odkdy se vlastně datuje vaše spolu-

práce s Divadlem Bolka Polívky ?

Začalo to TVRZÍ, a to je zhruba před 
rokem a půl. Seznámila  jsem se s re-
žisérem Lubošem Balákem, který dě-
lal hezké představení v Divadle na zá-
bradlí. A pak mi zanedlouho zavolal 
ředitel DBP Ondřej Chalupský, že pře-
mýšleli s Lubošem o obsazení, že mají 
jednu dívčí roli a oba jsem napadla já. 
Takhle jednoduše se to seběhlo…

Takže souvislost s tím, že vaším 

partnerem byl jeden čas Vladi-

mír Polívka, je čistě náhodná?

Je pravda, že jsme spolu chodili. Vliv 
na to, že jsem začala pracovat v DBP, 

to mělo jen ten, že Vladimír hrál teh-
dy v tom Balákově představení… A už 
spolu nechodíme. 

Vaším strýcem je herec Lukáš Vacu-

lík. To on vás přivedl k divadlu? 

Tím, že jsme měli v rodině herce, tak 
se mi to nejevilo jako nedosažitelné 
povolání. Já jsem navíc v těchto vě-
cech dost introvert a doma jsem dlou-
ho tajila, že chci dělat zkoušky na kon-
zervatoř. Bála jsem se, že mi to budou 
rozmlouvat a říkat, no jo, ona si myslí, 
že když Lukáš hraje, tak může taky… 
Přiznala jsem to, až už nešlo couv-
nout. Naštěstí jakmile mne přijali, tak 
už to všichni nějak vzali, že to není jen 
nějaká hovadina a můj výmysl.

Vaši rodiče mají něco společ-

ného s divadlem? 

Jsem vlastně sklepácké dítě. Moje 
maminka v divadle Sklep zpívala 
vokály. A ty nejznámější sklepácký 
pecky jsou od mého tatínka, který 
pro divadlo skládal hudbu. Vyrůsta-
la jsem v divadelním prostředí, takže 
opravdu těžko říct, jestli mne ovlivnil 
Lukáš nebo to, že jsem se dívala ráda 
na pohádky a chtěla být princeznou, 
či to, že jsem usínala v postýlce a vedle 
se zkoušely písně jako Strom kýve pa-
hýly, chtěl bych jen na chvíli… 

Divadlo ale není pro introverty…

Když se ve mně zrodí nějaká touha, 
dávám si na čas, než ji řeknu veřejně. 
Mám strach, že ti ostatní mne odra-
dí. To je i případ mé hry Milena má 
problém. Jen díky tomu, že jsem byla 
sama a nikdo mne nezrazoval, Milena 
spatřila světlo světa.

O čem vaše hra je? 

Na DAMU jsem studovala autorskou 
tvorbu a pedagogiku a jako baka-
lářskou práci jsem musela připravit 
třicetiminutovou autorskou prezen-
taci. Chtěla jsem si najít téma, s kte-
rým bych mohla pokračovat, abych 
se nevyšťavila jen pro zkoušky a dál 
nic. Milena vychází z mých zkušeností 
a z životních příběhů žen mé rodiny. 
Babiček, maminky a macešky. Čili se 
tam najde víc generací. A je to o dív-
ce, která těsně než řekne u oltáře své 
„ano“, začne řešit, zda se vůbec chce 
stát ženou v domácnosti, a dojde jí, 
co všechno to vlastně znamená! A že 
to vůbec není sranda. Ale to předsta-
vení sranda je, alespoň doufám (☺). 
Při vzniku jsem se řídila citátem Os-
cara Wilda: „Život je příliš krátký na 
to, abychom ho brali vážně!“ A baví se 
i muži, tak snad se to povedlo. 

Jaký je Bolek Polívka kolega na 

jevišti? 

Bolek je pro mě obrovská autorita, ne-
skutečný profesionál. Bezedná stud-
nice zkušeností a jsem moc šťastná, že 
vedle něj můžu na jevišti stát. Zároveň 
je to i velká zkouška, protože ho neo-
klamete. Vidí, když přehráváte, když 
kecáte, když nepravdivě hrajete… 
a jako partner vás při tom okamžitě 
přichytí. Takže je to trochu zkouška od-
vahy a zároveň obrovská škola. Za Sva-
tavu v Podivném odpoledni dr. Zvonka 
Burkeho jsem proto strašně vděčná. 

Vaši tvář proslavila především 

Ulice. Jak dlouho Adrianu Peš-

kovou hrajete a jak jste se do se-

riálu dostala? 

V Ulici jsem už přes čtyři roky, roli 
jsem dostala přes konkurz. A hodně 
jsem se tam naučila. 

Máte raději komedie, nebo vážné 

až tragické role? 

Mám ráda, když je nějaká životní 
pravda řečena s nadhledem. Je snad-
né padnout do trápení a depresí, což 
se v životě děje často, takže je fajn, 
když vám divadlo lehkou rukou na-
bídne návod, jak z toho ven… 

Narodila jste se ve znamení 

Býka, ti se prý rádi obklopují 

hezkými věcmi. To platí?  

No to jo, to je asi pravda. Jsem sice hol-
ka, která si klidně dá indiánské léto 
u vody, kde se nemusí sprchovat v tep-
lé vodě, chodí bosá a tři dny v jedněch 
šatech. Ale když už si koupím vázu, tak 
si koupím hezkou vázu a nevadí mi, že 
stojí víc peněz. Protože když se na ni 
podívám, tak mne pohladí. 

Máte vysněnou roli? A kterou? 

Milenou jsem si splnila sen, který jsem 
si dopředu ani nepojmenovala. Až po 
premiéře jsem si říkala, vždyť to jsem 
vlastně chtěla od dětství, udělat něco, 
co bude jen moje. Vysněnou jsem měla 
dřív Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy. 
A pak dostala Lízu v Pygmalionu v Di-
vadle na Vinohradech, kam nastupu-
ji do angažmá, a zjistila jsem, že se mi 
splnil další sen, který jsem ani nestihla 
vyřknout. Takže teď nemám žádné sny, 
ale jsem otevřená všem možnostem. 

Jak se těšíte na hraní pod širým 

nebem na Staré radnici? 

Venku je to úplně jiné, působí tam 
spousta rušivých elementů, které se 
dají většinou vzít do hry. Je to vždyc-
ky hezký zážitek.

Je rozdíl mezi brněnským a praž-

ským publikem?

Brněnské je mnohem vřelejší. To je úpl-
ný balzám. V Praze trvá, než se diváci 
chytnou, v Brně je to hned.   (jih)
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Šárku Vaculíkovou 

můžete vidět na 

Letní scéně Divadla 

Bolka Polívky na 

Staré radnici



Tip Šaliny:8

Blíží se léto, a protože k létu neod-
myslitelně patří i nevšední zážit-

ky, letos si pro Vás Divadlo Bolka Po-
lívky připravilo vůbec poprvé Letní 
divadelní scénu. A ne ledajakou! Let-
ní scéna se stala součástí již druhého 
ročníku festivalu Léto na Staré rad-
nici – pestré směsice koncertů všech 
žánrů, folkloru a nově také divadla.

V době od 12. července do 1. září 
tak diváci mohou zhlédnout nejen 
představení Divadla Bolka Polívky, ale 
i představení, která jsou běžně k vidě-
ní pouze na pražských jevištích. 

Prologem Letní scény se stane před-
stavení Caveman konané 12. a 13. 
července. První blok Letní scény poté 
startuje 3. srpna domovským předsta-
vením Divadla Bolka Polívky - Podiv-
né odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 
a zakončuje ho 16. srpna Rozmarný 
večer Divadelního spolku Kašpar.

Druhý blok Letní scény potrvá od 
25. srpna do 1. září a mimo jiné na-
bídne představení Like Shakespeare, 
Commedia dell’arte, Lordi a další.

Těšit se tak můžete na Bolka 
Polívku, Milana Lasicu, Ondřeje 

Sokola, Chantal Poullain, Annu Po-
lívkovou, Filipa Blažka, Ivanu Chýl-
kovou, Pavla Kříže a další skvělé he-
recké osobnosti.

„Jsme rádi, že se nám podařilo 
najít vhodný prostor pro letní scénu 
našeho divadla. Věříme, že se na ná-
dvoří Staré radnice bude líbit hercům 
a divákům. Máme radost, že se nám 
podařilo připravit pestrý program 
z našich i hostujících představení. 
Doufáme, že počasí vyjde a bude 
krásně. A kdyby přece jen občas 
sprchlo, jsme připraveni i na mokrou 

variantu,” říká 
k letní scéně Ondřej Chalupský, ře-

ditel Divadla Bolka Polívky. Nechte se 
unést atmosférou letních nocí a přijď-
te se obklopit hvězdami – jak už těmi 
na obloze, tak těmi divadelními na 
prknech, co znamenají svět. Více in-
formací na www.divadlobolkapoliv-
ky.cz nebo facebooku divadla.

