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Brněnské momenty

Milé čtenářky, milí čtenáři,
sockou nejezdím, vyvyšují se někteří nad všemi námi, kteří městskou hromadnou dopravu hojně využíváme. Až vám něco takového zase někdy někdo vmete do obličeje, buďte v klidu. Na tramvaj musely nedávno i současné
moderátorské hvězdy Ondřej Sokol s Leošem Marešem, kteří nemohli najít
zaparkované ferrari… Věřte, nevěřte, tvrdí to aspoň v klipu, kterým zvou na
brněnské výstaviště, kde chtějí spolu s vámi překonat taneční rekord – více
v rozhovoru s Ondřejem Sokolem! Na výstaviště se chystá i balet Národního
divadla Brno s West Side Story, v Divadle Bolka Polívky zazáří například Vilma Cibulková nebo Milan Kňažko a třeba v Technickém muzeu budete zírat,
co vše jde udělat ze smaltu. Šalinou s Šalinou. Jiřina Veselá, šéfredaktorka
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Město rozdělí
20 milionů a říká:
Dáme na vás
Brňané rozhodují, úředníci pilně
pracují a politici respektují výsledky.
To jsou základní principy participativního rozpočtu města Brna, který
je pojmenován „Dáme na vás“. Nyní
je třeba rozhodnout, které z projektů
město Brno zrealizuje za 20 milionů
korun, které si vyhradilo.
Právě v těchto dnech probíhá pomyslné vyvrcholení prvního ročníku – třítýdenní celoměstské hlasování. Možnost spolurozhodovat
o vítězných projektech mají všichni občané města Brna starší 18 let.
O jejich přízeň se uchází 83 projektů v hodnotě 60 milionů korun,
které úspěšně prošly prověřením

proveditelnosti. Každý občan má
k dispozici pět kladných a dva záporné hlasy, což umožňuje nejen vyjádřit sympatie, ale také pokusit se některé projekty zablokovat.
Detailní popisy všech projektů
jsou zveřejněny na stránkách damenavas.brno.cz/galerie-projektu/,
a to přesně tak, jak je popsali jejich
autoři – samotní obyvatelé města.
Na stejném místě jsou zveřejněna
i vyjádření o konkrétních důvodech
proveditelnosti (případně neproveditelnosti pro projekty, které nebylo
možné do hlasování zařadit), která
jsou formulována srozumitelně a bez
schovávání se za paragrafy. Současně

Zveme vás na exkurzi do měnírny Přívrat

V rámci druhé exkurze, které pro vás připravuje
DPMB, bylo možné si 10. října prohlédnout trolejbusovou vozovnu Komín. Zájem byl opravdu velký, počet účastníků tentokrát překročil číslo 120.
Při projížďce areálem – s nezbytnou mycí linkou
v akci – si mohli návštěvníci prohlédnout prostory
pro opravy a údržbu vozidel, na odstavné ploše interiéry vozidel nebo jejich technologické části. Zajímavou disciplínou byla také možnost zkusit si nasazení sběračů na trolej, což není vůbec jednoduché,
ale přesto to většina zájemců zvládla. Pak už zbyl
prostor hlavně pro dotazy všeho druhu, týkající se
Foto: J. Blumenschein
trolejbusové dopravy.
Při další exkurzi pro veřejnost se můžete podívat do měnírny. Měnírna je zařízení, které transformuje a usměrňuje
střídavé napětí 22kV na stejnosměrné 600V, potřebné k napájení tramvají a trolejbusů. Na úterý 14. listopadu je
připravena návštěva měnírny Přívrat. Najdete ji ve stejnojmenném přestupním uzlu v Žabovřeskách, uprostřed
bývalé trolejbusové smyčky. Začátek exkurze je jako obvykle v 16.00 hodin. Vstup je samozřejmě zdarma, nejedná
se ale o den otevřených dveří. Původně plánovaná exkurze v měnírně Údolní se z technických důvodů odkládá.
Těšíme se opět na setkání s příznivci městské dopravy v Brně!

Brněnské momenty
probíhá venkovní výstava panelů s návrhy, která je do 9. listopadu
umístěna na náměstí Svobody a pak
se stěhuje na Malinovského náměstí
k Žárovkám. Výsledky participace by
měly být rychlé a hmatatelné s termínem dokončení již v roce 2018 – realizace vítězných projektů bude zahájena hned od ledna příštího roku.
Protože vyhrazených 20 milionů
korun bude rozdělováno z rozpočtu
města Brna, je spravedlivé, aby rozhodnutí zůstalo čistě v rukou Brňanů.
Před vlastním elektronickým hlasováním
je tedy třeba úspěšně projít ověřením
osobních údajů na zmíněných webových
stránkách damenavas.brno.cz. Oprávněnost podílet se na rozhodnutí bude zjištěna online dotazem do registru obyvatel,
a to na základě zadaného data narození
a čísla občanského průkazu. Všechny
osobní údaje budou okamžitě zašifrovány bez možnosti zpětného obnovení
a nebudou nikde ukládány. Odhlasovat
tedy bude možné během několika málo
minut a naprosto odkudkoliv, třeba
i z pohodlí domova.

Hlasovat můžete prostřednictvím internetu na webu damenavas.brno.
cz. Pro ty, kdo upřednostňují osobní
kontakt, je připravena možnost vyjádřit se dne 14. listopadu 2017 od 10
do 20 hodin v budově Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné ulici. Průběžné výsledky hlasování budou neustále
dostupné online na damenavas.brno.
cz/vysledky-hlasovani/
„Energie, času a finančních prostředků vynaložených do přípravy prvního ročníku participativního rozpočtu v Brně nebylo málo. O tom, jak tato
investice bude úspěšná, může rozhodnout každý občan města,“ říká Tomáš
Koláčný, radní pro participaci obyvatel
města. Stane se projekt Dáme na vás nástrojem pro všechny obyvatele, umožňující zlepšovat veřejný prostor a kvalitu života ve městě? Nebo ho ovládnou
úzké skupiny „aktivistů“ napojené na
navrhovatele projektů či přímo politické kruhy? To bude jasné 22. listopadu,
kdy hlasování skončí. Ambicí organizátorů je zapojit alespoň 10 tisíc Brňanů.
Budete jedním z nich?
(sal)
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Anketa:
Jaký máte vztah k panelákům? (Žili jste v nich někdy?)
Zdeněk Junák,
herec Městského divadla Brno
Vztah mám kladný. Lidi přece musí někde bydlet
a není možné domy – z úsporných důvodů – roztahovat do šířky. Tak se ty domy vyženou do výšky, aby
zabraly co nejméně místa a vešlo se tam co nejvíce
lidiček. A dnes se mi líbí, že i „paneláci“ jsou různobarevní a ne v šedé
uniformě jako kdysi.

Mirka Topinková Knapková,
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
V paneláku jsem bydlela asi 25 let. Náš dům na sídlišti v Bystrci měl 8 pater, 32 bytů a všichni jsme se tam
znali. Byl umístěn první v řadě, kousek od lesa a nedaleko byla Brněnská přehrada. Naše rodina bydlela
v 5. patře a z mého pokojíčku byl výhled na konečnou šaliny. Hodně jsme
se setkávali se sousedy a vídáme se s nimi i dnes, přestože v paneláku už
nebydlíme. Trávila jsem hodně volného času před panelákem s ostatními dětmi buď na klepačích nebo jsme skákali gumu, hráli vybíjenou, na
schovku, učila jsem se tam jezdit na kole... V zimě se zastříkalo hřiště za
panelákem vodou a pak se na něm bruslilo. Všeobecně jsem měla hezké
dětství, takže i na bydlení v paneláku vzpomínám ráda.

Šimon Ryšavý,
Hlasujte ve

elkém ﬁnále
od 1. do 22. 11. na
damenavas.brno.cz

knihkupec a nakladatel
Omlouvám se všem, co bydlí v paneláku, ale vzhledem k tomu, že jsem žil odmalička v domku s dvorkem a se zahrádkou, tak si nedokážu představit,
jaké to je, žít v tom uzavřeném prostoru. Když ráno
vstanu, podívám se na zahrádku, usměji se na vyhřívající kočku na
ranním sluníčku a jsem tomu moc rád. Děkuji osudu za tuto nabídku.

Milan Uhde,

Jen vy rozhodnete, které
z 83 projektů město zrealizuje.

dramatik
O bytě v panelovém domě jsem jen snil, a to na
začátku šedesátých let stejně jako mí četní vrstevníci, ale nakonec v něm nikdy nebydlel. Šlo podle
mě o nouzové překonávání nedostatku bytů a bylo
estetickým i praktickým plodem nešťastné komunistické doby.

TSB: Vlhkost v kolektorech se snížila o třetinu
Bezpečnější podmínky pro práci, šetrnější pro technická zařízení. Pracovníci pohybující se v kolektorech
už nemusejí lézt po mokrých žebřících a lépe se jim dýchá, kovové konstrukce, které „drží“ sítě všeho druhu,
nejsou vlhké a přestávají rezavět... Po
několika měsících ostrého provozu
unikátního odvlhčovacího systému,
který společnost Technické sítě Brno

spustila ke konci loňského roku, je patrný výrazný posun k lepšímu.
„I přes letní odstávku celého systému kvůli výstavbě horkovodu v kolektoru Hybešova jsme během několika měsíců snížili vzdušnou relativní
vlhkost o cca 30 procent,“ uvedl generální ředitel TSB, a.s., Pavel Rouček.
„Cílem TSB,a.s, je do konce roku 2017
snížit vzdušnou relativní vlhkost pod

60 % a tím významně zpomalit korozivní proces veškerého kovového materiálu v kolektoru. Nejde totiž jen
o finanční prostředky provozovatele,
ale všech vlastníků inženýrských sítí
v kolektoru,“ upřesnil Pavel Rouček.
Průměrná teplota v primárním kolektoru se celoročně pohybuje mezi
15 – 18 °C a relativní vlhkost vzduchu
dosahovala před spuštěním systému

odvlhčení 98 %. Zdrojem vlhkosti jsou
průsaky spodních vod. Technické sítě
Brno využily metody adsorpčního odvlhčení, které co do rozsahu a technického řešení nemá ve střední Evropě
obdoby. Celkem 9 adsorpčních jednotek napojených na horkovodní potrubí zajišťuje účinné a ekonomické
odvlhčení vzduchu v celém prostoru
hlubinného kolektoru.
(sal)
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Šetřete energie termovizí
Úniky tepla jsou očím neviditelné,
najít je ale lze docela snadno. Nejjednodušší způsob, jak během chvíle

odhalit kritická místa nebo například rizikové oblasti vzniku plísní,
je termovizní měření.

Pro podrobnější informace
kontaktujte
pana Martina Brůnu
na tel. čísle 545 169 288
nebo mailem na adresu
bruna@teplarny.cz

Zjistěte si stav tepelně
technických vlastností
budovy.
Odhalte úniky v rozvodech
tepla.
Zabraňte závadám
na elektrozařízeních.

Pořízené termosnímky poskytují
přesné informace pro majitele objektu a následně pro projektanty či
řemeslníky, kteří tak vědí, jaká místa
opravit, rekonstruovat nebo zateplit.
Jednorázové měření termokamerou
vám pomůže ušetřit za vytápění, nebo
včas opravit poruchy a havárie.
Termovizní měření nabízejí i v Teplárnách Brno. Při realizaci do
24. 12. 2017 navíc za zvýhodněnou
cenu od 5 200 Kč.

Teplotu a čas přečtete na Domečku
Ještě nedávno splývala se svým okolím a většina kolemjdoucích či kolemjedoucích Brňanů ji ani nevnímala.
Za poslední měsíce však výměníková stanice Tepláren Brno na Nových
sadech prokoukla a už zdálky přitahuje pozornost. Nyní nově navíc pohledem na její střechu zjistíte, kolik
je hodin a kolik je právě stupňů.
„Naše tepelné zdroje mají v životě
mnoha Brňanů velký význam. Ve výrobních zdrojích vzniká teplo, které
je následně prostřednictvím lokálních zdrojů rozvedeno až do jejich
bytů. Zároveň jsou součástí architektury města, a tak si myslíme, že si

zaslouží větší pozornost. Proto jsme
se pustili do jejich zatraktivnění,“
uvedl obchodní ředitel brněnských
tepláren Ing. Vlastimil Sucháček.
Vlajkovou lodí se stala právě výměníková stanice na Nových sadech,
přezdívaná v teplárnách Domeček.
Červené bannery Domeček zviditelnily a zároveň Brňany informují
o výhodách dodávky tepla od Tepláren Brno. Kromě nového vzhledu
dostal však Domeček další zásadní
vylepšení – zhruba od poloviny října svítí na jeho střeše dva LED panely, které na dálku až 200 metrů
informují o datu a přesném času.
Díky instalovanému čidlu se navíc
dozvíte aktuální venkovní teplotu.
Podívejte se sami, jak se Domeček
vybarvil.
(sal, Foto: Archív TB)

Pohodlně se usaďte
a vydejte se na prohlídku Červeného mlýna
Zajímáte se o teplárenské technologie nebo třeba jen chcete více vědět
o tom, odkud proudí teplo do vašich

radiátorů? Z pohodlí domova teď
můžete kdykoliv navštívit unikátní
prostor nejmodernějšího provozu

Tepláren Brno, Červeného mlýna,
aniž byste vstali z křesla. Pozvání
k virtuální prohlídce tohoto prvního

ze čtyř velkých zdrojů Tepláren
Brno, která vás navíc zavede do míst
běžně zcela nepřístupných, najdete
na webových stránkách společnosti
www.teplarny.cz/provozy.
Prohlídka funguje bez problému
i při zobrazení v mobilním telefonu.
Nahlédnout můžete do strojovny
a pod kryt spalovací nebo parní turbíny, do horkovodní kotelny a také
do čerpací stanice s horkovodními
čerpadly. Nemusíte se bát, že se ztratíte, prohlídkou vás provedou infoboxy s popisem jednotlivých částí
zobrazeného zařízení.
A pro fanoušky teplárenských
technologií je tu ještě jedna dobrá
zpráva – prohlídku Teplárny Brno
do budoucna postupně rozšíří o další provozy.
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Brňané v novém roce za teplo připlácet nebudou
Horká voda jako teplonosné médium znamená i značný ekologický přínos: při náhradě 1 kilometru parovodu za horkovod klesnou
emise CO2 z plynové teplárny přibližně o 336 tun ročně. Pro srovnání: po dokončení celé přestavby to
bude, jako by z Brna zmizelo 10 000
automobilů.
Letos Teplárny Brno v době letní
odstávky nahradily dalších více než
5 kilometrů parovodů za moderní

horkovody. Na trase bylo přepojeno
32 odběrných míst. Mezi zákazníky,
kteří nově odebírají teplo v horké
vodě, jsou tak Janáčkovo divadlo,
Masarykova univerzita, DRFG aréna
a Krasohala, Ústavní soud, Krajský
úřad, 45 bytových domů a další.
Cenu tepla držely Teplárny Brno
od roku 2012 do roku 2017, i přesto,
že některá jiná města zdražovala.
Od 1. ledna 2017 cenu tepla snížily
o 5 procent.
(sal)

Vývoj prodejní ceny tepla v Brně (Kč bez DPH / GJ; 2012 – 2018)
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Cena tepla zůstane v Brně pro příští
rok 2018 na stejné úrovni jako letos.
Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí
obávat zdražení, i když v posledních
týdnech cena plynu na světovém
trhu vzrůstá. „Stabilizace ceny tepla
je naším dlouhodobým cílem, který
se nám bezesporu daří plnit,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno
Ing. Petr Fajmon, MBA. „Cena našeho tepla je totiž výsledkem mnoha
faktorů. Letošní pětiprocentní snížení i stabilizace ceny pro další období
jsou dány řadou dlouhodobých opatření, jako je neustálá modernizace

technologií a s ní související výměna
parovodů za horkovody či provozní
úspory,“ doplnil.
Modernizace technologií v jakékoli energetické firmě je dlouhodobý
proces. Nová a efektivnější zařízení
pomáhají zvyšovat účinnost výroby
tepla, s moderními řídicími systémy
se během dne lépe využívají jednotlivé zdroje pro výrobu jak tepla, tak
elektřiny. Ta je pro Teplárny Brno významným zdrojem příjmů a také důkazem efektivnosti procesu výroby
(pozn. Teplárny Brno využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny,
která je ekologičtější a efektivnější
oproti čistě výtopenskému režimu).
Například přechod z páry na horkou vodu je součástí modernizace rozvodů a znamená výrazné snížení ztrát
při distribuci tepla. To se promítne i do
nákladů tepláren. „Spotřeba paliva výrazně klesne a uspořené desítky milionů můžeme použít právě ke stabilizaci ceny tepla. Nemusíme pak okamžitě
reagovat na výkyvy cen na trhu s energiemi,“ vysvětlil Petr Fajmon. Navíc
průměrná domácnost po přepojení
na horkou vodu ušetří až 1 000 korun
v ročních nákladech na teplo.
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Štěpka z brněnských lesů v zimě zahřeje

Zajímavosti:
Nastává topná sezona a málokoho
napadne, že teplo, které nejen do
domácností moravské metropole putuje z brněnských tepláren, vzniká
z lesní štěpky z Lesů města Brna.
Lesní štěpka je obnovitelná biomasa, která vzniká v rámci lesního
hospodaření jako vedlejší produkt.
Dříve se tyto „potěžební zbytky“
pálily, ale to je dnes u Lesů města
Brna dávnou minulostí. Dnes se část
hmoty ponechává v porostu k zetlení jako přírodní hnojivo (30–40 %)
a část se připraví k naštěpování.