Obklopte se hvězdami! Divadlo Bolka Polívky připravilo poprvé 
Letní divadelní scénu na Staré radnici

variantu ” říká

Vstupenky na všechna představení jsou již 

v prodeji na pokladně divadla nebo v síti 

Ticketportal. Diváci budou mít také možnost 

zakoupit vstupenky přímo na místě, a to 

vždy hodinu před začátkem představení.

 12. 7. a 13.7.

CAVEMAN  
Autor: Rob Becker 
Režie: Patrik Hartl 
Hraje: Jan Holík / Jakub Slach 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

 3. 8. a 4.8.

PODIVNÉ ODPOLEDNE 
Dr. ZVONKA BURKEHO / 
Divadlo Bolka Polívky  
Autor: Ladislav Smoček
Režie: Břetislav Rychlík
Hrají: Bolek Polívka, Pavel 
Liška, Radim Fiala, Petr 
Halberstadt, Šárka Vaculíková
Legendární líčená a černá 
crazykomedie o skorovraždě, 
buchtách a svatbě.

 5. 8. 

MILENA MÁ PROBLÉM
Autor a režie: Šárka Vaculíková
Hraje: Šárka Vaculíková
Autorské představení Šárky 
Vaculíkové, které vtipně 
popisuje, co všechno může 
v jedné vteřině nevěstě 
problesknout hlavou, než řekne 
své „ano“. Vyprat? Uklidit? 
Dovolit? Smát se? Nebo to 
všechno hodit za hlavu?

 9. 8. 

VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE?  / Divadlo Palace  
Autor: Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques
Režie: Petr Palouš

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, Jaromír 
Dulava, Dana Černá / Kamila Špráchalová, Martina Hudečková, 
Zdeněk Vencl / Otmar Brancuzský 
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, 
ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby 
své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou 
životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Tento trik úspěšně 
použil dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. 

 10. 8. 

MÍNUS DVA / Divadlo Bolka 
Polívky a Štúdio L+S
Autor: Samuel Benchetrit
Režie: Juraj Nvota
Hrají: Milan Lasica, Bolek 
Polívka, František Balog, Sára 
Venclovská
Krásný lidský příběh dvou mužů, 
kteří utíkají z nemocnice, aby 
se setkali s dosud nepoznaným 
životem. 

 11. 8. 

DNA / Divadlo Bolka Polívky
Autor a režie: Bolek Polívka
Hrají: Anna Polívková, Bolek 
Polívka, Jaromír Barin Tichý, 
Jiří Fretti Pfeifer
 „To jsou samé drogy, čuchání, 
injekce – člověk je rád, když se 
mu podaří vychovat normálního 
alkoholika!“ Komedie 

s autobiografickými prvky je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů 
a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru Bolka Polívky, 
který půvabně osvěžuje jeho dcera Anna Polívková.

 12. 8. 

HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA / Studio DVA DIVADLO
Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Filip Blažek, Kryštof Hádek / Michal Slaný, Marika Šoposká, 
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Roman Štabrňák, Barbora 
Šuláková / Alžběta 
Krejčiříková, Jana Stryková / 
Jitka Schneiderová
Tři milenecké dvojice 
a rozmazlená čivava svedou 
na rozkládací skandinávské 
pohovce boj o štěstí. Přijďte 
jim fandit!

 13. 8. 

VYSAVAČ / Studio DVA DIVADLO 
Autor a režie: Patrik Hartl
Hraje: Bohumil Klepl
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném 
stárnoucím uklízeči z nákupního centra. 

 14. 8. 

4 SESTRY / Studio DVA DIVADLO

Autor a režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Anna Šišková, Jana Stryková, Berenika 
Kohoutová, Roman Štabrňák
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, 
chlípném včelaři a překvapení v kompostu. 

 15. 8. a 16.8.

ROZMARNÝ VEČER / 
Divadelní spolek Kašpar
Autor: Vladislav Vančura a Jakub 
Špalek
Režie: Jakub Špalek
Hrají a zpívají: Jan Potměšil, 
Jitka Nerudová, Tomáš 
Stolařík, Irena Kristeková, 
Jan Zadražil, Míla Tichý, 

Eliška Boušková, Jakub Špalek, Zdeněk Dočekal
Nejslavnější novela Vladislava Vančury Rozmarné léto v divadelní 
adaptaci! Představení Rozmarný večer nabízí vančurovskou atmosféru, 
skvělou hudbu a příjemný letní večer.

 25. 8. 

ANI ZA MILION / Divadlo v Rytířské
Autoři: Michaela Doleželová a Roman Vencl
Režie: Petr Hruška
Hrají: Adéla Gondíková, Jiří Langmajer
V této brilantní detektivní komedii, která svede dohromady Jacqueline a Lamberta 
a navěky spojí tajemstvím, je všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, 
každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…

 26. 8. 

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Studio DVA DIVADLO
Autor: Dario Fo a Franca Rame
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Marian Roden
Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky.

 27. 8. 

LIKE SHAKESPEARE / 
StageArtCz & Divadlo 
Bolka Polívky
Překlad: Jiří Josek (úryvky textů 
Williama Shakespeara) 
Autor: Pavel Trtílek 
Režie: Petr Halberstadt 
Hrají: Petr Bláha / Tomáš 
Milostný, Petr Halberstadt / 

Ivan Urbánek, Jakub Šafránek / Vojtěch Blahuta, Ondřej Dvořák, 
DJ – Marek Tůma
V představení se diváci ponoří do doby alžbětinského divadla v renesanční 
Anglii. Představí se jim nejen samotný Shakespeare, ale také postavy z jeho her. 
To vše je umocněno hudebním doprovodem DJ Marka Tůmy přímo na jevišti. 

 28. 8. 

COMMEDIA DELĹ ARTE / 
SPOLEK SEŠLÝCH
Režie: Zdeněk Dušek
Hrají: Marek Daniel, Tatiana 
Vilhelmová / Gabriela Štefanová, 
Roman Slovák / Michal 
Bumbálek, Pavel Liška, Leoš 

Noha / Roman Slovák, Andrea Marečková / Ivana Hloužková
Záměny, převleky, gagy, situační komika a velmi jadrný humor – to je 
Commedia dell‘arte, která vypráví příběh chamtivého Pantalona, který 
touží po krásné Isabelle. Její srdce ale patří romantikovi Leandrovi, který 
musí o Isabelle soupeřit s chvástavým Capitánem. 

 29. 8. 

LORDI
Autor: Oscar Wilde, Robbi Ross
Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofmann, Peter Serge Butko
Salónní komedie s erotickými prvky nabízí dobrodružná setkání, atmosféru 
tajných schůzek, nekonvenční hry a neuvěřitelné kecy.

 30. 8. 

CELEBRITY / 
Studio DVA DIVADLO
Autor a režie: Ondřej Sokol 
Hraje: Ondřej Sokol 
Nečekaný pohled do soukromí 
Ondřeje Sokola a téměř všech 
umělců v České republice.

 31. 8. 

JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, 
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ / 
Divadlo Komediograf
Autor a režie: Luboš Balák
Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš 
Měcháček / Vladimír Polívka
Nadčasová groteska, originálně 
zpracovávající naši nedávnou 
minulost a dva protipóly jednoho 

období – komunistu Gustava Husáka a gymnastku Věru Čáslavskou. 

 1. 9. 

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Divadlo Ungelt
Autor: Richard Alfieri
Režie:  Zdeněk Dušek
Hrají: Chantal Poullain, Pavel Kříž
Strhující herecký duet o lidské samotě a nikdy neumírající naději.  

Začátky představení vždy ve 20 hodin. 
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Na Mniší hoře se povedl 
první odchov rosomáka 
v České republice

Poprvé v České republice se v brněn-
ské zoologické zahradě na začátku 
března narodilo mládě rosomáka si-
biřského. V Zoo Brno je od roku 2010 
jeden pár rosomáků - samec Ivan se 
narodil v roce 2008 v norském Kristi-
ansandu a samice Nataša v roce 2010 
v Moskvě. Vzhledem k tomu, že gravi-
dita u samic rosomáka je těžko rozpo-
znatelná, bylo příjemné překvapení, 
když se 2. března objevilo na kame-
rách z porodního boxu narozené mlá-
dě. „I v předchozích letech jsme u na-
šich rosomáků pozorovali páření, 
ale na mládě jsme čekali celých šest 

let. Odborníci na chov rosomáků po-
pisují, že u tohoto druhu paradoxně 
nerozhoduje věk samice, ale samce. 
Většinou se mláďata rodí, až samec 
dosáhne osmi let, což se potvrdilo 
i u nás,“ říká ředitel Zoo Brno Martin 
Hovorka. „Milí kolegové z Brna, gra-
tuluji k prvnímu odchovu rosomá-
ka sibiřského v českých zahradách 
a těším se na zprávu, jestli je to sa-
mec nebo samička,“ píše ze švédské-
ho Nordensarku koordinátor chovu 
rosomáků Leif Blomqvist. Dnes už 
víme, že mládě je sameček a o prázd-
ninách, zejména pak v ranních nebo 
pozdních odpoledních hodinách mů-
žete rodinku rosomáků vidět pohro-
madě v jejich expozici.

Brněnská zoo se letos neztratila 
ani mezi mimořádnými úspěchy 

ostatních „kolegyň“. Pražské slůně 
či gorilátko vyvažovala novorozená 
a hravá„ledvídka“  Noria či kamčat-
ský medvídek, arktická vlčata nebo 
vůbec první odchov rosomáka. Ex-
pozice orlů bělohlavých zase získa-
la jako nejlepší stavba roku 2015 

ocenění Bílý slon… A to se pořád mají 
Brňané na co těšit, slibuje ředitel ZOO 
Brno Martin Hovorka. 

Odkud do Brna připutují lvi? 

Vzhledem k tomu, že lví expozice bude 
součástí komplexu Kalahari a bude 
sousedit s Africkou vesnicí, chtěli by-
chom, aby to byl lev jihoafrický. Se-
hnat takového lva v Evropě není úplně 
jednoduché, protože ho sice v někte-
rých zahradách mají, ale nereprodu-
kují se. Proto chceme využít našich 
zahraničních kontaktů a oslovit zoo-
logické zahrady přímo na jihu Afriky. 
Uvidíme, jak budeme úspěšní. 

Lední medvědice láká návštěv-

níky po tisících. Bude se muset 

odstěhovat jako její starší sou-

rozenci a kam? 

I naše páté lední medvídě, samička 
Noria se bude muset kolem druhé-
ho roku věku stěhovat. Kam, to roz-
hodne koordinátor chovu ledních 
medvědů. Nedávno jsme například 
byli na návštěvě v Zoo Hannover, 
kde mají krásnou expozici pro led-
ní medvědy. Tam by se naší Norince 
určitě líbilo a i jejich vedení zahrady 
o ni projevilo zájem. Konečné slovo 
bude ale mít koordinátor.

Jak je složité získávat nová zvířa-

ta a naopak, jak je složité umís-

ťovat ta vaše, která nemohou na 

Mniší hoře zůstat? 

To je velmi složitá problematika na 
tak krátký rozhovor. Ale nejlepším 
příkladem je určitě žirafa síťovaná. 
Je to velmi atraktivní zvíře, které 
je ale v současnosti v evropských 

zahradách přemnoženo. A vzhledem 
k tomu, že není povoleno vyvážet ži-
rafy mimo zahrady sdružené v EAZA 
/Evropská asociace zoologických za-
hrad/, museli jsme například i my při-
stoupit k zastavení reprodukce našich 
žiraf. Protože se nám v posledních le-
tech ročně narodila minimálně jed-
na žirafa. Mláďata jsou samozřejmě 
návštěvnicky vděčná, ale vzniká pak 
problém, kam je umístit. V některých 
zahradách to řeší například tím, že 
zakládají ryze samičí skupiny. 

Koho byste na Mniší hoře rád ješ-

tě přivítal? 

Rádi bychom pro naše návštěvníky po-
stupně dotvářeli kolekci atraktivních 
zvířat. To souvisí s budováním nových 
expozic a s nemalými náklady. Po 
lvech bychom chtěli postupně pořídit 

Po lvech by mohli dorazit i hroši

Na konci června byla v brněnském 

Urban centru zahájena výstava 

Zoo Brno „Lvi se vracejí“. Až do 

konce srpna si lze prohlédnout 

projekt připravované lví expozice 

a další plány těch, které se brněn-

ská zoologická zahrada chystá 

otevřít v nejbližších letech. Výběh 

pro krále zvířat se začne stavět 

již letos a předpokládaná doba 

výstavby je dvanáct měsíců. Do 

Zoo Brno se lvi vrátí po více než 

deseti letech. Poslední brněnský 

lev, samec Bali, odešel do zoo ve 

Francii v roce 2003, a to právě 

z důvodů nevyhovujících prostor 

pro chov těchto šelem. V historii 

zahrada chovala lvy nepřetržitě 

od roku 1953 a například v letech 

1962–1972 odchovala jedenáct 

lvíčat. Dále výstava představu-

je mimo jiné i projekt nového 

venkovního výběhu šimpanzů, 

jehož největší atrakcí bude 

obdoba lávky vedoucí v korunách 

stromů v některých rezervacích 

v tropických pralesích. „Část 

výstavy je věnována novým ex-

pozicím posledních tří let, jako je 

velmi atraktivní Africká vesnice, 

unikátní voliéra orlů bělohlavých 

a průchozí expozice klokanů. 

Měla by být pozvánkou pro 

všechny, kteří ještě nevědí, jak 

se za posledních pět let brněnská 

zoologická zahrada změnila,“ řekl 

vedoucí útvaru vnějších vztahů 

Michal Vaňáč. 

Lvi se 
vracejí  

Nejen Noria. Baby boom na Mniší hoře
Kromě Norii, pátého ledního medvíděte narozeného v Brně, zaznamenala brněnská zoo další chovatelské úspěchy: 

U rosomáků nerozhoduje při rodičovství věk 

samice, ale samce. Většinou se mláďata rodí, 

až samec dosáhne osmi let. 

V plánu na Mniší hoře je i projekt nového venkovního výběhu šimpanzů, 

jehož největší atrakcí bude obdoba lávky vedoucí v korunách stromů 

v některých rezervacích v tropických pralesích.
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i další šelmy, jako jsou gepardi a hyeny, 
dále nosorožce a hrochy. Máme v plá-
nu v nejbližších letech ve střední části 
zahrady vybudovat expozici Himaláje, 
kde by se měl objevit levhart sněžný 
nebo makak himalájský.

Je jasné, že Noria mít nouzi 

o podporovatele mít nebude, 

na koho však sponzoři třeba 

zapomínají? 

Obecně menší zájem je o adopci ptá-
ků, kromě arů. Například velmi krásní 
obyvatelé Africké vesnice – plameňáci 
zatím také žádného adoptivního rodi-
če nemají. To může být pro vaše čtená-
ře inspirace. A z velkých zvířat jsou to 
například takin indický nebo bizon.

Kdo je typický návštěvník brněn-

ské zoo? 

Typickým návštěvníkem naší brněn-
ské zoologické zahrady je mladá rodi-
na s jedním nebo dvěma dětmi. Chodí 
k nám samozřejmě v hojné míře také 

prarodiče se svými vnoučaty. Čas-
tými návštěvníky, zejména v měsíci 
květnu a červnu jsou žáci brněnských 
mateřských a základních škol a škol 
z blízkého okolí. Ale snažíme se lákat 
například i studenty, kterých v Brně 
není málo. Spolupracujeme s různými 
brněnskými univerzitami, jejich stu-
denti se podílí na některých našich 
projektech a v neposlední řadě je lá-
káme na Mniší horu i naší novou šif-
rovací hrou Dotkni se evoluce. Přijďte 
si ji vyzkoušet.

A kdy už budeme moci pohodlně 

zaparkovat (☺)? 

Jsem velmi rád, že současné vedení 
města Brna se parkování u zoologické 
zahrady začalo intenzivně věnovat. 
V současnosti probíhají další jedná-
ní a já doufám, že konečně po mnoha 
letech dospějeme k nějakému řešení 
a budeme tak moci našim návštěvní-
kům nabídnout parkování a další služ-
by odpovídající 21. století.   (sal)
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První brněnská mláďata 
vlků hřivnatých 

Vlci hřivnatí, kteří nejsou často cho-
vaným druhem v zoologických za-
hradách, se poprvé v historii brněn-
ské zoo rozmnožili. Na konci ledna 
bylo zřejmé, že se v zázemí největ-
ších jihoamerických psovitých šelem 
něco děje, ale s ohledem na plachost 
těchto zvířat se chovatelé až na konci 
února mohli přesvědčit, že se narodi-
la tři mláďata. Zoo Brno chová vlky 
hřivnaté od roku 2000 a tento druh 
je součástí Evropského záchovného 
programu /EEP/. Chovný pár obývá 
společně výběh v horní části Mniší 
hory druhý rok – sedmiletá samice 
Saartje přijela v roce 2011 z polské-
ho Gdaňsku a od roku 2013 jí dělá 
společnost tříletý samec Karlos. Mlá-
ďata jsou dva samci a jedna samička, 
v rámci letošního Dne přírodních věd 

byli pokřtěni a od studentů Střední 
průmyslové školy chemické v Brně 
dostali jména Eda, Marek a Adéla. 
Starají se o ně oba rodiče a konkrét-
ně poměrně mladý samec je přímo 
vzorový táta. „Pečuje o trojčata větši-
nu času a matka pak zejména v době 
kojení,“ říká kurátorka savců Zoo 
Brno Dorota Gremlicová. 

Vlk hřivnatý se od jiných velkých 
zástupců této čeledi liší celkovým 
vzhledem, chováním i složením stra-
vy. Přesto, že ve hřbetě je vysoký 
téměř 90 cm, váží jen kolem 23 kg. 
Dlouhé nohy jsou výhodou v pro-
středí travnatých a křovinatých po-
rostů, které jsou jejich přirozeným 
domovem. Je všežravec, ale v přírodě 
převážnou část jeho jídelníčku tvoří 
rostlinná složka, v sezoně dokonce až 
polovinu, jinak loví drobné hlodavce. 
Hlavní komponent potravy je lilkovi-
tá rostlina Solanum lycocarpum. 