Jedná se především o vrcholové
části stromů a velké větve, které by
tlely dlouho a způsobily by neprůchodnost porostu.
Klest, vrcholky stromů, velké
větve a stromy vyřezané z mladých
porostů (prořezávky) jsou vyvezeny na vhodné místo v lese (odvozní
místo), kde se vytvoří hromady vysoké 3–4 metry. Na toto místo přijede štěpkovací stroj (štěpkovač)
tažený traktorem spolu s nákladním automobilem, na němž je kontejner. Štěpkovač sype hmotu přímo

do kontejneru, který je odvezen buď
přímo do brněnské teplárny, nebo,
pokud není topná sezóna, do skladu,
odkud je odvážená podle toho, jaká
je zima a jak moc se tedy topí.
Lesy města Brna vyrábí ještě štěpku pilařskou, která vzniká jako vedlejší dřevařský produkt na pile v Bystrci z ořezů a zbytků vzniklých při
výrobě prken a trámů. Veškeré dřevo
je tak zpracováno s maximální efektivitou a pila nemá problém s řešením pilařských zbytků.
(sal, foto: Archív LMB)

Lesy města Brna v roce 2016
vyprodukovaly zhruba 30 tisíc
prostorových metrů štěpky, což
odpovídá množství, které by se
rozprostřelo na fotbalové hřiště
do výšky šesti metrů.
Lesy města Brna dřevěnou
biomasu pěstují i na poli. Jedná
se o plochu více jak 20 tis. m2 s porostem specielních topolů a vrb.
Energie biomasy má svůj
prapůvod ve slunečním záření
a fotosyntéze, a proto se jedná
o obnovitelný zdroj energie.
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Ondřej Sokol:
Jako pět vteřin do smrti

začínal, byla to výzva, nebo jen
práce? A jak je to dnes?
Určitě výzva. Pro mě fakt nebyla
představa většího pekla. Při prvních
dílech nebylo šílenější chvíle, než vyjít konečně na jeviště a udělat takové
to: „Dámy a pánové, dobrý večer.“
Takže můžeme mluvit o trémě?
Myslím, že tréma je slabé slovo. To
bylo jako pět vteřin do smrti.
Kdy jste se otřepal?
Jelikož jedeme téměř kontinuálně
čtvrtou řadu, mám pocit, že vlastně
točíme nepřetržitě. Okamžik, kdy
jsem se oklepal, už nedokážu identifikovat. Možná v první řadě, možná
v druhé. Bylo to fakt náročné. Vím
jen, že to plynule přešlo do fáze, kdy
už se nebojím.
Jste muž mnoha profesí. Moderování bylo na konci toho
seznamu?
To nebylo na seznamu vůbec! Já jsem
opravdu celé roky moderování odmítal, i když nabídky chodily. Říkal
jsem, jestli něco neumím, tak je to
tohle, a nebudu to dělat. O tom jsem
byl naprosto přesvědčený. Pak jsem
udělal ve studiu stand-up a rozhodl jsem se, že se na něj připravím
odmoderováním nějakých akcí. Ty
skončily totální katastrofou, o tom,
co se mi stalo, je taky první část toho
stand-upu. A že jsem ve Tváři, je zásluha Simony Matáskové, která mě
přesvědčila, že to fakt mám zkusit.

Jeho svébytný způsob moderování ho v posledních dvou letech vynesl na výsluní. Ondřej Sokol ale není jen bavič a pohotový průvodce
show, jako je třeba Tvoje tvář má známý hlas. Je také neméně dobrým hercem a vlna popularity jakoby trochu smetla jeho úspěchy
jako režiséra a překladatele z angličtiny. Už čtvrtým rokem je rovněž
ambasadorem festivalu Life! na brněnském výstavišti. K moravské
metropoli má navíc vztah navýsost osobní. Jak prozradil na jedné
z tiskových konferencí, v Brně jej jeho rodiče počali.
V Brně tedy vlastně začal váš život. Dokázal byste zde žít?
(váhá) No… neměl bych si to tam
pokazit.
Takže radši Praha, nebo kde se
vám líbí?
Tak už jsem dokázal, že v Praze dokážu žít. Miluju však Londýn, hrozně, ze všech měst nejvíc. Nevím,
čím to je, ale k němu mám výjimečný vztah. Nejsem však přesvědčený,
že bych z Česka dokázal natrvalo

odejít. Přemýšlím nad dobou, kdy
můj otec emigroval, a nedokážu si
představit, v čem žili. Ta představa,
že bych utekl a věděl, že se sem už
nikdy v životě víc nepodívám… To
bych se asi fakt utrápil.
Jste tedy vlastenec?
Asi jo. Když jsem dlouho mimo, tak
začnu po domově tesknit.
Točíte další řadu pořadu Tvoje
tvář má známý hlas. Když jste

Divadlo jste poprvé režíroval
ještě na DAMU a stále režírujete. Většinou si vybíráte poměrně složité hry, jako třeba Osiřelý západ, žádné prvoplánové
řachandy…
Snažím se inscenovat jen náročné
texty. To jsou chvíle, kdy si odpočinu. V Činoherním klubu děláme

jenom náročné věci. U režírování
jsem hlavně asi nejšťastnější. Myslím, že není nic, kde bych se dokázal
víc plně uplatnit.
Co vyžadujete na hercích?
Ono se to mění s časem. Věci, které mi stačily na začátku, mi teď už
samozřejmě nestačí. Snažím se být
náročný k sobě, ale začínám být
na herce náročnější a náročnější.
Myslím, že je to pro ně těžší a těžší
vydržet.
Je někdo, kdo s vámi nechce hrát
nebo to opravdu už nevydržel?
Už se to také párkrát stalo.
Odmítli hru, nebo se vás bojí
jako režiséra?
Myslím, že se mě fakt trošku bojí. Na
začátku jsem si hrozně dával záležet
na tom, abych hercům poskytl komfort, aby nebyli ve stresu. A posléze
jsem zjistil, že některé, s nimiž děláte
déle, pak naopak musíte nějakým způsobem z té komfortní zóny zase dostat, aby ze sebe vydali ještě něco navíc. Některé věci z nich „po dobrým“
už nedostanete. To znamená, že musím být zlej záměrně. Nedělám to sice
rád, ale musím. Víte, že toho člověka
chcete někam dostat, a to se nedá udělat jinak, než že bude ve stresu.
Jaký je to pocit, když vám tleskají a oceňují vaši práci?
Je to jako hodně dobrý. Jsou režiséři,
kteří dělají rádi věci na odiv. Já jsem
hrozně rád, když si někdo všimne, že
moje představení má hlavní cenu někde vevnitř. O to je větší radost, když
to ke všemu ocení.
Vzpomenete se na nějakého režiséra, který vás jako herce ničil?
To se stává. Honza Hřebejk je třeba
náročný, ale tam vidíte, že výsledku
to prospívá.

Brněnské momenty
Jak se vám točila taneční upoutávka na festival Life!, která má
přilákat co největší počet lidí
tančících na jednom místě stejnou choreografii?
Především díky těm retro šusťákovým soupravám, protože jsou neprodyšné, to byla taková dlouhá lymfodrenáž. Zhubli jsme snad 4 kila.
Když jste se hlásil na DAMU a měl
pochybnosti, zda vůbec budete hercem, snil jste o takové kariéře?
Ano, jelikož jsem se hlásil na DAMU
(☺), tak jsem o ní snil.
Jako ambasador brněnského festivalu Life! na výstavišti se Ondřej Sokol už počtvrté
pustil do úkolu překonat rekord počtu lidí tančících na jednom místě stejnou choreograﬁi – potřeba je více než 1600 tanečníků. Na pódiu s ním stanou i dvě top osobnosti českých
sociálních sítí a společenského života – moderátor Leoš Mareš a modelka Simona Krainová. Pomozte jim a přijďte si zatancovat. Více na http://www.bvv.cz/life/tanecni-rekord

Co děláte pro zlepšení nálady?
Nemám příliš času, pokud nejsem
v práci, tak jsem s dětmi.
Tak ty vám jistě vždy zvednou
náladu.
Ester je sedmnáct a Adamovi čtrnáct. Často mi zdvihnou nejen náladu, ale i mandle.
Mají tendenci jít ve vašich
šlépějích?
Naštěstí už tolik ne. Samozřejmě
geny se nezapřou a já jsem se děsil,
že by se rozhodli pro herectví. Ono je
skvělé, ale vím, že jsem měl v životě
neskutečnou kliku. Díky tomu jsem
tam, kde jsem, a mohl jsem být taky
úplně někde jinde s tím samým, co
umím. Toto je povolání, které je tak
strašně závislé na štěstí, a tak málo
lidí v něm doopravdy uspěje. Nerad
bych je vydal této ruletě všanc.
Co rád děláte se svými dětmi?
Obě děti hodně sportují. Esterka od
malička jezdí na koni.

Také jezdíte?
Občas mě donutí, ale já mám trauma
z DAMU. Já jsem totiž jezdil na koni, který se neskutečně nudil a bylo mu úplně
jedno, k čemu jsem ho pobízel. Vůbec
neposlouchal, úplně na mě kašlal.
Kde byste rád viděl své děti za
10 let?
Ideálně na Wall Street. Kluk by třeba mohl hrát basket v NBA. Cokoli,
co je placený tak, aby potom neměl
žádné starosti.
Letos budete již podruhé moderovat Českého slavíka. Jak
nahlížíte na tuto anketu, o které se hodně diskutuje, zda je
objektivní?
Nesnažím se to v tuto chvíli rozebírat a hodnotit, co je to za anketu.
Můj úkol je odmoderovat udílení
cen, jak nejlíp to jde. Jsou věci, které musím akceptovat, protože je to
nějaký zadavatel, a jsou věci, u kterých se snažím, aby byly jiné, ale to
je věc nějakého kompromisu.

inzerce
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Slovákova 6, Brno

Kdo v chlapci ze Šumperka probudil zájem o divadlo a umění?
Myslím, že za to hodně může moje
matka, která mě k tomu vedla. Ke
čtení mě přivedla, my jsme měli
doma spoustu knížek, které se tehdy ne úplně daly sehnat a nesměly se
číst, jako Kunderu a Škvoreckého. Od
malička mě vodila taky do divadla.
Je nějaká hra nebo divadlo, které
ve vás zanechaly takový dojem, že
dodnes si ten zážitek vybavujete?
Ano, je to Činoherní klub. Tam jsem
byl poprvé jako malinkej a vím, že
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jsem tam měl úplně záchvat takové euforie, na kterou nezapomenu nikdy.
Přenesl jste si něco z některých
rolí do života?
Vždycky si z toho něco odnesu. Určitě. Většinou to špatný.
Například?
Například touhu někoho zabít (☺).
Co potřebuje dobrý moderátor,
aby uspěl?
Scénář a nezapomenout scénář.
Googlujete při přípravě často?
Googluji častěji, než přiznávám.
Moderátoři Libor Bouček a Leoš
Mareš si prý brousí ostrovtip
a pohotovost i mezi sebou navzájem, děláte něco podobného?
Že bychom chodili do cukrárny s Leošem a Boučkem, a jako vtipkovali?
To zatím neděláme. Já myslím, že
jednou se potkáme na LDN a tam si
ten ostrovtip dobrousíme.
Jakou roli byste nikdy nevzal?
Špatnou.
(sal, foto: Archív BVV)

inzerce

Jak vzniklo Pendolino
Dnes již legendární vlak
Pendolino znají v Česku
asi všichni. Jak by ne.
První „západní“ vlak, který se proháněl po českých kolejích rychlostí až 237 km/h,
vzbudil mnoho očekávání i emocí. Málokdo ale ví, že Pendolino je pouze přezdívkou
pro původní italské označení těchto vlakových jednotek, protože ElettroTreno Rapido
(ETR) rozhodně neznělo zdaleka tak sexy a přímočaře jako Pendolino. A málokdo také
ví, že dveřní systémy do těchto vlaků vznikají v brněnském závodu IFE.
Požadavky na rychlou přepravu osob byly a jsou základním předpokladem rozvoje ekonomiky. Rychlovlaky splňují většinu podmínek, které moderní doba na přesun osob klade – rychlost, ekologii a komfort. Jelikož se původní záměr stavby úplně nových tratí pro
rychlovlaky ukázal jako velmi nákladný, začaly evropské železniční společnosti testovat
systém aktivního naklápění, který umožnil projet zatáčky a riziková místa na trati daleko
vyšší rychlostí než kdy dříve. Prvenství nakonec získali Italové, kdy se první elektrické
vozy s naklápěcí skříní objevily v sedmdesátých letech na trase Řím-Ancona.
Postupně se jednotky ETR rozšiřovaly po celém apeninském poloostrově a v devadesátých
letech přišla pro IFE příležitost ukázat šikovné české ručičky. Brněnské IFE tehdy stálo
před velikou výzvou - navrhnout a vyrobit celý dveřní systém, který by splnil náročné
požadavky na bezpečnost a komfort nastupování. Nejednalo se přitom o jednoduchý
úkol. Dveře jsou jedny z mála technických věcí, které si cestující ovládá ve vlaku sám. I přes
technickou vyspělost systému v IFE jsme chtěli, aby byl průběh nastupování a vystupování
co možná nejbezpečnější, nejrychlejší a přitom pohodlný. A to se povedlo. Dveře v těchto
rychlovlacích dobře slouží cestujícím již více než 20 let a Pendolina se objevila od roku 2004
i v Česku. A co že to vlastně znamená Pendolino? Symbolicky – „kyvadélko“.
Chcete také pracovat na zajímavých a různorodých projektech? Mrkněte na náš web. Hledáme inženýry, technology, ale i operátory montáží nebo brusiče. U nás má každý šanci
stát se hrdinou a podílet se na výrobě světového produktu.

www.hrdinouvife.cz • Tel.: 724 140 140
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Toaletářka: I naše práce je důležitá
setkám i s urážkami. Já se ale nedám
a umím se ohradit. Většina z těch,
kteří sem chodí, jsou milí a k nám
uznalí. Vždyť i naše práce je důležitá stejně jako každá jiná.

Staré známé pořekadlo praví, že na
jedno místo chodí i sám císař pán
sám. Toalety pro naše domácnosti
znamenají naprostou samozřejmost,
restaurace si bez nich neumíme
představit. V centru Brna jsou však
i ty veřejné. A právě takové jsou také
u nejvíce frekventovaného dopravního uzlu, v podchodu pod hlavním
nádražím. Možná málokdo ví, že náleží do správy společnosti Brněnské
komunikace, která tady zaměstnává
pracovnice, dohlížející na provoz toalet. Jednou z nich je veselá mladá
žena – Jana Strmisková.
Jak dlouho pracujete jako
toaletářka?
Do Brněnských komunikací jsem nastoupila před 4 a půl rokem. Tenkrát
jsem hledala práci a tady právě toaletářku potřebovali.
Toalety jsou po nedávné rekonstrukci, jsou pěkné, moderní

a čisté. Těší Vás, že pracujete
v takovém prostředí?
To víte, že ano. Ale já jsem nastupovala, když byly ještě ve stavu původním. A to se nedá srovnat! Tenkrát to
tak pěkné nebylo. Čistotu tady musíme udržovat my – ještě s kolegyní,
se kterou se střídáme na směnách.
Nesnáším špinavé záchody a musím
říct, že někdy je to tu těžké.