Jelizar a Kamčatka mají 
třetího „syna“ 

Třetí mládě brněnských medvědů 
kamčatských má za sebou první kon-
takt s člověkem. Samice Kamčatka se 
totiž rozhodla porodit mládě mimo 
připravený porodní box v brlohu ven-
kovní expozice a celé čtyři měsíce ho 
skrývala před chovateli i návštěvní-
ky. První veterinární prohlídka uká-
zala, že mládě je opět kluk. 

Letošní odchov medvíděte probíhal 
jinak než odchov dvojčat Kuby a Toby-
ho v roce 2012. Zoologové se totiž  roz-
hodli medvědí rodinu nerozdělovat. 
Letos Kamčatka tak na konci ledna 
porodila do Jelizarem vyhloubeného 
brlohu ve venkovní expozici, samce 
„vykázala“ a dala mu jasně najevo, že 
ho v blízkosti mláděte nechce. Ten od 
té doby většinu času trávil v zázemí 
Kamčatských chalup. Po třech měsí-
cích se začala matka s mládětem uka-
zovat v blízkosti brlohu a nyní jsou 
společně k vidění i ve druhé části ex-
pozice s bazénem. V červnu se pak po-
dařilo chovatelům odlákat Kamčatku 
za vůní jejich oblíbených ryb a mládě 
oddělené od matky zvážili, naočkova-
li a zjistili, že je to opět sameček. Na 
jeho výchově by se měli společně po-
dílet Kamčatka i s Jelizarem.  

Vlčí alfa samec 
nezklamal

Sedm letos odchovaných vlčat je dů-
kazem, že mladý samec, který dorazil 
do Brna z Dánska v lednu minulého 
roku, nezklamal naděje na založení 
nové stabilní skupiny vlků arktických 
v brněnské zoo. Základem nové smeč-
ky se staly dvě mladé samice z „domá-
cího“ chovu a právě dánský chovný 
samec. Výběh vlků arktických, jejichž 
adoptivními rodiči je dodavatel zem-
ního plynu SPP CZ, byl rozdělen na 
dvě části, v jedné zůstávala část staré 
skupiny a ve druhé nově sestavená 
skupina. Ta odchovala vloni jen jed-
no mládě, které bylo na podzim pře-
vezeno do Zoo Kišiněv v Moldavsku. 
V letošním roce pak byli chovatelé 
mile překvapeni, protože ve vlčí noře 
odchovaly obě samice sedm mláďat, 
která jsou přibližně stejně stará a jsou 
krásným oživením vlčí expozice. Sou-
časně se podařilo umístit poslední tři 
samce ze staré skupiny, kteří odjeli 
do Slovinska. Expozice je nyní znovu 
spojena a nová vlčí skupina má k dis-
pozici celých 3500 metrů čtverečních 
výběhu.    (sal)

Celé léto dostane každé dítě 

po vstupu do zoo poukaz na 

audioknihu zdarma. Pohádku 

pro brněnskou zoo namluvil 

herec Jiří Lábus.

A aby toho nebylo málo, tak si 

může vyzkoušet dětskou verzi 

šifrovací hry! Brožury je mož-

né vyzvednout na pokladnách 

a v prodejně upomínkových 

předmětů nad restaurací U Tyg-

ra. Start je na konci vstupního 

esíčka u Tygřích skal. Hra je 

určená pro děti od 5 do 10 let, 

které umí číst, případně v do-

provodu dospěláka. 
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Husa na provázku: Jedna sezona skončila. 
Ať žije ta devětačtyřicátá 

Mohlo by se zdát, že Husa na provázku 
během prázdnin jen tak odpočívá, není 
to ale pravda. Na konci srpna se soubor 
sejde na tradičním soustředění, aby pra-
coval na titulech, které budou mít pre-
miéru v nadcházející divadelní sezoně, 
v historii Provázku už devětačtyřicáté! 

Zahájí ji Alma, moje strunohra na Sklepní scéně. Hra Jiřího Orta v režii Gabrie-
ly Krečmerové vypráví o „profesionální múze“ Almě Mahlerové, podivuhodné 
ženě, která významně ovlivnila evropské kulturní dění a stala se milenkou či 
manželkou řady mimořádných mužů, jako byl skladatel Gustav Mahler, archi-
tekt Walter Gropius, malíř Oskar Kokoschka či spisovatel Franz Werfel. Čím byla 
tak výjimečná? Byla to neodolatelná kráska, nebo obyčejná bestie? Femme fa-
tale, nebo vypočítavé monstrum? Přiživující se parazit, nebo inspirace velkých 
umělců? Inscenace, která se poprvé odehraje 9. září 2016, vychází ze skutečných 
událostí a je opřena o deníky a dopisy všech zúčastněných... V těsném závěsu 
poté se na Zelném trhu můžete těšit na scénické čtení hry Václava Havla Zítra 
to spustíme, jakožto i na celý říjnový festival Málo bylo Havla.    (sal)

Posaďte se s četníky 
a zahrajte si AZ-kvíz. 
Špilberk zve na 
výstavu o televizi 

„Vysílá studio Brno“ – tak se jme-
nuje interaktivní výstava, kterou 
na Špilberku připravilo ve spolu-
práci s ČT Muzeum města Brna k 55. výročí založení Televizního studia Brno. 
Pojďte nahlédnout do zákulisí slavných pohádek (třeba Sedmero krkavců, Lot-
rando a Zubejda nebo z novějších Šťastný smolař) a seriálů (Četnické humoresky 
či Slovácko sa nesúdí) a projít se historií studia až po jeho blízkou budoucnost. 
Poprvé se divákům studio Brno ohlásilo v červenci 1961 pořadem Sedmikrásky 
nad Brnem. Úplné počátky vysílání ze studia v pasáži Typos vám připomene hned 
první místnost výstavy. Uvidíte v ní dobové kamery a reflektory, které svítí stejně 
silně jako dřív – kamery ani materiály nebyly tak citlivé jako dnes. 

Televize byla v počátcích pro lidi výjimečná, k obrazovkám se dokonce schá-
zeli. Na výstavě uvidíte, jaké se vyráběly televizory i kolik stály. Budete si moci 
posedět v dobovém obýváku a podívat se na první pořady brněnského studia. 
Jinde zase zhlédnete zábavné pořady, třeba Manéž Bolka Polívky, zkusíte si da-
bing nebo si zahrajete legendární AZ-kvíz. Pohádková místnost nejvíc potěší 
děti. Mezi kulisami z pohádek tu zní písničky, děti si mohou pohrát s loutkami 
nebo si vyzkoušet spoustu kostýmů. Další z místností patří slavným seriálům 
a filmům. Právě tam si posedíte ve stanici četníků z Humoresek a zahrajete si 
na strážmistra Arazíma. Čeká vás i samoobslužný videoarchiv a malé kino. 

Zajímá vás moderování? I to si vyzkoušíte, stačí si sednout před kameru. 
Prohlédnete si i historickou televizní techniku. Jak bude vypadat ta budoucí? 
Nakouknete i do nových prostor studia v Líšni. V 60. letech se přitom uvažova-
lo o Špilberku jako o sídle studia. Teď tam můžete až do konce roku navštívit 
televizní výstavu.    (mik)
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Soutěžte o vstupenky!  

Chcete navštívit hrad Špilberk a jeho zajímavé 

expozice? Soutěžit o vstupenky můžete od 2. čer-

vence 2016 na adrese www.salina-brno.cz. 

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
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Městské divadlo chystá gangsterskou operu 
Friedricha Dürrenmatta
FRANK V. Friedricha Dürrenmatta je „gangsterskou operou o přátelství na život 
a na nic, a pro život, jaký je“, jak s lakonickým veselím charakterizoval své dílo 
autor. Patří vedle Návštěvy staré dámy a Fyziků k vrcholným dílům tohoto švý-
carského dramatika, který zastával názor, že je-li úkolem umění vyslovovat se 
ke stavu světa, je pro současnost vhodná už jen forma komedie. S velkou ironií 
a nadsázkou v ní zobrazil praktiky a morálku jednoho soukromého peněžního 
ústavu. Banka Franka V. je svérázný podnik. Peníze, které sem zákazníci vlo-
ží, už nikdy v životě neuvidí. Realizuje se zde také zásada neuzavřít ani jeden 
poctivý obchod. Podvádí se tu, okrádá, ba i vraždí jako na běžícím pásu; ale 
také se tu hodně zpívá – třeba o dobru, o slušnosti, o snech a budoucím štěstí… 
V režii Hany Burešové se po prázdninách v nové sezoně můžete těšit na Igora 
Ondříčka, Jana Mazáka či Alenu Antalovou v hlavních rolích.   (sal)

Brno patří Janáčkovi. 
Festival odstartuje Káťa Kabanová  
Jen málokterý skladatel spojil svůj ži-
vot a tvůrčí činnost s jedním městem 
jako Leoš Janáček s Brnem. Prožil zde 
převážnou část svého života a neúnav-
ně se věnoval nejen umělecké práci, 
ale i organizaci kulturního života a pe-
dagogické činnosti. Jeho odkaz stále 
žije a věnuje se mu velká pozornost. 
Tento podzim je před námi 5. ročník 
mezinárodního festivalu Janáček Brno 
2016, který pořádá Národní divadlo 
Brno. Festival zahájí premiéra insce-
nace Káti Kabanové. Jde o skutečně 
mimořádnou událost, protože poprvé 
český soubor nastuduje produkci svě-
toznámého režiséra Roberta Carsena. 
Jeho Káťa Kabanová vznikla původně 
pro Vlámskou operu, ale od své premi-
éry už dobyla např. Madrid či milánskou La Scalu. Na festivalu zazní Káťa 
Kabanová dvakrát a do konce sezony ji diváci budou mít možnost vidět 
28. října a 21. a 22. listopadu. Festival také přivítá vzácného hosta. Operní 
soubor Státního divadla Norimberk nepřijíždí na festival poprvé, už v roce 
2010 zde uvedl vynikající inscenaci Janáčkovy Věci Makropulos. Tentokrát 
se vrací s novou produkcí Janáčkovy opery Z mrtvého domu, která vznikla 
v hudebním nastudování generálního hudebního ředitele Marcuse Bosche 
a v režii Calixta Bieita. Festival Janáček Brno se koná ve dnech 7.- 18.října 
2016. Podrobné informace a vstupenky na www.janacek-brno.cz   (red)

Užijte si noc padajících hvězd až do svítání
Z pátku 12. srpna na sobotu 13. srpna nezůstávejte doma. Teple se oblečte, 
lapněte karimatku se spacákem a vydejte se na koupaliště na Kraví hoře. Již 
podruhé se odtud můžete dívat na meteory z roje Perseid. Výjimečná Noc 
padajících hvězd začíná v pátek 12. srpna kolem 22. hodiny a končí až za sví-
tání v sobotu 13. srpna. Nejvíc meteorů máte šanci zahlédnout od půlnoci 
do rána. Čekání na ně vám zpestří prolétající umělé družice, nejnápadnější 
letní souhvězdí a jasné hvězdy. 
Meteory samozřejmě s hvězdami nic společného nemají. Planeta Země na 
cestě kolem Slunce každý rok mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drob-
ných prachových částic, které se v minulých staletích uvolnily z jádra kome-
ty Swift-Tuttle. Některá tato tělíska se strefí přímo do Země a při průletu její 
atmosférou se rychle ohřejí natolik, až se vzápětí vypaří. My pak zahlédneme 
světelný doprovod takového zániku – meteor.
V případě proudu prachových částic z komety Swift-Tuttle se nám zdá, že „pada-
jící hvězdy“ vylétají jakoby ze souhvězdí Persea a právě proto se jim říká Persei-
dy. První záznamy o jejích průletech pochází z Číny z roku 36 našeho letopočtu. 
Čínští, japonští i korejští hvězdáři je pak sledovali několik dalších století. Také 
v našich zemích se srpen zapsal jako měsíc „hojnosti padajících hvězd“. A to 
především kolem 10. srpna, kdy se vzpomíná na svatého Vavřince. Novodobý 
příběh Perseid začíná v roce 1862, když američtí astronomové Lewis Swift a Ho-
race Parnell Tuttle objevili kometu, která se pohybovala na stejné dráze jako 
proud Perseid. Romantické představy byly pryč. Perseidy jsou drobné prachové 
částice, které cestou kolem Slunce trousí právě tato kometa.    (edi)

Divadlo Bolka Polívky láká do nové sezony 
V další divadelní sezoně Vás v Divadle Bolka Polívky čeká pestrá programo-
vá skladba se skvělým hereckým obsazením. Vstupenky si můžete pořídit 
již během prázdnin. Těšit se tak můžete např. na:
7. a 8. září PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
Co všechno je schopen udělat doktor Burke, aby zachránil svou milovanou 
rezidenci krásy? Legendární černá inscenace studentů JAMU z roku 1992 
(Radim Fiala, Petr Halberstadt, Pavel Liška) se vrací na jeviště ve spojení 
s Bolkem Polívkou a Šárkou Vaculíkovou.

9. a 19. září DNA
Herecké setkání otce (Bolek 
Polívka) a dcery (Anna Polív-
ková) po letech na jednom je-
višti. V postavách Julie a Fran-
tiška Pohlových tráví společný 
čas v šatně a sem tam si odběh-
nou na scénu. Komedie s autobi-
ografickými prvky pro všechny, 

kteří mají rádi kvalitní humor a smysluplnost představení. 
15. září BIOSTORY
Kdo hledá, najde! BIO totiž nemusí označovat jen produkty ekologického 
zemědělství. Může znamenat i něco jiného. Například…. Být In Okamžitě, 
anebo B.I.O. – Bohužel I Okraden.
Předprodej na září byl již zahájen. Vstupenky je možné  zakoupit na www.
divadlobolkapolivky.cz a v prodejní  sí ti Ticketportal. Pokladna divadla 
je otevřena do konce června. V červenci prodej vstupenek zůstává nepře-
rušen v kanceláři divadla ve všední dny od 12.00-17.00. Od 1. 8. do 16. 8. 
můžete pokladnu využít po - pá  12.00 - 19.00. Ve středu 17. 8. bude zahá-
jen předprodej na říjen a pokladna otevřena již v klasické prodejní době 
po - pá  10.00 – 19.00.    (sal)
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V KTERÉM MĚSTĚ SE NARODILA HEREČKA, KTERÁ 

ZTVÁRNILA HLAVNÍ ROLI VE SNÍMKU DOMÁCÍ PÉČE?  

Svoje odpovědi prosím zasílejte na adresu soutez@salina-brno.cz do 15. července 
2016. Nezapomeňte uvést svoje jméno a mailovou adresu. Vylosované autory 

správné odpovědi budeme informovat elektronickou poštou.SO
U

TĚ
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LETNÍ KINO NA DVOŘE MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO 

ZVE FILMOVÉ FANOUŠKY UŽ POŠESTÉ 

Divoké historky, Co jsme komu udělali či třeba Domácí péče…To je jen výběr z více 
než šedesáti filmů, které letos již pošesté nabízí Letní kino na Dvoře Městského 

divadla Brno. Začátky červencových projekcí budou ve 21:30, v srpnu potom od 21:00. 
A přestože letních kin v Brně v posledních letech přibylo, to na Lidické zůstává 

ojedinělé, protože při sledování filmu se obsluhuje a konzumuje jako v restauraci. 
Připravena je i mokrá varianta, kdy lze film sledovat ze zastřešené terasy. Vstupné je 
pro letošní rok 95,- Kč. Pětikoruna z každé vstupenky bude věnována na konto Ligy 

vozíčkářů. Více na www.letnikinobrno.cz nebo na Facebooku. 

Deset z vás, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, může získat po dvou 
vstupenkách na film podle vlastního výběru v Letním kině na Dvoře MdB. 
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Vařte a soutěžte s Šalinou

K nejzákladnějším prvkům francouzské kuchyně patří vína a sýry. Francouzi 
milují ryby a mořské plody (ústřice, slávky, hřebenatky, kraby, humry, lan-
gusty, mořské šneky), významnou roli ale hrají i jiné druhy masa (jehněčí, 
skopové, hovězí, telecí, vepřové, zvěřina…), jedí se hojně i vnitřnosti a vyrá-
bějí se paštiky. Zároveň ale maso minimálně ve stejném množství doplňuje 
i zelenina. Světově proslulý je francouzský chřest a baby karotka. Francouzi 
jsou velcí gurmáni a ze své kuchyně nevynechávají ani křepelky, šneky, žabí 
stehýnka či drozdy. Nejen Provence, ale celá země je známá svými bylinkami, 
které dokážou zdejší kuchaři skvěle kombinovat. Nechybí ani houby. 

Nejvíc kvalitních restaurací se vyskytuje v Paříži a okolí, tady lze ochutnat 
jídla ze všech částí země. 

Oblast Champagne dala světu šampaňské víno, z Lotrinska pochází quiche 
lorraine a výborné džemy, kuchyně Alsaska je ovlivněná německou a vaří se 
tu i dobrá piva.

Severní pobřeží (Bretaň a Normandie) nabízí vynikající ryby a plody moře. 
V Normandii se pěstuje velké množství jablek, z nichž se vyrábí i slabě alko-
holický nápoj zvaný cidre a jablečná pálenka – calvados. Běžná je v severních 

regionech i čekanka, kvě-
ták a artyčoky, k dostá-
ní je tu zvěřina, výbor-
né kozí sýry a používá se 
máslová omáčka beurre 
blanc. Proslavený je i ocet 
z Orléans. 

Burgundsko a Franche-Comté jsou známé svými víny a sýry, ale také tu najde-
te výborné sladkovodní ryby, šneky, zvěřinu a také rybíz (z černého rybízu se tu 
vyrábí likér Crème de cassis). Z této oblasti pochází i dijonská hořčice. V údolí 
řeky Rhôny a v Savojsku se vyrábějí kvalitní klobásy a v alpském regionu při 
hranicích se Švýcarskem výborné sýry. Regiony Poitou-Charentes a Limousin 
nabízí ústřice, slávky, kozí sýry a vynikající hovězí maso a skopové maso. 