Proč ale děláte toaletářku, když
máte maturitu?
Vyučila jsem se v učebním oboru
s maturitou. Potom jsem delší dobu
pracovala v pohostinství. Jenže se
ozvaly zdravotní problémy a pak
jsem nějakou dobu práci nemohla
najít. Kamarádka se mi zmínila o toaletářce, a tak jsem tady. Moje práce
ovšem není jen o úklidu záchodků,
musím se starat o zajištění toaletních papírů, mycích potřeb nebo
úklidových prostředků.
Vaše pracovní doba je jako jinde – 8 hodin denně?
To ne, ale máme normální pracovní
týden, v neděli a ve svátky je zavřeno. Děláme dvanáctky – každý den
od 7,30 do 19,30 hodin a střídáme

se: 2 dny práce, 2 dny volno. Já dojíždím vlakem, cesta mi trvá kolem
45 minut. Ráno musím brzy vstávat,
domů se dostanu pozdě večer.
Jak trávíte volné dny a dovolenou?
Ve volném čase se věnuji domácnosti a příteli, chodíme na procházky
se psem. Máme moc dobré sousedy,
s nimi jsou velmi příjemné chvíle
u kafíčka a povídání. A dovolená?
Na tu letošní moc ráda vzpomínám,
byla jsem v Římě.
Stále se usmíváte. Důvodem jsou
vzpomínky na dovolenou?
To také, ale úsměv a dobrá nálada ke
mě tak nějak patří, jsem optimistka.
Samozřejmě, že se někdy v práci zlobím a mračím se, to je asi u každého
z nás stejné. Těch pár nehezkých poznámek, které občas někdo utrousí,
mě mrzí, ale brzy je pouštím z hlavy.
Svou práci však beru velmi vážně. Toalety potřebujeme všichni a já se snažím, aby ty krátké chvíle, které u nás
lidé stráví, byly pro ně příjemné.
(sal, foto: Archív Bkom)

Máte na mysli nějaké nedobré
zkušenosti?
Staráme se o 7 kabinek pro dámy,
5 kabinek pro pány plus 5 pisoárů.
Chodí sem 700 až 800 lidí denně,
ale třeba v průběhu vánočních trhů
nebo při jiných akcích v centru města i víc. A najdou se i tací, kteří.... no,
jak bych to řekla – zkrátka po použití
WC opouští kabinku v dost hrozném
stavu. Doma by jistě něco takového
neudělali. My to pak musíme uklidit, aby si ostatní nestěžovali. Občas
jsou lidé hrubí, neurvalí a někdy se

Největším nepřítelem vodoměru je mráz
Teploty začínají pomalu klesat
a s nimi přicházejí i problémy
s mrazem poškozenými vodoměry

a vodovodními přípojkami. Mnozí
majitelé nemovitostí ochranu podceňují a zanedbávají, dostatečně

nezajistí prostory, kde je přívod vody
s měřidlem proti mrazu, a zcela zbytečně tak na sebe přivolávají velké
nepříjemnosti.
Nejčastěji tento problém způsobují
nezavřená nebo rozbitá sklepní okénka v místnostech, kde se vodoměr nachází, nebo špatně osazený a nezaizolovaný poklop vodoměrné šachty.
Otevřené sklepní okno bylo v únoru letošního roku například příčinou vytopení rodinného domu
v Brně-Obřanech. Během týdne, kdy
rodina lyžovala na horách, došlo vlivem mrazu k poškození vodoměru
a úniku vody do sklepních prostor

rodinného domu. Zaměstnanci vodáren vyjížděli uzavírat přívod
vody do objektu až po upozornění
sousedů, kterým se objevila voda ve
sklepě. Majitelé pak po návratu z hor
museli uhradit nejen poškozený vodoměr a 30 m3 pitné vody, ale i opravu nemalých škody jak na vlastním
domě, tak i na domě sousedů.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., proto apelují na majitele, aby
přívod vody do nemovitosti a vodoměry zkontrolovali, případně dostatečně zajistili proti zamrznutí a tím
tak předešli i vlastním zbytečným
výdajům.
(sal, foto: Archív BVK)

Tipy Šaliny

Zahřejte se naostro
domácím chilli
Na podzim se jde zahřát i jinak, než jen svařákem, čajem nebo u kamen. Pořádné vnitřní teplo vám pomohou zajistit i Chilli plody. A jejich
nabídka je skutečně „ostrá“, od čerstvých plodů,
ať už jde o Habanero nebo o smrtící California
reaper, až po různé výrobky s chilli. Vše je seřazené podle míry pálivosti, což pomůže při výběru
i nezkušenému. Mezi nabízenými pochutinami
samozřejmě nechybí oblíbené pálivé omáčky.
V nabídce se setkáte jak s klasickou rajčatovou,
tak třeba i s hruškovou. Zkusit můžete také pikantní med, hořčici nebo pořádně ostré chilli limonády. Chilli plody pěstují své papričky na jižní
Moravě, takže i když jejich produkty zní exoticky,
jde o domácí produkt. Najdete je na několika místech v Brně, ať už jde o pobočky Koření od Sindibáda nebo Soul Bistro na Jezuitské. Mají také
svůj e-shop chilli-plody.cz, tak neváhejte trochu
propálit své chuťové pohárky.
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Sorry, ale toto
musíte ochutnat
Dezerty od Sorry – pečeme jinak lze ochutnat
v několika brněnských kavárnách a bistrech. Přímo ke zdroji se ale můžete dostat, když navštívíte
Sorry – pečeme jinak v jejich domácím prostředím: na místě legendárního Kouřícího králíka na
kraji ulice Václavská. Než se dostaneme k tomu, co
přesně je na těchto sladkostech tak jiné, je třeba
zmínit, že se zde pracuje pouze s nejkvalitnějšími
surovinami bez různých umělých přísad a takový
cream cheese si dokonce připravují vlastní.
Teď už ale k samotným cukrovinkám. Sorry –
pečeme jinak nabízí požitek nejen chuťovým pohárkům, ale i očím. Všechny dorty a zákusky jsou
totiž tak krásně malované a zdobené, že už od
pohledu si lze jen těžko vybrat pouze jeden kousek. Nabídka zahrnuje malé pralinky stejně jako
zajímavé akce a výstavy, od května například
poskytlo The Distillery azyl Kinu ART, které v té
době procházelo rekonstrukcí. Sociální reaktor
nabízí možnost pronájmu pro výstavy, přednášky, nebo také možnost využití svého sdíleného
pracoviště. Sledujte jejich Facebook, ať vám
něco zajímavého neuteče.

Ani moc, ani málo.
Naber si tak akorát

The Distillery:
Palírna jako
sociální reaktor
Brno a zajímavá architektura jdou ruku v ruce.
V historické budově na Pekařské, původně využívané do konce 19. století pro výrobu lihovin,
se už alkohol desítky let nepálí, což se podepsalo na jejím stavu, ale protože osud objektu nebyl lhostejný skupině architektů, v posledních
měsících dostává novou náplň jako sociální
reaktor The Distillery. Podle autorů projektu
slouží prostor jako kulturní platforma, která
má inspirovat kreativní interakci a podporovat inovativní myšlenky, to vše ale samozřejmě za podmínky, že původní charakter budovy
bude zachován a respektován. Hostí také různé

Jsou vám tradiční porce v restauraci moc velké?
Nebo vám naopak nestačí? Pak právě pro vás otevřelo v Žabovřeskách samoobslužné bistro Naber
si. Postup je jednoduchý. Z nabídky vystavené na
styl švédských stolů si zákazníkovi stačí jen nabrat
cokoliv, na co má chuť, a v jakémkoliv množství se
mu jen zlíbí. Jídlo je uzpůsobené různým typům
strávníků, ať už těm, kteří maso rádi, tak i těm, kteří ho naopak nejí vůbec, anebo dokonce i těm s bezlepkovou dietou. Bistro si zakládá na kvalitních
surovinách nejlépe od místních zemědělců. Snaží
se tak poskytnou zdravější alternativu k rychlému
stravování v obědových pauzách a bez nutnosti zaplatit za jídlo, které člověk normálně nesní. Cena
jídla se odvíjí od jeho váhy, je tak třeba počítat
s tím, že zatímco salát může vyjít extrémně levně, „těžší“ jídla naopak vyjdou o něco dráž. Denní
menu lze nalézt na nabersi.cz, bistro samotné pak
na Rosického náměstí 9.

velké dorty, ať už jde o klasiky, jako je cheesecake
a sacher, tak i méně obvyklé kombinace. Příkladem druhého je třeba dort Buď mech, který kromě
pistácií, špenátu a jahod obsahuje také cvrčky. Pokud tedy toužíte po opravdu netradičním dezertu,
Sorry prostě musíte ochutnat.
(dd, foto: D. Dvořáková a Sorry)
inzerce

www.plaisirsdemusique.org
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Kryt 10-Z i kniha ukáží Normalizační Brno

Koncem osmdesátých let se s jeho
jménem setkávali Brňané denně
kromě víkendů na stránkách legendárního Brněnského večerníku:
Foto František Kressa. Ve své černé
„komůrce“ na Jakubském náměstí,

z redakce. Kressovy fotografie z let
1976 až 1990 nyní vycházejí v unikátní publikaci Normalizační Brno
- Štatl Františka Kressy a jejich výběr
můžete vidět od 17. listopadu také
na výstavě v Atomovém krytu 10-Z
na Husově ulici.
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Knihku
sátých let Brno žilo
žil bigbítem. Vyučil
se sice elektromechanikem,
ale o fod k sídlila,
ídl l vyvolal
l l a přiř
l k
kde redakce
pravil pro každé vydání ve výsled- tografování se průběžně a dlouhodoku desetitisíce fotek. (Kdo ví, jestli bě zajímal. Nikoliv jako kytarista, ale
je někdy někdo nebo on sám spočí- jako zvukař se nakonec uchytil v kultal.) Fotit nepřestal ani po odchodu tovním klubu Šelepka, jezdil jako

bedňák se skupinou Progress Organization a posléze jako zvukař s duem
Martha a Tena. „Pořád jsem jako amatér fotil, na flexaretu, s kterou mi pak
emigroval kamarád. Protože mi posléze ale poslal nějaké peníze, mohl
jsem si pořídit Canon F 1 v Tuzexu.
Vlastně hodně fotek z knížky bylo
vyfoceno právě tímto foťákem,“ vzpomíná František Kressa na své začátky.
Z osvětlovače v České televizi se na
druhý pracovní poměr stal i jejím fotoreportérem a pak mu šéfredaktor
Josef Korger nabídl místo právě v Brněnském večerníku. Fotil nejenom
tam, kam byl vyslán redaktory, aby
byly snímky k článkům. Brouzdal
po městě a lovil tzv. volné fotky. Po
listopadu 1989 se jeho život už nepohyboval tak přímočaře. V roce 1990

Na Masarykově okruhu
vzniká nový polygon
Zdokonalit se v řízení svého auta
nebo si odmazat trestné body za
dopravní přestupky. K tomu už
brzy dostanou příležitost řidiči
na novém multifunkčním polygonu přímo v areálu brněnského Masarykova okruhu.
Doposud museli zájemci o kurzy
bezpečné jízdy cestovat mimo hranice Jihomoravského kraje. „Řidičům
v regionu se konečně otevírá příležitost absolvovat školu smyku v příjemné dojezdové vzdálenosti od jejich
domova. Areál navíc splňuje přísné
světové standardy. Na účastníky jednotlivých kurzů čeká nejmodernější
možné zařízení, které umožňuje školit
maximálně efektivně a zároveň velmi
zábavně,” přibližuje obchodní ředitel
Polygonu Brno Radim Dirgas.
Polygon, který je díky svým parametrům vhodný i pro školení nákladních automobilů nebo jednotek

integrovaného záchranného systému,
nabízí už teď běžným řidičům možnost
rezervovat si místo v oblíbené škole
bezpečné jízdy. „Celodenní kurz je
postaven tak, aby účastníka silničního
provozu naučil správným řidičským
návykům při běžné jízdě. Zároveň ho
připraví na krizové situace, se kterými
se s příchodem podzimu a zimy mohou
řidiči setkat častěji. Především pomocí
nácviku krizového brzdění a zvládnutí nedotáčivého i přetáčivého smyku,"
vysvětluje Norbert Mikulec, hlavní instruktor společnosti SuperDRIVE, která na polygonu tréninky realizuje.
Polygon Brno nabídne tři výukové moduly s různými kluznými
plochami, aquaplaningovou dráhu,
úhybné desky nebo vodní překážky.
Prodej poukazů na školu bezpečné
jízdy už začal, první kurzy provozovatelé plánují uskutečnit na přelomu
(PR)
listopadu a prosince.

Opět připlavou
Plody a ryby moří a oceánů
Nejrůznější variace pokrmů z mořských ryb a plodů nabídne ve čtvrtek
16. listopadu večer Plody a ryby moří
a oceánů. Významná gastronomická
akce, které se každoročně účastní
na 400 gurmánů z Brna a okolí, se
v Orea Hotelu Voroněž uskuteční již
potřinácté.
Hosty přivítá banketní servis předkrmu a hlavního chodu přímo u stolu,
kde se letos mohou těšit na speciálně
sestavené menu. Jako předkrm se bude
podávat surimi věžička s mořskou řasou, tygří krevetou a lososovým kaviárem, tuňákový tartar s čerstvým
fenyklem a medvědími kapary na listových salátech, jako hlavní chod bude
kanadský humr s tymiánem brasírovaným bavorským máslem, pečenou

aljašskou treskou na smetanové omáčce s wasabi a mrkvové soufle.
Následovat bude rautová „all inclusive“ nabídka, kde budete moci
ochutnat např. hřebenatku svatojakubskou, ústřice, mořského vlka,
smuhu královskou nebo platýse
obecného. Na grilu pak bude připravován mečoun a tuňák žlutoploutvý. Bohatou nabídku rybích specialit podtrhne originální Sushi live
Station, kde bude možné pozorovat
jedinečnou přípravu tohoto pokrmu opravdovým Sushi masterem.
Vše doplní bohatá nabídka přívlastkových vín a atraktivní ochutnávka
stařených rumů a moldavských brandy. Vše zakončí bohatá tombola o za(PR)
jímavé ceny.

Brněnské momenty
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Centropol připravil speciální
ceník pro domácnosti
v panelových domech.
Ušetří až 20 procent nákladů
za elektřinu.
z večerníku odešel, začal soukromě
podnikat, ale to už je úplně jiná kapitola. Fotoaparátu však zůstal věrný
dodnes. „Fotím pořád,“ zdůrazňuje.
Soubor fotografií v knize a na výstavě, které podpořil dodavatel energií SPP, tvoří unikátní svědectví zachycují Brno a jeho proměny v čase.
Publikované fotografie jsou rozděleny na část zobrazující město, a na část
zachycující různé fenomény, jako

Soutěž:
Chcete si připomenout dobu nedávno
minulou? Soutěžte o knížku Normalizační Brno/Štatl Františka Kressy. Stačí
zodpovědět správně naši otázku:
Kde sídlila redakce Brněnského
večerníku?

jsou ženy, staří lidé či spartakiáda.
Ve snímcích Františka Kressy se po
letech skládá obraz doby. Původně
nezamýšlený, nyní zcela ojedinělý časosběrný dokument času, který mnoho z nás žilo. Pokud si chcete (a nejen
u příležitosti 17. listopadu) připomenout Brno normalizační, pak si tuto
možnost nenechejte ujít. Třeba se na
některých záběrech sami najdete.
(sal, foto: František Kressa)

Svoje odpovědi zasílejte e-mailem
na adresu soutez@salina-brno.cz do
19. listopadu 2017. Nezapomeňte
prosím uvést svoje jméno a telefonní
kontakt. Vítězové budou kontaktováni mailem. Tři vylosovaní autoři
správných odpovědí získají knihu
Normalizační Brno.

Společnost Centropol, která v tuzemsku patří mezi přední dodavatele
energií, pokračuje v zavádění revolučních ceníků. Vychází vstříc všem
zákazníkům, kteří platí účty za elektřinu v panelových domech. Díky centrálnímu vytápění a plynovému sporáku totiž tyto domácnosti využívají
elektřinu zpravidla jen na svícení a provoz běžných domácích spotřebičů.
Měsíční fixní poplatky bez ohledu na množství spotřebované elektřiny
tak v těchto domácnostech tvoří nezanedbatelnou část faktury.
Speciálně pro ně tak Centropol připravil ceník Mini. Vyplatí se však
jen lidem se skutečně nízkou spotřebou. “Pokud si lidé nejsou jistí, mohou se obrátit na naše call centrum nebo navštívit kamennou pobočku,” upřesňuje Lenka Procházková, manažerka Útvaru řízení vztahu
se zákazníky společnosti Centropol.
Zatímco poplatek distributorovi je daný zákonem a snížit nelze, svůj
fixní poplatek Centropol snížil až o 90 %. Vyslyšel tak přání mnoha domácností s nízkou spotřebou, aby i jim vyšel s cenou vstříc.
Zákaznická linka
478 575 555
www.centropol.cz

inzerce

NABÍZÍME DOSTUPNÉ A CENOVĚ VÝHODNÉ
KANCELÁŘE V BRNĚ NA LESNÉ

n disponujeme většími open space kancelářemi

Nabízíme kanceláře v Brně na Lesné, Okružní 19 s internetovým

n v nabídce máme i malé kanceláře

připojením od velikosti 10 m2 do 70 m2 i s parkovacími místy.

n možnost pronájmu parkovacích míst
n rychlé připojení k internetu

Dle dohody i skladové prostory.
Zastávky městské hromadné dopravy jsou v blízkosti objektu,
vlaková zastávka 500 metrů. Možnost stravování do 4 minut chůze.