Jihozápadní Francie (Bordeaux, Gaskoňsko, Périgord a Baskicko) se zaslou-
žila o skvělá vína (Bordeaux), v Biskajském zálivu se loví ryby a z Pyrenejí 
pochází dobré jehněčí. Právě tady se připravuje i pochoutka zvaná foie gras. 
V Gaskoňsku se destiluje vinná brandy Armagnac. Provensálská kuchyně si 
zaslouží zvláštní kapitolu, kromě jiného dala Francii levanduli, báječné pro-
vensálské bylinky (tymián, šalvěj, rozmarýn, bazalka, fenykl, majoránka, es-
tragon, dobromysl, bobkový list), lanýže, kvalitní med a sušené klobásy. Hodně 
se tu používá česnek, rajčata, ančovičky. 

Na středomořském ostrově Korsika se chová velké množství ovcí a koz, je-
jichž maso a sýry dávají základ řadě místních pokrmů. Polodivoká prasata jsou 
základem pro skvělé šunky, klobásy a slaniny. Tradičně se využívají kaštany, 
z nichž se dělá i mouka, která byla dříve základem výživy obyvatel.    (sal)

Světové kuchyně: Francie (II. Část)

Technické muzeum: Retro výlet do reálného 
socialismu a fl ašinetáři z přelomu 19. a 20. století  

Akci pro širokou veřejnost nachystalo 
na začátek srpna Technické muzeum 
v Brně. V letošním roce slaví 55. výročí 
svého osamostatnění , a tak se 6. srpna 
budou moci zájemci vydat na Šlakha-
mr v Hamrech nad Sázavou – památku 
Technického muzea v Brně a vrátit se 
zpět do 60. let.
Na lehce soutěžních stanovištích bu-
dou na návštěvníky čekat drobné úkoly 
a úkony, které připomenou tuto  dobu. 
Najdou zde například téma – retro oblé-
kání, které doplní  i drobné rukodělné 
práce, jako např. přišívání knoflíků…  
Retro potraviny zase připomenou stra-
vování a stravovací návyky a možnosti 

té doby třeba poznáváním potravin podle dobových obalů. Ani umění nezů-
stane bez povšimnutí – např.  otázky na filmovou produkci té doby. 
Organizátoři  z TMB přivítají, když i návštěvníci přispějí k vytváření dobové 
atmosféry třeba oblečením, dobovým doplňkem či dalšími možnými nápady 

O prázdninách nabízí VIDA! každý den dílny 
s úžasnými experimenty

Z čeho připravit ten nejlepší bubli-
nový roztok? Jak funguje bublinový 
stroj poháněný suchým ledem? Je 
možné se do bubliny celý schovat? To 
všechno a ještě mnohem víc se dozví-
te během bublinových dílen v zábav-
ním vědeckém parku VIDA! Program 
trvá třicet minut a probíhá každý čer-
vencový den včetně víkendů a svátků 

několikrát během otevírací doby za příplatek ke vstupnému pouhých 10 Kč/os.
A v srpnu? To vás zase čekají pokusy, při kterých vám budou vstávat vlasy na 

hlavě. Díky programu Elektřina není dřina se dozvíte, kolik pomerančů je potře-
ba k nabití mobilu nebo kdy může být voda nevodivá. Těšit se můžete i na výrobu 
elektrické baterky z citrónů a kouzla se statickou elektřinou. Na vlastní kůži si 
vyzkoušíte účinky Van de Graaffova generátoru. www.vida.cz/letniprogramy

Myslíte si, že zábavní vědecký park VIDA! je jenom pro děti? Přesvědčte se 
o opaku! Každý první čtvrtek v měsíci vás VIDA! zve od 19:00 do 23:00 na VIDA! 
After Dark – party s poditulem „Bez křiku, ale zato s barem a hudbou“. Pozor! 
Každý měsíc má tato party jiné originální téma. V červenci se můžete těšit na 
zábavnou vědu s atmosférou šedesátých let. Zažijete radost z přistání na měsíci 
ale i vynálezu bezešvých silonek či internetu. V srpnu vás čeká ledový program. 
Nenechte si ujít pokusy se suchým ledem i tekutým dusíkem a promítání celove-
černího dokumentu Nebe a Led. www.vida.cz/afterdark

Zábavní vědecký park VIDA! najdete u brněnského výstaviště. Obří srdce, 
kolo na laně, oceán v lahvi, tornádo, rotující místnost, trenažér pilotů stíhaček, 
magnetické sochy, zmrazený stín – to jsou ukázky z více než 170 interaktivních 
exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat tak svět kolem nás.    (sal)

OTÁZKA: JAK SE JMENUJE FRANCOUZSKÝ PRO-
SLAVENÝ ANÝZOVÝ LIKÉR?

Svoje odpovědi posílejte do 15. července 2016 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 Petr Horák. SO
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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!

a stanou se spolutvůrci akce s názvem Retro výlet na Šlakhamr. Více infor-
mací na http://www.tmbrno.cz/slakhamr-v-hamrech.
O trochu později 15. a 16. 8. se v Brně uskuteční  XVII. Setkání flašinetářů, 
které také pořádá TMB. V těchto dnech předvedou své umění flašinetáři z růz-
ných států v centru Brna a 16. 8. se pak všichni sejdou v Červeném kostele na 
Komenského náměstí. Více na www.tmbrno.cz    (ota)

inzerce



Příměstské tábory v Moravské galerii
Chcete, aby vaše ratolest 
zažila prázdniny, na které 
nezapomene? Plné zábavy, 
dobrodružství a umění? 
Pak je přihlaste na někte-
rý z příměstských táborů 
Moravské galerie! Napří-
klad na ten, který má ná-
zev „Wolfi má narozeniny“ 
a vznikl při příležitosti 
260. výročí narození W. A. Mozarta ve spolupráci s Filharmonií Brno. Je ur-
čen pro děti od 6 do 12 let, na které čeká spousta zábavy v propojení s hudeb-
ní, výtvarnou a pohybovou tvorbou. Výsledky společné týdenní práce budou 
představeny rodičům na závěrečném slavnostním vystoupení v Besedním 
domě. Konat se bude od jedenáctého do patnáctého července.  Pokud ale máte 
již tento termín plný, mohou se vaše děti zúčastnit třeba mezi 15. a 19. srpnem 
tábora s názvem Za stříbrným plátnem, kde si zkusí vytvořit vlastní animo-
vaný film a k němu sérii plakátů. Více informací se dozvíte na stránkách Mo-
ravské galerie nebo přímo na emailu: edukace@moravska-galerie.cz

Kudy a kam 15

www.pohrby.cz

 800 222 210

CK AGL travel
Jungmannova 6, Praha 1, www.AGLtravel.cz

KORFU MADEIRA 
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odlety z Brna a Prahy FLY & DRIVEodlety z Brna a Prahy PETROHRAD
ARMÉNIE - GRUZIE

UZBEKISTÁN

Dům umění zaplnila Budoucnost centra Brna 
Sledujete-li debatu o setrvá-
ní hlavního nádraží v centru 
Brna, rozhodně si nenechte 
ujít mimořádně inspirativní 
výstavu Budoucnost centra 
Brna. Vstupní hala Domu 
umění je až do 24. července 
doslova zaplněna idejemi na 
urbanistické řešení prosto-
ru mezi současným hlavním 

vlakovým nádražím a Svratkou. Několik let trvající diskuze o setrvání nádraží 
v centru nebo o jeho přesunu vyvrcholí v podzimním referendu. Výstava Bu-
doucnost centra Brna poskytuje vyčerpávající informaci o možnostech řeše-
ní okolní zástavby. Statutární město Brno vyhlásilo v září 2015 mezinárodní 
dvoukolovou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo urbanistické a do-
pravní řešení pro nové brněnské nádraží v lokalitě pod Petrovem a současně 
vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města – rozvojové lokality 
Jižní centrum. Na výstavě můžete zhlédnout více než padesát architektonic-
kých studií z mezinárodní soutěže, doplněných o sedm návrhů urbanistického 
řešení odsunuté varianty, tzv. nádraží u řeky. Nezáleží na tom, kterou variantu 
preferujete, přijďte se podívat na překvapivé vize budoucnosti centra Brna. 
V Domě umění na Malinovského náměstí je otevřeno každý den kromě pondělí 
od 10-18 hodin, vstup na tuto výstavu je zdarma.    (sal)

Pecková, Bárta, Havelka a mnozí další na Špilberku 
Letní mezinárodní hudební festival Špilberk bude letos neodolatelný. Zahá-
jí jej Carmina burana s Filharmonií Brno, Českým filharmonickým sborem 
Brno a Leošem Svárovským, 
naváže Mesiáš's Czech Ensem-
ble Baroque a Ondřej Havelka 
s Melody Makers. Pozvání na 
festival přijala také Dagmar 
Pecková s jejím albem Hříšni-
ce a Dan Bárta s premiérou no-
vého symfonického projektu. 
Dagmar Pecková i Dan Bárta 
a Robert Balzar Trio vystoupí 
s orchestrem Filharmonie Brno. Již třetím rokem jsou do programu zařaze-
ny kinokoncerty. Díky nim letos nádvoří hradu Špilberk rozezní také Bob 
Marley nebo tři hvězdní tenoři: Pavarotti, Domingo a Carreras. 

Jak je vidět, letošní (fil)harmonický festival zaplní mezi 16. a 27. srpnem 
hradní nádvoří především krásnými lidskými hlasy. Hned na prvních dvou 
koncertech zaznějí nejprovozovanější čísla oratorního repertoáru tří století: 
z minulého Orffova Carmina burana, z devatenáctého Dvořákovo Te Deum 
a z osmnáctého Händlův Mesiáš. A komu nebudou stačit vystoupení vybra-
ných sólistů v těchto skladbách, přijde si na své na večeru Dagmar Peckové 
ztělesňující šest krásných hříšnic, jejichž postavy se nesmrtelně zapsaly do 
světové mytologie, nebo pak v novém, pro filharmonii vytvořeném crosso-
verovém projektu Dana Bárty s Robert Balzar triem. Mikrofonu se chopí také 
Ondřej Havelka a připomene slova i melodii dávných šlágrů.   (sal)
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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 veš-
kerou dopravu.  Tramvajová linka 3 je zkrácena 
na trasu Stará osada – Česká – Tábor.  Tramvajová 
linka 11 je v úseku Česká – Vozovna Komín obou-
směrně odkloněna přes Mendlovo náměstí a Pisár-
ky. 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 zajišťuje náhradní do-
pravu z centra města přes Žabovřesky do Bystrce 
také mimořádná trolejbusová linka x30 v trase 
Česká – Klusáčkova – Spojovací – Přívrat – Svratec-
ká – 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 ob-
lasti Žabovřesk zajišťuje doplňková minibusová 
linka x83 v trase Rosického náměstí – Haasova – 
Fanderlíkova – Burianovo náměstí – Jindřichova 
– Spojovací – Klusáčkova / Tábor. Vybrané spoje 
jsou provozně propojeny se spoji linky 81 v úse-
ku Klusáčkova – Náměstí Míru. Také linka x83 je 
v provozu denně od 5 do 23 hodin (v nepracovních 
dnech od 6 hod.). Noční autobusová linka N92 je 
v úseku Tábor – Rosického náměstí odkloněna po 
trase linky N89 přes náměstí Svornosti a Přívrat. 
Informace o provozu linek po ukončení výluky 
v ulicích Minské a Horově (předpoklad od 1. srpna 
2016) budou s předstihem zveřejněny na stránkách 
www.dpmb.cz.

Omezení provozu v ulici Poříčí

Z důvodu etapové opravy povrchu komunikace je 
pravděpodobně do 7. července přeložena za-
stávka Poříčí pro linku 84 na chodník ke křižo-
vatce s ulicí Ypsilantiho a zastávka Křídlovická 
pro linku 44 za křižovatku s ulicí Nové sady a do 
konce července zastávka Křídlovická pro lin-
ku 84 před křižovatku s ulicí Nové sady. Regionální 
linky 405 a 406 z výše uvedeného důvodu zastáv-
ku Pořičí vynechávají do 7. července zcela a návaz-
nost v zastávce Poříčí mezi linkami 405 a N91 je po 
dobu výluky nahrazena návazností mezi linkami 
405 a N98 na Mendlově náměstí.

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 je od 
soboty 4. června přibližně do konce červen-
ce 2016 omezen také provoz autobusů v lokalitě 
Rosického náměstí. Autobusy linek 44, 67, 84, 
N92 jedou v úseku Přívrat – Štursova odklonem 

ulicí Kroftovou a neobsluhují zastávku Rosické-
ho náměstí. Náhradou obslouží zastávku Vrázo-
va. Minibusová linka x83 je z Rosického náměstí 
prodloužena přes zastávku Přívrat až do smyčky 
Vychodilova. Zastávka Rosického náměstí je do-
časně přeložena do ulice Královopolské.

Provoz dopravy v období letních prázdnin

V pracovních dnech od 1. července do 31. srpna 
2016 bude z důvodu výrazně snížené poptávky po 
přepravě vedena doprava na linkách 1 až 84 pod-
le omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – 
PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobu-
sové školní spoje.

Výluka autobusů v ulicích 

Jílkova – Dulánek 

Z důvodu stavebních prací jsou od pátku 1. červen-
ce 2016 do ukončení prací (předpoklad 31. října 
2016) neprůjezdné ulice Jílkova a Dulánek. Linka 
64 jede v obou směrech odklonem ulicí Klíny a vy-
nechává tak zastávky Buzkova a Mošnova.

Výluka autobusů v ulici Reissigově

Z důvodu rekonstrukce parovodu je od 1. července 
do 31. srpna 2016 omezen provoz v ulici Reissigo-
vě. Linka 67 jede mezi zastávkami Nákupní cent-
rum Královo Pole a Slovanské náměstí obousměr-
ně odklonem přes zastávky Královo Pole, nádraží, 
Semilasso a Husitská. Neobslouží tak zastávky Šte-
fánikova, Chodská a Slovanské náměstí (1. zastáv-
ka v ulici Charvatské). Zastávka Reissigova ve smě-
ru do Jundrova je přeložena do ulice Cimburkovy. 
Linka 81 pojede mezi zastávkami Klusáčkova a Ná-
kupní centrum Královo Pole obousměrně odklonem 
ulicemi Chodskou, Šumavskou, Štefánikovou, Pio-
nýrskou a Sportovní, čímž v obou směrech vynechá 
zastávku Štefánikova. 

Výluka tramvají do Bystrce

Z důvodu výměny kolejových objektů je od 1. čer-
vence do 31. srpna 2016 vyloučen provoz tramvají 
v úseku Přístaviště – Ečerova. Linka 1 je ukončena 
ve smyčce Rakovecká. Náhradní dopravu ve vyřaze-
ném úseku zajišťují linky 52 a posílená linka 54.

Úplná uzavírka ulice Cejl

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. 
srpna 2016 zcela uzavřena ulice Cejl. Linky 2, 4, 
11 (linka 11 pouze v pracovní dny) jedou obousměr-
ně odklonem ulicí Milady Horákové a vynechávají 
tak zastávky Körnerova a Tkalcovská. Náhradní do-
pravu zajišťuje autobusová linka x4 po trase Jugo-
slávská (zastávky před i za křižovatkou) – Tkalcov-
ská (přeložena do ulice Bratislavské) – Körnerova 

(přeložena do ulice Bratislavské) – Malinovského 
náměstí (nástupní zastávka u paláce Morava) – 
Radlas (v ulici Plynárenské nahrazuje zastávku Kör-
nerova) – Tkalcovská – Jugoslávská (zastávky před 
i za křižovatkou). Noční autobusové linky N94, N97 
a N99 jedou po shodné trase a zastávkách jako linka 
x4, tj. ve směru k Hlavnímu nádraží odklonem uli-
cí Bratislavskou, v opačném směru ulicemi Koliště, 
Křenová, Špitálka, Plynárenská. 

Rekonstrukce části ulice Husovy

Z důvodu rekonstrukce je od 1. července do 31. 
srpna 2016 uzavřena část ulice Husovy v úseku 
mezi Šilingrovým náměstím a Novými sady. Lin-
ka 12 jede mezi zastávkami Česká a Hlavní nádra-
ží (přeložena na 1. a 2. kolej) odklonem přes za-
stávky Náměstí Svobody a Zelný trh. Neobsluhuje 
tak zastávky Šilingrovo náměstí a Nové sady. Noč-
ní autobusové linky N89, N92, N93 a N95 jedou 
obousměrně odklonem ulicí Rooseveltovou, linka 
N99 obsluhuje zastávku Šilingrovo náměstí v ulici 
Pekařské a jede obousměrně odklonem ulicemi 
Pekařskou, Leitnerovou a Hybešovou. Z výše uve-
dených důvodů je také po dobu výluky dočasně 
změněno řazení nočních linek na spojení u hlav-
ního nádraží.

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU

Demolice objektu v ulici Dornych

Z důvodu demolice přilehlého objektu nebu-
de v nepracovních dnech v měsíci červenci 
2016 možný průjezd ulicí Dornych mezi ulicemi 
Plotní a Zvonařka. Linka 12 bude v uvedené dny 
od zastávky Česká odkloněna přes zastávky Mali-
novského náměstí na 1. kolej u Hlavního nádraží, 
odkud pojede přes zastávky Zelný trh a Náměstí 
Svobody zpět na Technologický park. Linky 40, 
48 a 63 budou prodlouženy z Úzké až do zastáv-
ky Hlavní nádraží a zajistí tak společně s linkou 
67 náhradní dopravu. Autobusové linky 40, 48, 
63, 67 a N95 pojedou v obou směrech ulicí Plotní 
a obslouží navíc zastávku Konopná a ve směru do 
centra navíc zastávku Železniční. Obdobně bude 
odkloněna také regionální linka 109. Zastávka 
Zvonařka bude pro autobusové linky přeložena 
z ulice Dornych a smyčky Zvonařka do ulice Plotní 
mezi ulice Dornych a Zvonařka.