Bližší informace se dozvíte na tel.: 545 222 776 nebo e-mailu: pronajem@ccb.cz.
Přijďte si vybrat vhodný prostor pro vaše podnikání.
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Když mráz nepálí, ale pomáhá
Urychluje se tak hojení zranění a odstraňování mediátorů zánětu. Tato léčebná metoda navíc výrazně snižuje
vnímání bolesti, což umožňuje zvýšit
intenzitu rehabilitace pacienta.

Lékaři neustále hledají moderní cesty, jak pacientům ulevit od problémů
rychleji a efektivněji. Jednou z nich
je i v Česku stále dostupnější kryoterapie, tedy léčba mrazem. Povídali
jsme si o ní s MUDr. Petrem Štouračem z brněnského Osteocentra.
Pane doktore, co je to kryoterapie?
Jedná se o léčebnou metodu využívající působení extrémně nízkých
teplot (nejčastěji -146°C) na lidské
tělo. Během několika minut při ní
dochází k překrvení tkání a výraznému zrychlení jejich metabolismu.

S čím nám kryoterapie může
pomoci?
Je účinná při léčbě mnoha rozdílných
obtíží. Pomáhá například s chronickými záněty kloubů a zad, revmatem,
artrózou nebo artritidou. Urychluje
i rekonvalescenci po úrazech pohybového aparátu jako jsou zlomeniny, podvrtnutí, vykloubení, natažení a natržení šlach a svalů. Může
pomoci s otoky, urychlením hojení
jizev po operaci. Má příznivý vliv
i při léčbě kožních problémů jako je
lupénka a atopický ekzém. Ocení ji
ale i sportovci, kteří to přehnali s tréninkem. Kryoterapie je totiž výborná
na přetížené a namožené svaly. Zajímavé je, že léčba mrazem pozitivně ovlivňuje také psychiku. Při
léčbě klesá hladina úzkosti a dráždivosti, snižuje se únava, zlepšují
se rozhodovací procesy a pohybová
koordinace.

Je účinek trvalý nebo je nutné po
čase absolvovat léčbu obnovit?
Kryoterapie obvykle představuje doplňkovou léčbu a její účinek spíše pomáhá zmírnit obtíže pacientů, případně urychlit proces hojení. Záleží
samozřejmě na konkrétním zdravotním problému, u těch chronických je
ale většinou nutné sérii zákroků přibližně po půl roce zopakovat.

Existují dvě varianty kryoterapie – celotělová a lokální. Jaký
je mezi nimi rozdíl?
Při celotělové kryoterapii je pacient
na několik minut uzavřen v tzv. kryokomoře a jak už název napovídá,
chladu je vystavený celý. Lokální kryostimulační zákrok se provádí pouze
na určité části těla za pomoci řízeného proudění kapalného dusíku.

Hradí léčbu pojišťovna?
V České republice zatím pojišťovny
na kryoterapii nepřispívají. Pacienti
ovšem můžou šetřit jinak. Poskytovatelé léčby totiž často nabízejí speciální slevy – například pro studenty
nebo seniory.

Jak zákrok probíhá? Není nepříjemný nebo bolestivý?
Bolestivý určitě není, většina pacientů pociťuje jen mírné chlazení v místě zákroku, které obvykle hodnotí
jako příjemné.

Pro koho je kryoterapie určená?
Existují nějaká omezení?
Kryoterapie je bezpečnou a účinnou
léčebnou metodou, která je vhodná
téměř pro každého. Mohou ji vyzkoušet i malé děti (už od 2 let věku). Nevhodná je pro lidi, kteří v nedávné
době prodělali infarkt nebo cévní
mozkovou příhodu, pro onkologické
pacienty a pacienty se srdeční nedostatečností. Při jakýchkoliv pochybnostech je určitě vhodné poradit se
o kryoterapii se svým lékařem.

Jak dlouho léčba trvá? Je nutné ji
opakovat?
Samotný zákrok obvykle trvá 2–4
minuty. U celotělové varianty je následně vhodná mírná aerobní aktivita, aby se člověk trochu zahřál
a podpořilo se žádoucí překrvení.
Většinou stačí cvičit 10–15 minut.
Pro účinnou léčbu je potřeba zákrok
opakovat každý den minimálně po
dobu 10 dní.

?
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Náš brněnský servis ti ji nabízí!
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Jaroslav Svozil:
Hrobaříci
Vzpomínky z tramvají, takové povídky. Někdo povídky v tramvaji
čte, někdo je v tramvaji píše. A že prý – hlavně, aby ty povídky měly
nějaký příběh! Aby tam byla pointa! Ale jaký příběh, jaká pointa?
Jak může vzpomínka mít příběh a k tomu ještě překvapivý závěr!
Vždyť je to jen starý obrázek v galerii, starý cinkot nesený větrem.
Příběhy to byly tenkrát. Teď už se muž v tramvaji jen veze a jak ho
přitom napadají (povětšinou staré) věci, tak si je zapisuje

Tramvaj zdechla. Lidé si postupně
začali uvědomovat, že něco není
v pořádku a ti netrpělivější popošli
a tísnili se u předních dveří. Po určité době, pro některé až nesnesitelně dlouhé, řidička konečně dveře
otevřela a brblající část cestujících
opatrně vypustila. Po několika minutách došlo i na ty sedící – i těm to
došlo. Tramvaj teď stála bezmocně
před křižovatkou a řidička čekala na
chodníku na její odtažení.
V mých dobách patřilo k řidičským
dovednostem nakuplování tramvají,
konstatoval muž, stojící na chodníku opodál, jenž do té doby pozoroval
staříka v kulichu, který vyprošťoval
z kontejneru vyhozené lyžařské hůlky,
přeměřoval, jestli se náhodou délkou
nehodí k sobě, a nespokojeně je cpal
zpět. Dříve, jen co přijela další tramvaj, vysadila lidi, spojila se s tou první

nebohou a odtlačila ji na nejbližší slepou kolej nebo rovnou do vozovny.
Posunovaly se úporně jak dva spojení
hrobaříci. Tihle hrobaříci ( vlastně to
nejsou hrobaříci, nýbrž správně ploštice ruměnice, ale to není podstatné)
se tak posunují ve spojení třeba celý
den, než sameček odpadne. Tramvajím však stačilo dojet k nějaké té smyčce a samička mohla klidně odfrčet.
Na kuplu, spisovně asi na závěsném zařízení - nebo tažném? už si nevzpomene, se kdysi vozili riskantním
způsobem kluci od zastávky k zastávce. Dnes už to pro ně není in, mají riskantnější a obdivuhodnější (novinář
by neváhal použít též výraz dechberoucí) disciplíny, jakými jsou parkour, train-surfing, ježdění na vagonech pod trolejemi a podobně. Dá se
to pak okamžitě pověsit na youtube
a když to bude mít milion lajků, třeba

inzerce

Prodej žárovek
Hlavní 151a, Komín, tel.: 733 400 639
• Klasické žárovky • Zářivky
• LED žárovky
• Úsporky
• Halogenky
• Výbojky
Návrh osvětlení – včetně realizace
Otevírací doba: po–pá: 10–18 hod.

www.kupzarovky.cz

takovou disciplínu zařadí jednou i na
olympiádu. Zatímco takhle nějak muž
rozjímal nad nezvedeností mládeže,
s kvílivým houkáním se přiřítil v autě
dopravní dispečink, aby celou operaci ve dvou mužích dozoroval. Možná
přijeli jenom radit, pomyslel si muž
a hodlal se zájmem sledovat, jak se to
dnes dělá. Chodník se úplně zaplnil
tokem jednosměrně spěchajících lidí
z tramvají, které čekaly vzadu v řadě,
až se to zase uvolní. Zničeho nic mu
někdo položil ruku na rameno. Odtrhl
zrak od podívané, aby vzápětí zjistil,
že ho čeká konverzace se sousedkou.
Ještě tohle! To je furt, hlavně že platí-

me šalinkartu, zahájila baba útok na
dopravní podnik. Za jak dlouho to
tak asi pojede? zeptala se ho, protože o něm věděla, že jezdil s tramvají,
podobně jako věděla prakticky všechno o všech nájemnících jejich domu.
Možná všech domů v ulici. Taky nevíte, co? Tak co, nepudem raději pěšky?

navrhla a jak ho pořád držela za rameno, natočila ho směr domů, dvě zastávky nestojí za to čekat, že. Takhle
je to furt. Sousedka bývala za socialismu domovní důvěrnicí a pocitu, že jí
není radno odporovat, se muž dodnes
nezbavil. Vyrazil po jejím (bytelném)
boku domů, i když koutkem oka zahlédl, že někteří cestující jakoby nastupovali zpět do tramvaje. Pozdě!
Tak co, pořád sám? zahájila baba další útok tentokrát v roli domovní kuplířky a posunovala ho směr konečná.
Ještě však pořád zbývala jiskřička naděje, že je tramvaj dojede. Dřív, než
sameček odpadne.

Jaroslav Svozil
Listopadová Šalina přináší další
z povídek brněnského autora Ing. Arch.
Jaroslava Svozila. Kromě své původní
profese architekta totiž Jaroslav Svozil
(nar.1948) jezdil po Brně s tramvají,
aspoň pokud to šlo skloubit…
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TONERY se v Brně
kupují v ECOPRINTu!
tiskárny | tonery | etikety
www.ecoprint.cz | Štefánikova 52 | tel: 605 252 583
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RENOVACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ
NEKUPUJTE DVEŘE, MY VÁM JE
ZRENOVUJEME LEVNĚJI NEŽ NOVÉ,
SE ZÁRUKOU 6 LET!!!

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

E-šalinkartu má už téměř čtvrtina cestujících
Elektronické odbavování cestujících (EOC) si zákazníci DPMB oblíbili. Za devět měsíců roku 2017
bylo prodáno 42 000 elektronických jízdenek,
z toho 31 tisíc ročních základních za 4750 Kč, na
které se vztahuje příspěvek od města Brna ve výši
1425 Kč. Aktuálně je v e-shopu zaregistrováno téměř 45 tisíc zákazníků, počet zaregistrovaných
karet překročil 46 tisíc. Měsíčně se prodá v průměru okolo 2 000 elektronických jízdenek, v září

s nástupem studentů toto číslo ještě stouplo. „Celkové tržby za jízdné jsou zatím na úrovni předchozích let, za EOC už překročily 150 milionů korun.
S ohledem na to, že DPMB účtuje tržby měsíčně,
bude možné hodnotit dopady do celkových tržeb
až na začátku roku 2018,“ uvedl vedoucí tarifního
odboru DPMB Vít Prýgl.
Za dobu fungování systému se nevyskytly žádné
problémy, a to především díky všem pracovníkům

Vánoční tramvaj
vyjede 24. listopadu

dopravního podniku, kteří se na rozjezdu a fungování EOC podílí. Stránky www.brnopas.cz, přes které se dá elektronické jízdné pořídit, byly doplněny
i o anglickou mutaci a o funkce sdílených a závislých
účtů. Další drobné úpravy se týkaly hlavně vylepšení komfortu pro uživatele. DPMB navíc plánuje vydání vlastní anonymní karty, na kterou je možné si
e-šalinkartu „nahrát“. Kromě toho bude mít karta
i další volitelné funkce, stejné jako ostatní registrované karty v systému modulů městských služeb.
Jaká je budoucnost EOC, čím je systém unikátní
a opravdu nehrozí zneužití platební karty? Na to
jsme se zeptali opět Víta Prýgla.
Nejrůznější karty, sloužící k odbavování cestujících, mají i jiná města. Čím je brněnský
systém unikátní?
Především tím, že elektronické odbavování cestujících je vázáno přímo na bezkontaktní platební kartu. Mít vše na jedné kartě – to bylo cílem od samého
počátku. Odpadá tak vydávání karet, vznikají nemalé úspory na straně cestujících i objednatelů. Navíc
je provozování a pořízení systému mnohonásobně
levnější. A co je důležité, veškerý management předplatních jízdenek zůstává pod kontrolou DPMB.
Jakým způsobem je ošetřeno zneužití platební karty?
Systém je zabezpečen technologií na úrovni bankovních standardů. Nikdo jiný, než certifikovaná platební brána, nemá přístup ke zneužitelným údajům. Číslo karet je navíc šifrováno do zakódovaného čísla
zvaného TOKEN, které není možné použít k platbě.

Poslední listopadový pátek se rozsvítí vánoční
strom na náměstí Svobody a do brněnských ulic vyjede opět Vánoční tramvaj. Tramvají se můžete svézt
po okružní trase Náměstí Svobody – Rooseveltova

– Hlavní nádraží – Náměstí Svobody. Bude jezdit
v intervalu 20 minut, ve všední dny od 16.00 do
20.30 hodin, o víkendech od 11.00 do 20.30 hodin.
V této tramvají bude platit běžný tarif IDS JMK.

#jezdimpoctive
To je název nové marketingové kampaně Dopravního podniku města Brna, která míří na problematiku placení či spíše neplacení jízdného v MHD. Zeptali jsme
se tiskové mluvčí DPMB Barbory Lukšové, o co vlastně v této kampani jde.
„Kampaň Jezdím poctivě spouštíme nyní, v měsíci listopadu. Jejím cílem
je vtipně a zajímavě poukázat na problematiku „černých pasažérů“ v městské hromadné dopravě. Cestující se s ní setkají ve vozidlech MHD, kde bude
umístěna v reklamních „handy“ držácích a poběží také na obrazovkách ve
vozech. Uživatelé sociálních sítí ji naleznou také na Facebooku nebo Instagramu. Na těchto sítích bude kampaň navíc doplněna soutěží. Kromě toho
zákazníci, kteří si u nás koupí roční šalinkartu, dostanou placku s nápisem
(red)
#jezdimpoctive.“

Chystají se v systému EOC v následujících měsících nějaké změny?
V další fázi 1. etapy elektronického odbavování
cestujících bude možné elektronické předplatní
jízdenky používat pro celý Integrovaný dopravní
systém JMK. Zároveň již začaly přípravy na 2. etapu elektronického odbavování cestujících, která přinese možnost nákupu jednorázových jízdenek bezkontaktní bankovní kartou ve všech
(red)
vozidlech v IDS JMK.
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VYBRANÉ PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY, VÝLUKY
UDÁLOSTI, ZMĚNY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Výluka tramvají v ulici Hlinky
A VÝLUKY
Dlouhodobá výluka v ulici Valchařské
Z důvodu celkové rekonstrukce ulice Valchařské
je tato od 11. září 2017 do ukončení prací
(přibližně do konce října 2018) neprůjezdná pro
veškerou dopravu. Tramvajová linka 4 je provozována obousměrnými tramvajemi ve zkrácené
trase z Náměstí Míru na Tomkovo náměstí, kde
je úvraťově ukončena. Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku zajišťuje pravidelná autobusová
linka 57, která je z Tomkova náměstí prodloužena přes zastávky Karlova – Maloměřický most
– Proškovo náměstí – Obřanská-u školy – Čtvery
hony – Obřanský most – Hlaváčova – Bílovická
do smyčky Obřany, sídliště. Vybrané spoje linky
57 jsou ukončeny již v zastávce Proškovo náměstí jako náhrada za tramvaje běžně ukončené ve
smyčce Maloměřický most. Na Tomkově náměstí
linka 57 odjíždí v obou směrech z trolejbusových
zastávek na Provazníkově ulici. Na Maloměřickém mostě autobusy linky 57 zastavují na ulici
Selské (zastávky linek 75 a N94). Zastávka Obřanský most (společně s linkami 57 a N94) je po
dobu výluky vložena i do trasy linky 75. Mimo
jiné z důvodu dalších připravovaných stavebních
akcí je konečná zastávka Babická po celou dobu
výluky bez obsluhy (nejbližší zastávka Obřanský
most cca 250 metrů).

Omezení provozu v ulici Křenové
Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a komunikací je omezen provoz v ulici Křenové. Tramvajové linky 8, 9, 10 projíždí dotčený úsek kyvadlově vždy po jedné koleji. Trolejbusy linek 31
a 33 jsou ve směru do centra odkloněny od zastávky Spáčilova ulicemi Mlýnskou a Rumiště se
zastávky Tržní – Mlýnská – Čechyňská, obdobně
noční autobusové linky N89, N96 a N98, které
jedou ve směru do centra od zastávky Masná odklonem přes zastávku Čechyňská na Šujanově náměstí. Zastávka Vlhká je po dobu prací přeložena do úseku mezi ulice Cyrilskou a Čechyňskou.
Ukončení opatření se předpokládá v závislosti na postupu prací ve druhé polovině měsíce
listopadu.