Výluka tramvají v zastávce Poříčí

Z důvodu výměny kolejových objektů a opravy po-
vrchu vozovky bude v úterý 5. a ve středu 6. čer-
vence 2016 vyloučena veškerá doprava ze zastávky 
Poříčí. Spoje linky 2 jedoucí do Modřic budou mezi 
zastávkami Nové sady (přeložena na 3. a 4. kolej) 

Na našich webových stránkách www.dpmb.cz jsou průběžně doplňovány informace o změnách v dopravě, například o výlukách nebo mimořádných opatřeních, o nichž v některých případech ještě nejsou kompletní 

informace v době uzávěrky vydání časopisu Šalina k dispozici. Sledujte prosím informace na internetových stránkách, v tisku a vývěsky na zastávkách. Rovněž lze využívat službu Newsletter – automatické zasílání 

aktuálních informací o změnách v dopravě prostřednictvím elektronické pošty, které lze přihlásit přímo na internetových stránkách www.dpmb.cz (frekvence zasílání informací dle aktuální situace přibližně 1× týdně). 

Na změny v dopravě upozorňujeme také na stránkách facebook.com/DPMBaktualne a na Twitteru @DPMBaktualne.
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Po celý srpen můžete v naší Gale-
rijní tramvaji zhlédnout fotografie 
dvanácti finalistů celostátní ankety 
Strom roku 2016. Cílem charitativní 
ankety, kterou letos již popatnácté 
pořádá Nadace Partnerství pod zášti-
tou Ministerstva životního prostředí, 
je upozornit na zajímavé staré stromy 
a zároveň získat finance na jejich ošet-
ření či nové výsadby. Novinkou letoš-
ního ročníku je možnost hlasovat ode-
vzdáním starého mobilu do sběrného 
kontejneru ASEKOL na recepci v areá-
lu Otevřená zahrada v Brně.

Podrobnosti jsou dostupné na 

www.stromroku.cz nebo na 

www.venujmobil.cz. 

Galerijní tramvaj DPMB se sním-
ky fotografky Lenky Mitrengy bude 

v srpnu projíždět Brnem na různých 
linkách a poznáte ji podle polepu 
s nápisem Anketa Strom roku 2016. 
„Budeme moc rádi, když fotografie 

stromů zpříjemní lidem cestu. A po-

kud se jim příběh některého z fina-

listů zalíbí, mohou jej podpořit za-

sláním dárcovské SMS. Výtěžek pak 

navrhovatelé využijí k ošetření stro-

mu, úpravě jeho okolí nebo novým 

výsadbám,“ řekla nám Adéla Mráčko-
vá z Nadace Partnerství.

Hlasování o Strom roku 2016 probíhá 
až do 10. října. Výsledky ankety Nada-
ce Partnerství vyhlásí 20. října u pří-
ležitosti Dne stromů. Vítězný strom 
získá bezplatné arboristické ošetření 
a postoupí do ankety Evropský strom 
roku 2017.    (am + red)

a Celní obousměrně odkloněny přes zastávky Sou-
kenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská. Spo-
je jedoucí obvykle na Ústřední hřbitov budou od 
zastávky Václavská odkloněny přes Mendlovo ná-
městí do Pisárek. Linka 5 bude v provozu pouze 
v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí. Lin-
ka 6 bude mezi zastávkami Česká (přeložena před 
kostel sv. Tomáše) a Krematorium obousměrně 

odkloněna přes zastávky Náměstí Svobody, Zelný 
trh, Hlavní nádraží, Nové sady, Soukenická, Kříd-
lovická, Vojtova a Vsetínská. Vynechá tak zastáv-
ky v úseku Šilingrovo náměstí – Celní. Náhradní 
dopravu zajistí linka x6 Česká – Šilingrovo ná-
městí – Nemocnice u sv. Anny – Mendlovo náměstí 
– Poříčí – Nemocnice Milosrdných bratří – Celní 
– Hluboká – Ústřední hřbitov – Ústřední hřbitov-

smyčka. Linka 44 pojede mezi zastávkami Mend-
lovo náměstí a Křídlovická (společná s linkami 60 
a 61) odklonem ulicemi Václavskou, Hybešovou 
a Nové sady. Vynechá tak zastávku Poříčí. Zastáv-
ka Poříčí bude pro autobusy linek x6 a N91 přelo-
žena na most, v opačném směru společně s linkou 
84 na spojku ke křižovatce s ulicí Ypsilantiho.                                                                                                                                     
        Dopravní provoz DPMB, a.s.

Uzavření prodejny VUT Purkyňova
Prodejna jízdních dokladů na VUT v Purkyňově ulici bude uzavřena v době 
hlavních školních prázdnin od 7. 7. do 26. 8. 2016. Provoz pro veřejnost 
bude ukončen 4. července v 18.00 hodin a znovu bude zahájen 29. srpna 
v obvyklém prodejním  režimu, tj. pondělí–pátek  7.00–18.00 hodin. 

                                                                                                 Tarifní odbor DPMB, a.s.

Za stromovím do šaliny!
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Slavná Caroline - na svých 127 let stále ve výborné kondici. Historickou tramvají jsme se svezli z Náměstí Svobody až do Obřan.

Trolejbus 9Tr – kdysi běžný a početný typ, dnes muzejní exponát. Oblé tvary starých autobusů přitahují pozornost (vpředu PRAGA RND)

DPMB18

V lednové Šalině jsme psali o zre-
novované tramvaji T3 ev.č. 1525, 
kterou byl zahájen „retro“ pro -
gram Dopravního podniku města 
Brna. V ústředních dílnách DPMB 
nedávno skončila další renovace – 
tramvaje K2 ev. č. 1123 (noční foto). 
Práce na tramvaji trvaly čtyři a půl 
měsíce, vyšly na téměř 3,5 milionu 
korun a všechno probíhalo zcela 
v režii zaměstnanců dopravního 
podniku.

„Před zahájením prací bylo 

nutné prostudovat hlavně 

archivní materiály, ale i vy-

zpovídat pamětníky a dlou-

holeté zaměstnance podni-

ku. Následně přišlo na řadu 

shánění dílů, které se už běžně ne-

používají. Jednalo se třeba o svítil-

ny, povrchové materiály v interi-

éru, sedadla, prvky kabiny řidiče 

nebo vnější oplechování. Právě to je 

u vozů K2 typické. Je totiž provedeno 

přinýtovanými vlnitými plechy, aby 

bylo dosaženo co největšího odleh-

čení tramvaje,“ řekl nám Ing. Jiří 
Černý z technického odboru DPMB. 
Tramvaje K2 se začaly vyrábět už 
v roce 1967 a Brno jich do roku 1983 

dostalo celkem 132. Oba 
vozy, rekonstruované do pů-
vodní podoby, se představily 
veřejnosti 18. června v rámci 
akce Dopravní nostalgie, kte-
rá je tradiční součástí festiva-

lu Brno – město uprostřed Evropy. Od 
soboty 2. července až do října se 
jimi můžete svézt v pravidelném 
provozu. Každou první sobotu 
v měsíci bude jedna z nich obslu-
hovat linku 10.   (red)
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Renovace tramvají: T3 a K2 dokončeny

Ohlédnutí za Dopravní nostalgií 2016: 
cinkání, pískání a pára opět v ulicích Brna 
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DPMB  má v plánu i renovaci dalších vozidel. Už nyní 
se totiž připravuje na významné výročí 150 let MHD 
v Brně, které oslaví v roce 2019.  V polovině roku se 
začne pracovat na další tramvaji, tentokrát půjde 
o typ T2. Staronovou podobu dostane i autobus 
Karosa B732, kloubový trolejbus Škoda 15Tr a dvou-
nápravový vlečný vůz 215 z roku 1926.
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 Divadlo
  DIVADLO HUSA 

NA PROVÁZKU
19.00 PÍSNIČKY Z PROVÁZKU

 Divadlo
  DIVADLO HUSA 

NA PROVÁZKU
19.00 STRAŠLIVÁ PROMĚNA – 
 COMMEDIA DELL‘ARTE

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

 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  ŠTĚPÁN RAK –

KYTAROVÝ VIRTUOS

 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

 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

 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 | 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)
 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

 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

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

ČERVENEC 2016

SOBOTA 2

STŘEDA 6

ČTVRTEK 7

PÁTEK 8

SOBOTA 9

NEDĚLE 10

ÚTERÝ 12

STŘEDA 13

ČTVRTEK 14

SOBOTA 16

NEDĚLE 24

ÚTERÝ 26

STŘEDA 27

ČTVRTEK 28

PÁTEK 29

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

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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STŘEDA 20

ČTVRTEK 21

SOBOTA 23

Na všechny akce

VSTUP ZDARMA
ulice Ve Vaňkovce, Brno

17/6 – 2/9
2016

IVAN MLÁDEK & BAND
PLEASE THE TREES

CITRON

SKETY

TERRAPIE & MIRO ŠMAJDA

SKYLINE
BLUE EFFECT
HUSA NA PROVÁZKU

VÁCLAV NOID BÁRTA

ZÁŘÍ 2016

ÚTERÝ 19

SOBOTA 30

NEDĚLE 31