Z důvodu výměny kolejových objektů a podbíjení
tramvajové trati bude od 6:45 hod. v sobotu 4. listopadu nepřetržitě do 17 hod. v neděli 5. listopadu 2017 vyloučena tramvajová doprava v ulici
Hlinky. Tramvajová linka 1 pojede po dobu výluky
(přesné časy zahájení a ukončení budou ještě upřesněny) v úseku Nové sady – Vozovna Komín odklonem
ulicemi Husovou, Veveří, Minskou a Horovou. Náhradní doprava bude zajištěna mimořádnou autobusovou
linkou x1 v trase Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín. Výchozí zastávkou ve
směru do centra bude zastávka Svratecká.

Veletrh Life!
Z důvodu konání veletrhu Life! bude v nepracovních
dnech 11. a 12. listopadu 2017 posílena doprava
k brněnskému výstavišti tramvajovou linkou P1
v trase Zvonařka – Hlavní nádraží – Výstaviště –
Pisárky. Odjezdovou zastávkou posilové linky P1
z Pisárek směr centrum bude zastávka Lipová. Upozorňujeme, že vstupenky na akce BVV neplatí jako
jízdenky MHD!

Výluka tramvají v ulici Masarykově
Z důvodu výměny kolejových objektů v ústí ulice Masarykovy bude o víkendu 11. a 12. listopadu 2017
neprůjezdná tramvajová trať přes náměstí Svobody.
Linka 4 pojede v úseku Komenského náměstí – Hlavní nádraží odklonem ulicí Husovou, linka 9 v úseku
Moravské náměstí – Hlavní nádraží odklonem ulicí
Rooseveltovou.

Přerušení provozu na Staré dálnici
Z důvodu pokládky povrchu bude o víkendu 11.
a 12. listopadu 2017 uzavřena část Staré dálnice.
Linka 50 pojede mezi zastávkami Kohoutovice, hájenka a Zoologická zahrada odklonem ulicemi Veslařskou a Kníničskou, linka 52 mezi zastávkami Kohoutovice, hájenka a Bartolomějská přes Kamenný
vrch, Bosonohy a Veselku. Zastávky Stará dálnice,
Štouračova, Adamcova, Kopce, Kohoutovická a Žebětín-škola budou po dobu výluky zcela bez obsluhy.

Omezení provozu v areálu Globus
Ukončení sezónní obsluhy
hradu Špilberk
V úterý 31. října 2017 byla ukončena sezónní
obsluha zastávky Hrad Špilberk. Opětovné zahájení obsluhy po zimní přestávce se předpokládá
od dubna 2018.

Ukončení sezónního provozu cyklospojů
V úterý 31. října 2017 byl ukončen provoz cyklospojů na linkách 55 a 57. Jeho obnovení předpokládáme v dubnu 2018.

Z důvodu instalace energetického zařízení bude v sobotu 11. listopadu 2017 přibližně od 8 do 13 hod.
uzavřena objízdná komunikace v areálu nákupního
centra Globus. Konečná zastávka Ivanovice, Globus pro
autobusové linky 41 a 42 bude přeložena do vyhrazeného prostoru na parkovišti osobních automobilů.

Státní svátek 17. listopadu
V pátek 17. listopadu 2017 (státem uznaný svátek)
a v sobotu 18. listopadu 2017 bude veškerá doprava vedena podle jízdních řádů pro SOBOTY.

U regionálních linek doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost příslušným inverzním poznámkám
v jízdních řádech.

Výluka tramvají na Starou osadu
Z důvodu výměny kolejových objektů bude ve dnech
17. až 19. listopadu 2017 vyloučena tramvajová
doprava na Starou osadu. Tramvajové linky 2 a 3
budou ukončeny, resp. provozně propojeny, v zastávce Jugoslávská. Náhradní doprava v úseku Jugoslávská – Stará osada bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x2.

Výluka tramvají v ulicích
Sochorově a Veveří
Z důvodu výměny kolejových objektů a podbíjení
tratě bude v pátek 17. listopadu 2017 vyloučena
tramvajová doprava v ulici Veveří. Linka 3 pojede v úseku Česká – Vozovna Komín odklonem přes
Mendlovo náměstí a Pisárky, náhradní dopravu
v úseku Česká – Vozovna Komín zajistí mimořádná
autobusová linka x3.

Výluka tramvají do Modřic
Z důvodu podbíjení kolejí bude o víkendu 18. a 19.
listopadu 2017 vyloučena tramvajová doprava do
Modřic. Linka 2 bude ukončena ve smyčce Ústřední hřbitov. Náhradní doprava od Ústředního hřbitova do Modřic bude zajištěna obousměrnou tramvají
kyvadlově po koleji z centra.

Výluka tramvají na náměstí
Svobody (Vánoční trhy)
Ve dnech 24. listopadu až 23. prosince 2017 se
konají na náměstí Svobody tradiční Vánoční trhy.
V tomto období v pracovní dny vždy od 16:00 do
21:00 a v nepracovní dny od 11:00 do 21:00 pojedou
tramvajové linky 4 a 9 odklonem. Linka 4 v úseku
Hlavní nádraží – Komenského náměstí ulicí Husovou
a linka 9 v úseku Hlavní nádraží – Moravské náměstí
ulicí Rooseveltovou. Vždy v době výluky bude v provozu Vánoční tramvaj v jednosměrné okružní trase
Náměstí Svobody – Česká – Malinovského náměstí –
Hlavní nádraží – Zelný trh – Náměstí Svobody.

Úplná uzavírka ulice Křenové
Z důvodu pokládky finálního povrchu při dokončení
rekonstrukce bude o víkendu 25. a 26. listopadu
2017 přerušen provoz tramvají v ulici Křenové. Linka 8 bude rozdělena na dvě provozní větve v úsecích
Starý Lískovec – Hlavní nádraží – Zvonařka a Líšeň,
Mifkova – Masná. Linka 9 pojede z Lesné pouze na
Moravské náměstí a dále přes Malinovského náměstí
a Hlavní nádraží zpět na Lesnou. Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Stránská skála, smyčka – Masná.
Náhradní dopravu v úseku Hlavní nádraží – Masná –
Juliánov zajistí mimořádná autobusová linka x9.
V případě urychlení prací bude tato výluka realizována pravděpodobně již o víkendu 11.–12. listopadu 2017. Sledujte prosím aktuální informace.
Odbor přípravy provozu DPMB, a.s.
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Plavební sezóna skončila – lodě jsou na souši
V neděli 22. října byla slavnostním „uzamčením
přehrady“ zakončena 71. plavební sezóna lodní
dopravy. Šest lodí DPMB svezlo letos přes 240 tisíc cestujících. Nejvytíženější zastávky – kromě
hlavního přístaviště Bystrc – jsou Hrad Veveří
a Kozí horka. „Na přelomu října a listopadu jsme

sváželi plovoucí zařízení, tedy pontony a můstky
ze zastávek, vytahovali ho na břeh a uskladňovali. Následovalo vytažení lodí na souš, jejich očista
a demontáž baterií, které se zapojí na zimní dobíjení. Pak bude následovat obvyklá zimní údržba lodí,“ řekl nám vedoucí lodní dopravy Martin

Ecler. A jaké jsou plány do budoucna? Připravuje
se výstavba nového bezbariérového přístaviště
Osada, které nahradí stávající zastávku stejného
jména i Sokolské koupaliště, přibližně v poloze
mezi oběma dosavadními zastávkami.
(red, foto: Barbora Lukšová)

Revizorovi můžete zaplatit kartou
Tuto možnost sice mají „černí pasažéři“ už asi
rok, ale v nedávné době se rozšířil počet revizorů, kteří jsou vybaveni mobilními platebními
terminály (foto). Kromě původních pěti jich mají
nyní k dispozici dalších dvacet. „Pokud má revizor terminál, každá druhá úhrada pokuty na místě je provedena platební kartou. Jen za období od
ledna do září tohoto roku bylo zjištěno 47 200
cestujících bez platného jízdního dokladu, z toho
7 000 zaplatilo pokutu přímo na místě, kartou
bylo uhrazeno 1 400 pokut,“ uvedl vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl. Před zavedením
mobilních platebních terminálů se počet sankcí
uhrazených na místě pohyboval okolo 15%, nyní
se podíl těchto úhrad zvyšuje na dvojnásobek.
Možnost platit kartou ve voze přivítali nejen revizoři, ale také samotní cestující. „Každý cestující

Více míst pro nevidomé
Nevidomí a jejich vodicí psi budou mít v brněnských tramvajích více prostoru. Ve většině vozů je pro nevidomé vyhrazeno hned první místo za řidičem. U některých typů vozů, např. Škoda 13T, je ale málo místa, hlavně pro
vodicí psy, a tak zde bude vyčleněno ještě jedno místo navíc – první sedadlo
za druhými dveřmi. „Dáváme nevidomým možnost, aby si sami vybrali, které místo jim vyhovuje. Nástup se psem bude pro ně druhými dveřmi pohodlnější. Dveře jsou širší, nástupní prostor nízkopodlažní, a větší je i prostor
kolem sedadla,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Možnost vyzkoušet si nastupování jinými dveřmi a seznámit se s různými typy tramvají měli nevidomí 21. října ve vozovně Pisárky. Akce pořádané
brněnským TyfloCentrem se zúčastnilo přes 20 zájemců. Do budoucna je
možné novinku v nástupu rozšířit i na další typy tramvají.
(red, foto: Jakub Doležal)

musí vědět, že jízda bez platného jízdního dokladu se nevyplácí. Uložení sankce má především
preventivní účel. Řada cestujících u sebe nenosí
dostatečnou hotovost a mobilní terminály jsou
další možností, jak pokutu zaplatit,“ vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Pracovníci přepravní kontroly mají letos za
sebou už třetí preventivní akci zaměřenou na
dodržování Smluvních přepravních podmínek
IDS JMK. Téměř třicítka revizorů 10. října prováděla kontrolu cestujících u Hlavního nádraží
a na zastávkách v okolí. Do vozů MHD nebyly
vpuštěny desítky cestujících, například z důvodu znečištěného oděvu. Během šesti hodin
se podařilo zkontrolovat 159 vozů a z přepravy
bylo vykázáno 382 cestujících.
(red, foto: Barbora Lukšová)
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Podzimní kvíz
pro příznivce městské dopravy
1. Právě před 70 lety, přesně 26. 10. 1947, byl
zahájen provoz tramvají na nové trase:
a) do Horních Heršpic
b) do Komína
c) k nádraží Královo Pole
2. Na které autobusové lince najdeme zastávku „Škrobárenská“?
a) 49
b) 56
c) 64

7. Tomuto typu tramvaje, který jezdil v Brně
v letech 1950 – 1974, se říkalo:
a) Sekáč
b) Plecháč
c) Hrkáč

4. Tramvaje Škoda 13T prosluly svými pozoruhodnými jmény. Víte, kolik jich v Brně
máme celkem?
a) 37
b) 49
c) 52
5. Na snímku je autobusová zastávka v jedné
části Brna. Uhodnete místo?
a) Jehnice
b) Starý Lískovec
c) Černovice

8. Původně byly naše autobusové linky označovány písmeny. Od kdy jsou očíslovány?
a) 1946
b) 1949
c) 1951

3. Poznáte, jaký typ trolejbusu je na fotce?
a) 21Tr
b) 25Tr
c) 31Tr

9. Dnes máme v Brně 13 trolejbusových linek.
V roce 1970 fungovaly ale pouze 2.
a) do Králova Pole a Šlapanic
b) do Slatiny a Tuřan
c) do Šlapanic a Žabovřesk

Listárna
Dobrý den, za všechny platící cestující děkuji za vstřícné a rozumné gesto při akci Mariánské léto, kdy jste nad rámec JŘ od zastávky Jírova zařadili posilové spoje na lince 99.
Kdyby toto neproběhlo, nikdo z cestujících
ze zastávek za Mariánským údolím by se do
žádného pravidelného spoje nedostal. Jsem
rád, že si uvědomujete, že jste tu pro lidi a ne
lidi pro vás. Zároveň vyjadřuji nespokojenost
s jednáním pořadatele festivalu, který už
druhým rokem odmítl připlatit na veřejnou
dopravu. Bylo by dobře, kdyby DPMB u vedení
města tlačil na to, aby podmínkou pro povolení podobných akcí byl příplatek na posilovou dopravu. Vaše intervence jménem DPMB
by jistě měla větší váhu než slovo jednotlivce,
který by zavedení tohoto kroku žádal.
Dopravní podnik intervence v tomto směru podniká, obecně však takovou podmínku stanovit
nelze. Tam, kde se pořadatel zbavuje své odpovědnosti za dopravu svých návštěvníků, se pak
v rámci našich provozních a především rozpočtových možností snažíme, aby dopad na ostatní cestující veřejnost byl co nejmenší. Na druhou stranu
musíme konstatovat, že drtivá většina pořadatelů
akcí na území Brna a v jeho okolí se k zajištění dopravy pro návštěvníky staví aktivně.
Je pěkné, že na svém webu http://www.
dpmb.cz/cs/novinky/152 informujete o nové

dopravní aplikaci pro mobilní telefony. Bohužel jsem nikde nenašel možnost, jak tuto
aplikaci přímo do mobilu stáhnout.
Aplikace je k dispozici pro telefony s operačním
systémem Android a je k dispozici, stejně jako
všechny ostatní aplikace pro tento operační
systém, na portálu Google Play. Zde ji můžete
buď vyhledat podle názvu „DPMBinfo“ nebo si
ji přímo zobrazit pomocí QR kódu na reklamních
letácích k této aplikaci.
Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu nejezdí E75 v 7:30 v pracovní dny? Například
dnes jsem čekala již od 7:20 na Staré osadě
a linka E75 měla dle jízdního řadu jet v 7:30
a v 7:45. Po dlouhém čekání a vyhlížení linky v dešti, přijel neoznačený autobus v 7:56.
Chápu, že díky provozu je možné zpoždění,
ale toto je už moc. Tato skutečnost se několikrát opakovala a pro pracující lidi je to velká nepříjemnost. Když se člověk nemůže
spolehnout na jízdní řády, neplní MHD svoji službu, za kterou je uživateli placena.
Plně chápeme komplikace, které cestujícím
přináší situace se zpožděním spojů, obzvlášť
u linek s delšími intervaly. Určitě ale při svých
cestách vnímáte dopravní situaci na trase linky E75. Enormně vysoká zpoždění v celé oblasti jsou způsobena aktuálně probíhajícími
dopravními omezeními zejména v důsledku
stavebních prací v ulicích Valchařské, Svatoplukově a Křenové a i pro nás znamenají nemalé
komplikace například při čerpání zákonných

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

6. Před 35 lety – 22. září 1982 - začaly jezdit
trolejbusy do sídliště:
a) Kohoutovice
b) Slatina
c) Kamenný vrch

bezpečnostních přestávek řidičů či v důsledku
zvýšených nákladů na provoz.
Z vyhodnocení reálných odjezdů linky E75,
které zmiňujete, vyplývá, že kongesce individuální dopravy jakožto příčina zpoždění našich
vozidel má zcela náhodnou charakteristiku –
zatímco některé dny odjíždí linka E75 přesně
podle jízdního řádu, následující den jsou spoje třeba o 5 až 10 minut opožděny a ojediněle
zpoždění dosahuje zcela extrémních hodnot.
Na vznik takových situací bohužel lze jen velmi
obtížně reagovat koncepční úpravou jízdního
řádu, pokud za takovou úpravu nepovažujeme
přidávání dalších vozidel, která budou společně
stát a popojíždět v kolonách.
Celá situace s nepravidelnostmi v provozu linek
MHD nás velmi mrzí. Dopady tohoto stavu silně
negativně ovlivňují výsledky práce našich zaměstnanců, bohužel na povolování, koordinaci
a realizaci těchto stavebních akcí nemá DPMB,
a.s., jako dopravce prakticky žádný vliv. Dlouhodobá zlepšení pravidelnosti MHD by na vybraných komunikacích přinesla rovněž větší míra
preference prostředků MHD ve formě úpravy
dopravního značení či opatření, týkajících se
světelných signalizačních zařízení. Uvedené
záležitosti jsou ovšem nad rámec kompetencí
DPMB jako dopravce a provozovatele sítě linek
MHD. V tomto směru jsou veškeré možnosti na
příslušných orgánech a institucích Statutárního
města Brna či Jihomoravského kraje, které rozhodují o dopravní politice základního komunikačního systému.
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www.FESTIVALLIFE.cz
Taneční rekord se Simonou Krainovou, Leošem Marešem a Ondřejem Sokolem

TOP 10

Mistrovství ČR v počítačových hrách a Mistrovství ČR v mobilních hrách
Family Hall - sportovní a zábavní pavilon pro rodiny s dětmi
Hala extrémních a freestylových sportů
Kondiční zóna - street workout, spinning, heat, zdravý životní styl...
YOU2BER Life! - #SELFIE a podpisy od vašich oblíbených youtuberů
AGROTEC Life! RALLY SHOW
Taneční a umělecké show, workshopy a soutěže, standardní a latinsko-americké tance
Life! STYLE - vše pro moderní ženu
Večerní párty PRIGL HALL & HIP HOP Life! DANCE Life! KARNEVAL PÁRTY

OZVUČENÍ - PROJEKCE - OSVĚTLENÍ

inzerce

CO VÁS ČEKÁ

Inspirace pro nákup dárků u téměř
400 prodejců Řemeslnický jarmark
Workshopy v řemeslnické dílně
a kuchyňském studiu Regionální
a farmářské kulinářské speciality
Prodejní výstava malířky
Jaroslavy Fišerové

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

2017
BRNO
y.cz
niveletrh

oc
www.van
Pavilony F a G1

Moderní dětský koutek

Parkování v areálu ZDARMA

Martin Harich Voxel Pokáč
Milan Peroutka a Perutě Poutníci
Marian Vojtko Zdeněk Junák
JuniorBand Pohořelice a další
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Tematická příloha

Spolek Vinaři z Rakvic srdečně zvou všechny příznivce a milovníky vína do vinařské
obce Rakvice na Svatomartinský den otevřených sklepů. foto archiv.

VYSTAVY
pro celou RODINU
16. 9. - 19. 11. 2017
út. - ne. 10 - 16 h.

PAT a MAT

Letohrádek
Mitrovských

ˇ
Dejiny

ˇ
Veletrzní
19
Brno

+
odívání

na panenkách

+

ˇ
Modely autícek

a je to...

a fotografie
.
automobilu

www. letohradekbrno.cz

Přijímáme obrazy a starožitnosti do

Vánoční aukce
2017
MÁME VÍCE NEŽ 3450 ZÁJEMCŮ
O VAŠE PŘEDMĚTY

- obrazy
- mince
- zlato
- šperky

- plastiky
- hodiny a hodinky
- sklo a porcelán
- nábytek

Příjem předmětů bude ukončen 12. 10. 2017

AUKČNÍ SÍŇ GALERIE NÁRODNÍ 25,
TRNITÁ 491/3, BRNO
XXXHBMFSJFOBSPEOJD[tFNBJMHBMFSJFCSOP!TF[OBND[
5FMFGPO 

Born Adolf (1930 - 2016)
Turecký důstojník
Vyvolávací cena:

49 500 Kč
Dosažená cena:

275 000 Kč

Tematická příloha
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Domov, móda a životní styl
To jsou hodnoty, které nás vedly ke sdružení originální brněnské módní značky „IVETA – Móda Přírodních Vláken“ a lifestyle butiku „Koncept
One.“ Věříme, že smýšlení určitým směrem se odráží na Vašem oděvu,
domově a přístupu k životu. Tímto Vás zveme na Módní přehlídky přední české módní návrhářky Ing. Ivety Nedomové, kde se můžete seznámit
s módou, která je blízko Vaší duši a životnímu stylu. První přehlídka se
koná 14. listopadu od 15:30 ve 2. patře Švejdova pavilonu v onkologickém
informačním centru na Žlutém kopci v Brně. Druhá přehlídka se koná
30. listopadu od 18:00 na adrese Štefánikova 49, v butiku Koncept One.
Na přehlídku na Žlutém kopci je vstup zdarma, na 30. listopadu si lístky
můžete zarezervovat nebo koupit přímo v butiku. Veškeré další informace
o nás najdete na WWW.NEDOMOVA.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/NEDOMOVASRO, WWW.FACEBOOK.COM/KONCEPTONEBUTIK. Srdečně Vás zveme
do našich nově otevřených prostor.

Hippoclub

Kateřinská přehlídka vín
Sokolovna Brno Tuřany
Sobota 18. 11. 2017 v 13 hod.

Lednice

n Romantické jízdy v kočárech po
zámeckém parku n Půjčování poníků na procházky po zámeckém parku v doprovodu rodičů n Restaurace,
penzion, pořádání svateb, oslav a jiných společenských akcí n Stylový
Hubertův
Hubert
Hub
ertův
ert
ův sal
salone
salonek
on k n Vhodné pro rodinné dovolené i školní výlety

L
Lednice,
ul. 21. dubna 4
Tel.: 519 340 477, 736 625 745
T

Dne 18. 11. 2017 od 13 hodin se koná již 18. ročník Kateřinské přehlídky
vín. Tato tradiční vinařská akce bude opět spojená s prezentací předních
moravských vinařství s volnou degustací jejich vín. Atmosféru zpříjemní
cimbálová muzika Mládí z Čejče.
Kateřinská přehlídka vín je oslavou nejen vína, ale i lidí, kteří jej vyrábí,
přijďte ochutnat…

www.hippoclub.cz
w
Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Brno-Tuřany
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Kam za dobrým vínem
Podzimní otevřené sklepy
4. 11. 2017, Moravská Nová Ves, sklepní
uličky Výmol & Zátiší

Svatomartinské slavnosti Hodonín
11. 11. 2017,1. Hodonín, Masarykovo
náměstí

FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ –
SVATÝ MARTIN NA MIKULOVSKU
11. – 12. 11. 2017, Dolní Dunajovice, Perná, Bavory, Mikulov a Sedlec

Svatomartinské slavnosti
na zámku Slavkov u Brna
11. 11. 2017, Slavkov u Brna, zámek
Slavkov – Austerlitz

Oslava svatomartinských vín
a husí
11. 11. 2017, Hustopeče, Dukelské
náměstí

Kateřinská přehlídka ročníkových a přívlastkových vín
18. 11. 2017, Tuřany, sokolovna

Svatomartinská degustace
na Vinařské stodole
11. 11. 2017, Valtice, CHÂTEAU VALTICE –
Vinné sklepy Valtice
Svatomartinské otevřené sklepy
11. 11. 2017, Velké Pavlovice, vinné sklepy

Svěcení vín
19. 11. 2017, Uherčice (okr. Břeclav), kulturní dům
K Nechorám do sklepa za mladým
vínem
25. 11. 2017, Prušánky, Nechory – vesnička vinných sklepů

BRNO A BITVA
U SLAVKOVA
1805
30. 11. 2017
18:00 POCHOD VOJSKA V CENTRU BRNA
19:00 SHROMÁŽDÌNÍ V DENISOVÝCH SADECH

www.brno1805.cz

AUSTERLITZ

www.slavkov.cz

www.1805.cz

Inzerce
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AUTOCENTRUM

Společnost ČEGAN s.r.o. je přední světový výrobce stabilizace štěrkových
povrchů, výrobce plastových dílů a plastových dílů pokovených ve vakuu.
Vyvážíme zejména do států západní Evropy, dále i do států jako je Japonsko,
JAR, Nový Zéland

*#-4

Operátor pokovovacího zařízení
Operátor vstřikovacích lisů

a015+è'-1.a015+è'.;äª
a56Ą'i0ª015+è'a$1:;
a50ö*18¦Ą'6ö<;

(pozice jsou vhodné i pro OZP)
Požadujeme
• vyučení příp. se základním vzděláním zaučíme
• praxe v oboru výhodou
• samostatnost, spolehlivost a pečlivost
• práci v nepřetržitém provozu – 12 h směny
• 2× ráno, 2× noc, 4 dny volné – poté stejný cyklus
Náplň práce
• příprava a zajištění materiálu na pracovišti pro předběžnou
výrobu (obalový a jiný pomocný materiál)
• obsluha přidělených strojů a zařízení včetně jejich udržování
v čistém stavu
• vkládání plastových dílů do pokovovacího zařízení
• kontrola správného zavěšení
• vyjímání plastových dílů z pokovovacího zařízení
Životopis zasílejte na:
• vzhledová kontrola pokovených dílů
kornelie.mlcouchova@cegan.cz
• značení a balení dle balícího předpisu
tel.: +420 775 884 413
Ke všem pozicím nabízíme
• závodní stravování nebo stravenky
• 25 dní dovolené po 1 roce zaměstnání
• perspektivní a stabilní zaměstnání
• odpovídající mzdové ohodnocení
• Operátor pokovovacího zařízení – až 23 000 Kč hrubého včetně příplatků
• Operátor vstřikovacích lisů – až 21 000 Kč hrubého včetně příplatků
• čisté pracovní prostředí, iontové nápoje v létě
• nástup možný ihned nebo dle dohody
• místo výkonu práce: Husova 1693/35, Šlapanice

AUTOCENTRUM HAKR
-QNKwV÷$TPQ
VGN
OQDKN
GOCKNJCMTDTPQ@JCMTDTPQE\

www.cegan.cz

KRYOTERAPIE

vysoce efektivní zpðsob léÆby pomocí chladu
•
•
•
•
•

urychluje hojení po zranĢní pohybového aparátu
výraznĢ ulevuje od bolesƟ svalƽ a kloubƽ
zmírŸuje projevy lupénky a atopického ekzému
omezuje používání léku proƟ bolesƟ
vhod
vh
odné
né od
od 2 do 100
100 let
let
vhodné

www.hakrbrno.cz

NOVË V
OSTEOCE
NTRU
BRNO

Lokální kryoterapie – využívá se pƎi léēení zánĢtu kloubních vazƽ a šlach, pƎi poškození kloubƽ,
k
mĢkkých tkání a zmĢnách, které zpƽsobují pƎeơžení svalovĢ
sval
šlachového
vykloubení,
kúra
kryoterapie
aparátu
apa
rát
á u (zlomeniny,
(zlomeni
l
iny vymknuơ
vymk
y nuơ,, vykl
vyk
y lloubení,
oub
beníí natažení ēi natržení šlach a svalƽ).
svalƽ)) BĢžnĢ se celá
celá
á kú
kúr
a llokální
okální
k
kryoterapie
i sestává z 15 aplikací,
aplilkac
kacíí, ideálnĢ
id álnĢ každý den jedna aplikace.
ide

Kryoterapie úÆinnÌ pomáhá pèi následujících chorobách a postiženích
•
•
•
•
•

chronické zánĢtlivé onemocnĢní kloubƽ a zad
degeneraƟvní kloubní onemocnĢní
bolesƟvé zádové syndromy
revmaƟcké onemocnĢní mĢkkých ēásơ
bolesƟvé kontraktury (stahy) kosterní svaloviny a zad

Hybešova 256/18, 602 00 Brno
E-mail: rehabilitace@osteologie.cz

www.osteologie.cz

•
•
•
•

poúrazové a pooperaēní hematomy a otoky
psoriáza s kloubními a kožními pƎíznaky
neurodermiƟda – atopický ekzém
bolesƟ hlavy

Pro více informací prosím volejte

543 331 835 / 605 288 779
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Moravská galerie

Uměleckoprůmyslové muzeum se stává

Foto: Jiří Horák, 1973

Panelandem
PANELAND
Partner
Moravské galerie

Foto: Pavel Štecha, 1977

Jaký máte vztah k panelákům? Opovrhujete jimi, nebo je
berete jako nedílnou součást naší bytové kultury, v níž se dá
docela dobře žít? Ať už jste zastáncem toho či onoho názoru,
nebo si možná nejste svým postojem jisti, neměli byste minout
výstavu Paneland v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie, která si tyto otázky pokládá a která vám odtajní
mnohé zákulisní pohledy ze světa panelových sídlišť.

periment
oslovenský ex
Největší česk
8. 3. 2018
16 hodin)
24. 11. 2017–1 2017 (dětská vernisáž od
.
11
.
m, Husova 14
Vernisáž: 23
yslové muzeu
Uměleckoprům

Cílem výstavy Paneland je prezentovat návštěvníkům výstavbu panelových sídlišť v 70. a 80. letech
jako neopakovatelný urbanistický, architektonický i designérský
experiment. Nedlouho po okupaci
Československa došlo k masivnímu
přesunu třetiny obyvatel do doposud neznámého prostředí, které
se vymykalo dřívějším podobám

bydlení. Jak se s tímto přesunem
lidé vyrovnávali? Jak se jim dařilo zpočátku nehostinné prostředí
zabydlovat? Jakými cestami se zušlechťovalo veřejné prostranství?
I tyto otázky budou na výstavě demonstrovány prostřednictvím archivních materiálů – fotografií, videozáznamů, dobového nábytku,
designu, módy. Současně výstava

okrajově postihne vývoj panelové
výstavby už od padesátých let, kdy
probíhaly přípravy a experimentovalo se s technologiemi, až do let
devadesátých, kdy díky nové politické situaci došlo k výrazným estetickým proměnám. „Ovšem spíše než přehled vývoje panelových
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Foto: Archiv MG

Moravská galerie

soustav je možné na výstavě vidět
vizuální proměnu měst, specifičnost života na sídlišti, utváření životního prostoru a emoce, které
s tím byly spojené,“ dodává kurátor
výstavy Rostislav Koryčánek.
70. léta bude evokovat především Husákovo 3+1, typická ukázka
socialistického bydlení, sektorový
nábytek navržený Jindřichem Halabalou nebo dobová televizní
a filmová tvorba. Nebude chybět
ani umělecká ref lexe fenoménu
sídliště, a to jak ta kritická, tak i ta
smířlivá. Velmi surově zachycovali neutěšenost sídlišť například
fotografové Karel Cudlín, Jaromír
Čejka, nebo výtvarník Michael Rittstein. Naopak pro mladší generaci
umělců, která má s životem na sídlišti osobní zkušenost, se stalo sídliště součástí jejich identity (Tomáš
Džadoň, Kateřina Šedá, Josef Bolf).
(sal)

Budování s Jiřím Černickým –
program pro celou rodinu

budou v dětském ateliéru zdobit
panelákové perníčky. Kdo bude
mít dozdobeno, může se dívat na
dobové pohádky nebo si hrát v interaktivní zóně přímo v expozici.
Rodiče si mezitím mohou vypít svařák na terase nebo vybírat dárky
v Designshopu, kde kromě nabídky

toho nejlepšího z designu od současných návrhářů naleznou také
retro hračky či předvánoční výprodej knih a katalogů z produkce
Moravské galerie.
Paneland je první výstavou v rámci projektu MADE IN CZECHOSLOVAKIA, na kterém Moravská galerie

spolupracuje se Slovenskou národní galerií. Souvisí s rokem 1968,
jehož politické události následně
zapříčinili dobu normalizace a s ní
spojenou výstavbu sídlišť. Jedná se
o mezinárodní výstavu zdůrazňující období, kdy Češi a Slováci vytvářeli věci společně.

Na dětskou vernisáž i Mikuláše do galerie
Na oblíbenou
dětskou vernisáž
se děti mohou těšit
23. listopadu, začne
v 16 hodin. Během ní
si děti samy vyzkoušejí, jak vzniká sídliště,
budou se moci projet
na legendární Tatře
T148 a také o tuto
cennou hračku soutěžit! Jedno šťastné dítko si tatrovku odnese s sebou domů, ostatní děti budou moci vyhrát menší tatrovky a další ceny.
Vernisáž děti zakončí tancem na retro diskotéce s občerstvením. Do Uměleckoprůmyslového muzea se s dětmi vydejte
také 5. prosince v 17 hodin, kdy tam dorazí Mikuláš s čertem i andělem a budou rozdávat dobroty.

Vánoce v Panelandu
Předvá nočn í atmosfér u může te nasát o sobotách (3. 12., 9. 12.
a 16. 12., 14–18 hodin), kdy se

Foto: Jaromír Čejka, 1980

Budovatelství a kreativní zabydlování panelákového bytu pomocí odpadového materiálu si budou
moci vyzkoušet ti, kteří přijdou na
workshop s umělcem Jiřím Černickým 25. listopadu ve 14 hodin. Po
komentované prohlídce výstavy se
návštěvníci vydají sesbírat vhodný
materiál, z něhož budou vytvářet
kolektivní dílo – malé zabydlené
pa neláčky. Dílo zůstane po celou
dobu výstavy v dětském ateliéru,
návštěvníci jej budou moci doplňovat a přetvářet. Na tento doprovodný program je vhodné si rezervovat
místo (edukace@moravska-galerie.cz,
532 169 177).
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Čeští i zahraniční rezidenční umělci
vystavují v Galerii G99
V renesanční budově Domu pánů z Kunštátu byl na přelomu roku otevřen
mezinárodní rezidenční program Brno Artists in Residence, který umělcům poskytuje čas, prostředky i prostor pro práci a život. Dům umění města
Brna tak rozšířil spektrum své činnosti o to, co v ucelené podobě doposud
v Brně chybělo - tedy rezidenční centrum, které by
se systematicky věnovalo
přeshraniční spolupráci.
Umělec, který přijíždí na
několik měsíců, chce nejen pracovat, ale i poznávat lokální scénu a své
místní kolegy. Vyměňuje
kontakty, navazuje nové
vztahy a tak postupně
vznikají nové možnosti
spolupráce. Program je (alespoň prozatím) zaměřen na země Střední Evropy, což umožňuje vytvoření trvalých a pevných vazeb, k čemuž přispívá i příhodná geografická lokalita Brna.
Od letošního roku byl rezidenční program provázán také s chodem Galerie G99 jako prostorem pro prezentaci prací vybraných rezidentů. Na jaře to
byla výstava Jsme cizinci. Tady i tam. Jakuba Šimčíka, rezidenta pozvaného
ve spolupráci s festivalem Meeting Brno. V září a říjnu jsme připravili výstavu Natalie Dominguez Rangel, kolumbijské skladatelky a sound umělkyně,
momentálně pobývající ve Vídni, ve které pracovala s akustikou galerie. Aktuálně je na rezidenci Marie Štindlová, absolventka FAVU VUT v Brně, která
bude vystavovat v G99 v lednu 2018. A nejaktuálnějším hostem v Brně je Benjamin Bronni, německý malíř a sochař zajímající se o architekturu a především otázku prostoru a site-specific díla. Umělce můžete potkat na vernisáži
14. listopadu a jeho výstavu pak zhlédnout až do konce roku 2017.

Vydejte se z hvězdárny až do nekonečna
Listopadové dobrodružství na brněnské hvězdárně začíná. Menší diváci každý víkend (a také ve svátek
17. listopadu) prožijí vesmírné trampoty s mladinkou trosečnicí Sárou.
Při ztroskotání na měsíčním povrchu hraje roli každá maličkost. Jak to
Sára zvládne? Pomohou jí malí roboti
nebo budou spíše škodit? Zbrusu nové představení Robinsonka vzniklo
přímo v Brně pod vedením Petra Hlouška. Propracované animace kosmické
lodi i vesmírného prostředí každého návštěvníka v sále digitária vtáhnou
přímo do napínavého děje. Nezáleží na tom, zda jste malí nebo velcí, pokud
máte rádi adrenalin ve vesmíru, přijďte se podívat!
Jak reálné jsou cesty vesmírem? Jedná se opravdu o pohádky pro děti či
sny vědců? Jak velkou roli hrají různé míry a váhy na cestách trvajících světelné roky? Jsme vůbec schopni létat rychleji než světlo? Neváhejte navštívit
pořad Rychleji než světlo: Sen o mezihvězdných výpravách. Nahlížet
pod pokličku vědcům a zkoumat nové technologie se bude v listopadu vždy
ve středu, pátek i o víkendu.
Velkou proměnou projdou i čtvrteční přednášky, tentokráte s jediným
tématem: Hledání nové fyziky – teorie strun, černé díry, moderní kosmologie a velké sjednocení. Ve čtvrtek 9. listopadu vystoupí Rennan L. Jusinskas,
Ph.D. a Orestis Vasilakis, Ph.D. (From String Theory to Black Holes v anglickém jazyce). Na ně navážou 23. listopadu Dr. Alexander Vikman a Dr. Ignacy
Sawicki s přednáškou Modern Cosmology: From the Big Bang to the Future
a vše zakončí ve čtvrtek 30. listopadu Ing. Helena Kolešová, Ph.D. a Ing. Michal Malinský, Ph.D. výkladem Vládnou vesmíru neznámé síly?
To a mnohem více nabízí Hvězdárna a planetárium Brno. Vůbec nejlepší
ale bude, když rovnou kliknete na www.hvezdarna.cz
(sal, Foto: Archív Hvězdárna a planetárium Brno)
inzerce

(sal, Foto z výstavy Jsme cizinci. Tady i tam. Jakub Šimčík)

Žena z dřívějška aneb Lásku není radno slibovat
Osudovou tragikomedii Žena z dřívějška uznávaného a nejhranějšího německého dramatika současnosti Rolanda Schimmelpfenniga, která jedinečně
propojuje horor, poezii a grotesku,
uvede na jeviště Městského divadla
Brno mladinká režisérka Alžběta Burianová. Slovy autora se jedná o „Noční můru – komický případ“. Tříčlenná
rodina – pětačtyřicetiletý Frank, jeho
žena Klaudie a jejich syn Andi – se nachází v konečné fázi příprav ke stěhování do zámoří. Poslední bedny a krabice
s věcmi čekají na odvoz. Andi se ještě
musí rozloučit se svou dívkou, Frank
a Klaudie mají před sebou poslední večer v bytě, v němž žili po celých devatenáct let svého manželství. Když v tom
se ozve zvonek – a za dveřmi stojí žena, Romy Vogtländerová. Frank jí před
čtyřiadvaceti lety, kdy spolu v létě měli vztah, přísahal věčnou lásku. A Romy
si tento slib přichází „vybrat“. Tuto překvapivou okolnost, která se stává příčinou nečekaných komplikací, rozvíjí autor originální dramatickou technikou, která nerespektuje časový sled událostí, ale řadí je tak, aby divák mohl
nahlédnout jednotlivé situace z různých stran a vstoupit do děje v různých
fázích. A tak výchozí stav, který připomíná konstelaci známou z frašek, nabývá postupně atmosféry děsivého snu, dimenze antické osudovosti…
V hlavních rolích se představí Igor Ondříček, Radka Coufalová, Markéta Sedláčková, Vojtěch Blahuta a Eliška Skálová, premiéra se odehraje
(sal, Foto: Archív MdB)
4. a 5. listopadu na Činoherní scéně MdB.

Srdečně zveme na výstavu
fotograﬁí

NATALIE
A. ROLLKO
Pouliční krásy
Výstava potrvá
od 30. 10. do 30. 11. 2017
GALERIE PEKAŘSKÁ I Pekařská 52, Brno
Otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 - 17:00 hod.
T: +420 721 562 527 I E: krejcirikova@galeriepekarska.cz
www.galeriepekarska.cz
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Filharmonici zahrají meditaci za oběti tsunami Divadlo Bolka Polívky
Meditace obětem tsunami. bude plné hvězd a brněnských premiér
Skladbu připomínající neštěstí
z 11. března 2011 napsal jeden
z nejrespektovanějších současných skladatelů Toshio Hosokawa a posluchači ji mohou slyšet 23. a 24. listopadu v Besedním
domě na koncertě s názvem
Opuštěné ostrovy. V hluboce
meditativní skladbě dovedl autor postihnout živelnou katastrofu v celé její šíři – jako fascinující dílo přírody a bolest lidstva
zároveň. Naprosto výjimečný zážitek umocňuje persona dirigujícího Alexandra Liebreicha, který
skladbu u autora objednal a uvedl ji ve světové premiéře v roce
2012. Hosokawa ve svých kompozicích často poukazuje na hrůzy, ať přírodní či způsobené lidskou povahou,
které ovlivnily nejen japonskou společnost. „Je pro nás velkou ctí, že tento
kus zazní v Brně a právě pod taktovkou Alexandra Liebreicha. V kombinaci
s ostatními skladbami večera půjde jistě o nezapomenutelný zážitek,“ uvedla
ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Následujícím Koncertem pro hoboj a malý orchestr z roku 1952 poctí filharmonie sté výročí narození Bernda Aloise Zimmermanna, výrazné postavy německé postmoderny. Zimmermannův koncert je jedinečnou ukázkou
moderních technik hry na hoboj. Že se nástroje chopí Vilém Veverka, který
v roce 2004 uvedl skladbu v české premiéře, je dalším ze skvostů programu.
Ve druhé polovině koncertu se posluchači přenesou o 200 let zpět do období klasicismu. „Zazní dvě díla, která složil papá Haydn ve svém období „bouře
a vzdoru“: dramatická předehra k opeře, která rozvíjí příběh dvou sester-trosečnic na opuštěném ostrově, a raná symfonie nazývaná někdy Tragická –
nejspíš kvůli Haydnovu přání nechat si zahrát na svém pohřbu Adagio z této
symfonie,“ uvedl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.
Vstupenky na koncert můžete koupit online nebo v předprodeji v Besední
ulici a v Domu pánů z Lipé. Více informací na www.filharmonie-brno.cz
(sal, Foto: Jiří Jelínek)

Tell or Show: Filip Teller zatopí soudcům
Ladislav Špaček, Michael Kocáb, hrabě Kinský – to jsou jen někteří z hostů,
kteří v uplynulých jedenácti dílech Tell or Show prošli horkým křeslem
mladého herce a moderátora Filipa Tellera.
Ten v rámci prosincového dílu své divadelní talk show vezme na
paškál všechny soudce,
sudí a rozhodčí.
„Tell or Show: Soudní proběhne v neděli
3. prosince v brněnském
BuranTeatru a bude stejně jako všechny předchozí jedinečná a neopakovatelná, a to nejen atmosférou v sále a skladbou
hostů, ale také tím, že bude jako vždy premiérou a derniérou zároveň,“ vysvětluje Filip Teller.
Jména trojice hostů mladý moderátor zveřejní necelý měsíc před představením na webových stránkách www.tellorshow.cz. Zde si také můžete
zakoupit vstupenky a získat další informace o tomto netradičním divadelním
pořadu, který s diváckým nezájmem rozhodně bojovat nemusí.
(sal, Foto: Pavel Klement)

V listopadovém programu Divadla Bolka Polívky najdete řadu nových inscenací. V začátku měsíce obohatí repertoár hra Věra, na které pozvolna
navážou brněnské premiéry inscenací pražských souborů:
13. 11. Gedeonův uzel
Herečky Vilma Cibulková a Kateřina Kaira Hrachovcová v inscenaci o lásce,
mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží. Dvě ženy, učitelka a matka školáka, řeší
zásadní problém.
P r v n í necha la
vyloučit syna té
druhé na pět dní
ze školy. „Je tam
úplně všechno,
nejen střet matek
a současných učitelek. Mám ráda
divadelní hry, ze
kterých odcházím a nemohu je dostat z hlavy ještě dalších pár dnů – a tohle je přesně ono,“
popisuje Vilma Cibulková, kterou text doslova zajal už po prvním přečtení.
Téma hry Johnny Adams jí bylo totiž velmi blízké: „Cítím, jako by znala kus
mého života?! Vnímám tu úzkou vazbu mezi Gedeonem a mojí vlastní dcerkou, ať se to mně i dceři líbí, nebo ne, ale je to tak. Vyjma osudového následku, Bože. Ale vidím tolik společného ve smyslu kreativity, osamělosti v tvůrčí
strži fantazie, obraznosti, vědomí souvislostí, schopnost přenášet obraz myšlení na kus papíru, zvláštní smutek pojmenování… No, a já jsem v mnohém
podobná matka, samoživitel tátamáma, nesnesitelný tvůrčí i pochybující
solitér a původně i pedagog. A nevylučuji, že i často chybující barbar.“
20. 11. Shylock
Milan Kňažko ve hře mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti. Díky současnému dění u nás i ve světě je mimořádně aktuální.
Bohužel. Před diváky předstoupí
s monologem ze
Shakespearova
Kupce benátského herec Jon jako
Žid Shylock. Když
přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme
na bouřlivé besedě s diváky, která
následuje po posledním představení této hry, která byla vedením festivalu zakázána...
Proměny 2018
Dvanáct známých
českých osobností
se proměnilo v ateliéru Petra Kurečky
ve hvězdy hudebního nebe. Vernisáž
velkoformátových
fotog ra f i í, k teré
posloužily pro tradiční charitativní
kalendář PROMĚNY 2018, se uskuteční ve foyer Divadla Bolka Polívky 27. listopadu od
17 hodin za osobní účasti Chantal Poullain. Koupí kalendáře podpoříte
(sal, Foto: Archív DBP)
projekty Nadace Archa Chantal.
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Kouzelný svět počítačových her
ukáže nová výstava na Špilberku

Technické muzeum:
Zrozeno z žáru a písku pro krásu i užitek

Napadlo by vás, že
i počítačovou hru
můžeme považovat za umělecké
d í l o? Po č í t a č o vé hry už nejsou
jen zábavnou
k ratochv í l í, jde
o nový výtvarný
fenomén. Vizuální stránku her totiž vytvářejí studovaní umělci. I jejich díla si zaslouží
pozornost. Muzeum města Brna teď jako první z velkých institucí u nás
představí tvorbu několika studií, v jejichž počítačových hrách se hráčům
otevírá vskutku kouzelný svět.
Zimní výstavy na hradě Špilberku tradičně patří dětem. Tentokrát si na své
přijdou nejen děti, ale také nadšenci do počítačových her v jakémkoli věku.
Výstava nazvaná „Kouzelný svět počítačových her“ totiž ukáže výrazné
vizuální podoby her od tří českých studií, jejichž mnozí členové dokonce pocházejí z Brna. Uvidíte necelou stovku obrázků od studií Amanita, Paperash
a Hangonit – všechna se přitom mohou pyšnit oceněními z prestižní soutěže
Česká hra roku. Některé hry si budete moci i přímo zahrát, např. úspěšný
Samorost 3 od studia Amanita, Rememoried od studia Hangonit nebo Dark
Train od studia Paperash. V předpremiéře se také na Špilberku představí
nová hra Chuchel, kterou Amanita uvede až v roce 2018.
Výstava bude hravá i nevirtuálně. Návštěvníci v ní najdou třeba bludiště vytvořené z elementů objevujících se ve hrách nebo zábavné úkoly
pro děti. Pojďte se přesvědčit, že počítačové hry nemusí být jen plné akce
a násilí, ale že mohou být i krásné a kouzelné. Dokáže vám to právě výstava
na hradě Špilberku, která začne 23. listopadu. V sobotu 9. prosince ji také
doprovodí tradiční adventní akce pro děti – Hravé Vánoce na Špilberku.
Více na www.spilberk.cz
(sal, Foto: Archív MuMB)

Email či smalt – tak je označována technologie, která se již tři tisíce let využívá k úpravě povrchu kovových předmětů. V dávné Byzancii a Orientu ji používali zejména v rámci umělecko-řemeslné výroby, ať už to byly různé zdobné
prvky, předměty, nevyjímaje
ty církevní (kříže, kalichy,
monstrance…). Email dosáhl až na místa nejvyšší – na
císařské korunovační klenoty. V 19. století chemik Eduard Bartelmus vynalezl, a to
v blanenských strojírnách,
zdravotně nezávadný smalt
na železné nádobí. Do té
doby tato technika obsahovala jedovaté příměsi a těžké
kovy a používala se zejména
na slitiny mědi a drahé kovy.
V 19. století tedy začala nová
éra smaltu – jeho nezávadné
aplikace na slitiny železa, litiny i oceli umožnily použití
na předměty denní potřeby,
jako jsou různé druhy nádobí,
vany, lampy, hodiny, pouzdra
na tabák, polní láhve, sanitární zboží nevyjímaje velkorozměrové zásobníky sypkých
hmot, nádrže, smaltované
potrubí či různé aplikace v architektuře. Technické muzeum v Brně otevírá 31. 10. 2017
novou výstavu s názvem
Umění emailu/Technika
smaltu. Ta v širších historických i technologických souvislostech představuje smalt
v rozsahu, kterému u nás ještě
nebyla věnována samostatná
ucelená prezentace. Zachycuje vývoj technologie smaltu,
způsoby jeho užití v jednotlivých historických obdobích až do současnosti
včetně průmyslového využití. Na výstavě TMB spolupracovalo nejen s domácími muzejními institucemi, ale i se zahraničními, jakými jsou např British Museum, Victoria & Albert Museum, Museum Cyprus, Kunsthistorishes Museum
Wien. Výstava Umění emailu/Technika smaltu odkrývá tajemství materiálu,
který po celá tisíciletí prostřednictvím ohně spojuje dva rozdílné materiály –
(sal, Foto: Archív TMB)
kov a sklo. Více na www.tmbrno.cz.

West Side Story jako velkolepá taneční show
Sezona 2017/18 je pro Balet NdB velkou výzvou. Kvůli rekonstrukci Janáčkova divadla mělo vedení souboru Baletu NdB dvě možnosti: počkat na opravené divadlo nebo najít jiný způsob, jak k divákům tanec dostat! A zvolili
druhou variantu! Od
listopadu 2017 budete mít možnost vidět
Balet NdB v naprosto netradičním a velkolepém prostoru
pavilonu P na brněnském výstavišti! A to
není vše! Na tuto novou scénu se chystá
se zbrusu novou inscenací, respektive
taneční show světoznámého jména WEST SIDE STORY! Nenechte si ujít moderní pojetí příběhu Romea a Julie, ve kterém nesmyslný střet dvou světů a kultur nepřekoná
ani čistá láska… Kromě premiéry projektu uvede Balet NdB ještě dalších
15 repríz od listopadu 2017 do ledna 2018 a odtančí je na originální záznam,
který dirigoval sám Leonard Bernstein a který nazpívali světoznámí pěvci
Kiri Te Kanawa a José Carreras. Choreografie a režie se chopil umělecký
šéf Baletu NdB a zkušený choreograf Mário Radačovský a můžete se těšit
na opravdu hvězdné obsazení! Premiéra nové show Baletu NdB se odehraje
na velkolepé scéně pro tisíc diváků v sobotu 25. listopadu 2017. Další reprízy jsou naplánovány na 26., 28., 29. (dvě představení) a 30. listopadu, 1., 2.
(dvě představení) a 3. prosince 2017 a 27., 28. (dvě představení), 29. a 30.
(sal, Foto: I. Pinkava)
(dvě představení) ledna 2018.

řádková inzerce

Práce, brigády
g y
OLMAN SERVICE s. r. o. přijme na
úklidové práce šikovné pracovníky
osoby se zdravotním omezením na
pozici uklízeč/ka na HPP v Brně. Volejte
734 360 001 nebo email: nabor@olman.cz.

motorkář či chodec? Je to méně než 4 roky?

Služby,
y řemeslníci
Byli jste zraněni při doprav. nehodě,
ať již jako řidič, spolujezdec, cyklista,

Službyy

I když nejste pojištěni, přesto máte nárok
na odškodnění. Info tel.: 736 265 912.
Prodejj
Prodám zvonky, sbírka, tel.: 602 566 404

Provedu drobné šicí opravy, šití záclon,
povlečení aj. Tel.: 602 566 504

Řádkovou inzerci do Šaliny zadávejte výhradně
prostřednictvím webu www.salina-brno.cz
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Muzeum romské kultury:
Vesmír je černý / O kosmos hino kalo

Týden vědy a techniky 2017
v Moravské zemské knihovně

Přijďte se přesvědčit do Místodržitelského paláce Moravské galerie, že Vesmír je černý / O kosmos hino kalo / The Universe is black. Výstava
romského umění začíná vernisáží 2. listopadu a potrvá do 28. ledna 2018.
Jedná se o společný projekt Muzea romské kultury a Moravské galerie pod
kurátorským vedením Ladislavy Gažiové a Ondřeje Chrobáka. Uvidíte nejen
exponáty ze sbírek Muzea, ale také umělecká díla z 5. Uměleckého sympozia,
které se konalo září v Muzeu romské kultury. „Samotný název výstavy odkazuje k afrofuturistickému kulturnímu hnutí, jehož zástupci spatřovali jedinou
možnost útěchy a naděje ve vesmírné diaspoře. Tato utopická vize založena
na vědeckofantastických představách nabízela Afroameričanům konečné
dosažení spravedlnosti.“ vysvětluje Ondřej Chrobák. Těšit se můžete na to
nejlepší, co současná umělecká romská scéna nabízí. Poznejte romské umění
v jeho rozmanitosti! Otevřeno je denně kromě pondělí a úterý od 10 do 18 h,
ve čtvrtek do 19 hodin.
(sal, Foto:MRK)

Během vědeckého festivalu s názvem Týden
vědy a techniky (6.–11.
11.) nabídne i Moravská
zemská knihovna jako
každoročně několik
akcí. Formou workshopů bude prezentovat
výsledky výzkumné
činnosti knihovny (Online dokumenty na portále Knihovny.cz a Jak pracovat s Digitální knihovnou). Návštěvníci dostanou
také možnost nahlédnout v rámci exkurzí do prostor, které nejsou běžně přístupné čtenářům – do restaurátorské a digitalizační dílny a na pracoviště digitalizace gramodesek. Připraveny dále budou akce na podporu vědy a vzdělávání – školení z oblasti průmyslového vlastnictví a na vyhledávání odborné
literatury. A nebude chybět ani přednáška Tomáše Přibyla na téma Na počátku
byla Lajka aneb Kosmonauti s čenichem, krunýřem, ocasem, křídly či osmi nohama. Nově nabídne MZK i interaktivní multimediální výstavu – v cyklu Oči
Brna tentokrát čeká na návštěvníky Dušan Jurkovič a jeho stavby.
Více na www.mzk.cz/tvt
Další akce:
2. 11. / 17.00 / literární program / Večer Analogonu
3. 11. / 17.00 / Filmový večer Jana Švankmajera
6. 11. / 17.00 / Literatura pohledem Iryny Zabiiaky a Martina Reinera
13. 11. / 17.00 / promítání / Přehlídka rakouských krátkých filmů 2017
14. 11. / 17.00 / přednáška / Oči Brna. Dušan Jurkovič
14. 11. a 27. 11. /17.30 / přednáška / Moravská literatura
(sal, Foto: Archív MZK)

Podzim v Urban centru
S nastupujícím podzimem připravilo Urban centrum na Staré radnici hned
dvě samostatné výstavy.
ENTENTE FLORALE EUROPE 2017 / Brno – město zeleně
Město Brno se v letošním roce ucházelo o titul v mezinárodní soutěži Entente
Florale Europe, kterou každoročně vyhlašuje organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage“ již od roku 2004. A jako první
město z České republiky získalo v této soutěži zlatou medaili.
Porota soutěže kladně ohodnotila nejen kvalitu péče o zeleň a přírodu
ve městě, ale také úroveň ekovýchovy, služeb pro turistický ruch či zapojení
veřejnosti do projektů zlepšujících životní prostředí.
Tomuto úspěchu města bude věnována i listopadová výstava v Urban centru. Během necelých 14 dnů na ní návštěvníci uvidí nejen prezentace připravené pro porotu soutěže Evropských kvetoucích měst, ale také fotografie rozkvetlého města od účastníků facebookové soutěže #brno kvete i díky vám,
kterou vyhlásilo město Brno v souvislosti s tímto projektem.
YOUNG ARCHITECT AWARD 2017 /mladí architekti oživují periferie
Soutěž mladých talentů YAA dává každoročně šanci studentům a začínajícím
architektům do 33 let prověřit své dovednosti a poměřit síly v mezinárodním měřítku. Letošní téma „Periferie“ je velice vážným problémem, o čemž
svědčí i relativně velké množství prací přihlášených do soutěže, jejímž cílem
je zapojit mladé autory do tvorby kvalitního prostředí pro život, přiblížit architekturu široké veřejnosti a v neposlední řadě podpořit veřejnou diskusi
o architektuře. Nejlepších 11 z 39 prací přihlášených do soutěže YAA 2017
bylo již tradičně oceněno při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH.
Urban centrum přináší návštěvníkům „ochutnávku“ této soutěže – nejen
11 vítězných projektů, ale také projekty, které sice nezvítězily, ale jsou pracemi studentů brněnských vysokých škol popř. se témata tvůrců projektů
týkají brněnských lokalit – např. Červeného kopce či Starého Brna.

Listopad patří v Knihovně J. Mahena
fenoménu čtení
Celý listopad je v Knihovně Jiřího Mahena v Brně věnován přednáškám, besedám a zajímavostem spjatým s literaturou, knihami a fenoménem čtení.
Celý měsíc čeká totiž na všechny milovníky literatury „Čtenářská akademie“. Ta bude 6. listopadu zahájena
besedou s prof. PhDr. Jiřím Trávníčkem, M.A., působícím v Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd
ČR, o jeho nejnovější publikaci Česká čtenářská republika. Kniha
vychází z dlouhodobého výzkumu
a shrnuje „čtenářské životopisy“ různých typů lidí a osobností. Chcete-li
se dozvědět vše podstatné o současné
české čtenářské kultuře, máte jedinečnou příležitost. Akademie pak bude pokračovat 8. a 21. listopadu pořadem
Doporučujeme knižní speciality, kdy budou představeny zajímavé knihy
na určité téma a následně bude zájemcům věnován prostor pro společné povídání a vzájemné literární obohacení. Návštěvníci se tak mohou nechat inspirovat nebo naopak doporučit své knižní srdcovky. Zároveň se 21. listopadu
uskuteční workshop s možností vyrobit si originální zápisník, jehož obálku
si účastníci navrhnou a ozdobí dle svého vkusu. Celou čtenářskou akademii
zakončí 22. listopadu „kulatý stůl“, ke kterému usednou známé osobnosti, aby společně s prof. Trávníčkem rokovali o svých čtenářských začátcích,
zkušenostech, oblíbených knihách i celkovém procesu čtení. Během jednoho
večera tak budou mít milovníci knih možnost naživo poznat hned několik
(Foto: Archív KJM)
čtenářských životopisů.
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VIDA! přivítá všechny kutily
Patříte k nadšencům, kteří stále něco vymýšlejí, vylepšují a konstruují? Nebo
jen rádi žasnete nad tím, co všechno si lidé dokážou sami vyrobit? Pak určitě
navštivte Bastlfest v zábavním vědeckém parku VIDA! od čtvrtka 16. listopadu do soboty 18. listopadu. Těšte se na práci radioamatérů, cyklokuriozity,
modely vláčků, roboty, papírové vystřihovánky ale i dílny pro děti a dospělé.
Partnerem akce je BAUHAUS.
Návštěvníci si vyrobí pípací zařízení nebo svítilny a budou pájet jednotlivé součástky. Vyzkouší si ovládat roboty nebo rovnou simulátor letadla.
Fanoušci cyklistiky se v centru projedou na speciálních kolech, které například zatáčí na opačnou stranu, než si přeje cyklista. Do VIDA! přijedou také
odborníci s 3D tiskárnou. Děti i dospělí si navrhnou a vytisknou jednoduché
předměty, které si
odnesou domů. Na
třídenním festivalu rozhodně nebudou chybět ani
lidé z Úžasného
divadla fyziky. Návštěvníkům předvedou v dílně nevídané chemické
a fyzikální pokusy. Děti i dospělé
nadchnou malebná panoramata s jezdícími modely vláčků. Kutilové ocení
možnosti vyzkoušet si speciální a neobvyklé nářadí z první veřejné digitální
dílny Fablab. Program festivalu Bastlfest je v ceně vstupného do expozice.
V listopadu si ve VIDA! přijdou na své také milovníci vědeckých pokusů.
V rámci Týdne vědy a techniky vědecké centrum připravilo 11. listopadu
dva programy. Během dílny OKO! budete moci sami pitvat kraví oko a zjistit, jak úžasný je tento orgán, díky němuž vidíme okolní svět. Na otázky
ohledně zvuku odpoví v sobotu 11. listopadu Dr. Michael Londesborough. Můžete si vychutnat hudební ukázky z různých historických období
a díky mnoha pokusům proniknout do tajů zvuku, hudby a způsobů jejich
zaznamenávání. Pořad, který vaše vnímání hudby rozšíří o další dimenzi.
Vstup na oba programy je volný, doporučujeme rezervaci na stránkách
(sal, Foto: Archív VIDA!)
www.vida.cz/tydenvedy

Největší holub a ohrožená želva.
Nové přírůstky v Zoo Brno
Korunáč Sclaterův je další zajímavý ptačí druh, který je nově chován
v Zoo Brno. Samice tohoto největšího holuba světa přijela na Mniší
horu z Děčína. „Korunáči vynikají
nejen svojí velikostí, ale i krásou,”
upřesnil kurátor chovu ptáků Petr
Suvorov. I když umí létat, raději
ději se
přesouvají pěšky nebo poustupenky!
ze krátkými přelety mezi
utěžit
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že jsou bohužel častým loveckým terčem místních obyvatelů. V rámci Evropské asociace
zoologických zahrad a akvárií jsou
na korunáče, s výjimkou jednoho
druhu, vedeny plemenné knihy.
Zoo Brno tak pokračuje v rozšiřování kolekce chovaných ptáků. V tomto roce se návštěvníci mohli poprvé podívat například na vousáky červenožluté, leskoptve purpurové nebo čírky skořicové. V současné době shánějí brněnští chovatelé do páru samce korunáče.
Do série mimořádných odchovů se v brněnské zoo přiřadila severní poddruh kriticky ohrožené želvy pavoukovité, který nechová v současnosti
žádná zoo v Evropě. Jedná se o vůbec první odchov tohoto poddruhu v celé
historii Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Želvy jsou typické
svým pomalým růstem a rozmnožováním, proto jsou v zoologických zahradách vzácné. V brněnské zoo je od roku 2004 celkem 6 samců, kteří byli zabavení ve Vídni na letišti. Samičku, jejíž získání je velice obtížné, má zoo teprve
od roku 2015. Ze dvou snesených vajec umístěných v inkubátoru se v polovině
července vylíhlo mládě. Želvička už překonala nejkritičtější období, zatím
však zůstává v klidu v zázemí zoo. Želva pavoukovitá obývá relativně malý
areál jihozápadního Madagaskaru. Kvůli své krásné kresbě na krunýři se stává
(sal, Foto: Archív Zoo Brno)
obětí nelegálního obchodu.

Vařte a soutěžte s Šalinou

Řecká kuchyně III.

SOUTĚŽ

Dnes zakončíme naši exkurzi řeckou
kuchyní představením jejích nejznámějších jídel.
Předkrmy: Tzatziky – studený
pokrm z přecezeného tradičního řeckého jogurtu (vždy bývá z ovčího či
kozího mléka), dále okurek a česneku. K dochucení se přidává olivový
olej, ocet a kopr. Tzatziky se podávají
nejen jako salát, ale často také jako
příloha k hlavnímu chodu. Saganaki – sýr (Feta, Halloumi) smažený na
pánvi, má výrazně slanou chuť a je
hodně aromatický. Taramosalata

– pasta z nasolených rybích jiker,
česneku, cibule, olivového oleje a citronové šťávy. Má díky jikrám růžovou barvu, podává se s chlebem.
Polévky: Avgolemono – vaří se ve
svátek, jejím základem je kuřecí vývar s rýží a kousky masa, do kterého
se poté přidají dvě základní přísady
– vejce a citron. Fasolada – jedno
z řeckých národních jídel. Připravuje se z fazolí, spousty olivového oleje
a pestré škály zeleniny. Psarosoupa
– rybí polévka, vedle různých druhů
ryb obsahuje zeleninu a olivový olej.

OTÁZKA: JE SOUČASNÉ ŘECKO MONARCHIÍ NEBO
REPUBLIKOU?

Svoje odpovědi zasílejte do 15.listopadu 2017 na adresu
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést svoje jméno
a telefonický kontakt. Vylosovaný autor správné odpovědi, který
bude kontaktován mailem, získá voucher do některé z restaurací
Brixton-gastro. Vítězem minulého kola se stává Milada Kriklová.

Hlavní chody: Gyros –
řecký fast food, který se
rozšířil po celé Evropě.
Jde o kořeněné maso (kuřecí, vepřové nebo jehněčí) opékané a postupně
odkrajované z obrovské vertikální
grilovací jehly. Nejčastěji se podává v pitě (chlebová placka) s rajčaty,
cibulí a s tzatziki, v dnešní době už
také s hranolkami. Souvlaki – pokrm, sestávající z malých kousků
masa (jehněčí, vepřové či kuřecí)
a často i zeleniny, grilovaných na
špejli. Servíruje se buď jako sendvič v pitě se stejnými přísadami
jako gyros, nebo přímo na talíři.
Dolmades – závitky z vinných listů plněné rýží a masem. Jemista –
plněná rajčata, papriky či jiné druhy
zeleniny. Po vydlabání se zelenina
naplní směsí rýže a mletého masa,
podobně jako Dolmades. Keftedes
– smažené kuličky z kořeněného
mletého jehněčího masa v tomatové

omáčce. Stifado — králičí
maso dušené s rajčaty a cibulí. Kleftiko — jehněčí
maso se nejprve marinované s citronem a bylinkami
a poté pečené se zeleninou
a bramborami. Musaka – vrstvy lilku, mletého jehněčího masa, rajčat
a bešamelové omáčky, které se nakladou na sebe a zapečou.
Saláty: Choriatiki — salát z rajčat, paprik, okurek, cibule, oliv
a sýru Feta, ochucený oreganem
a olivovým olejem. Chorta — salát
ze spařených listů špenátu, pampelišek, mangoldu nebo jiných planých
rostlin, servírovaný s olivovým olejem a citrónovou šťávou.
Dezerty: Baklava – vrstvy tenkého listového těsta se sekanými
oříšky a medem. Loukoumades –
kuličky z těsta namáčeného v medu
a skořici, smažené v oleji.
(Gregor Mareček,
steakhouse U starýho Billa )

32

Pro volný čas

