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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
řeči o počasí raději vynechme, stejně si dělá, co chce, a zatímco teď to vy-
padá, že zima už nikdy neodejde, v okamžiku, kdy budete číst dubnovou 
Šalinu, už může sluníčko svítit o sto šest. Kéž by… A pokud ne, určitě si 
najdete dost jiných příležitostí, jak si zpříjemnit život. Pár tipů najdete 
jako tradičně i v Šalině. Návštěva centra VIDA! slibuje vědu i zábavu, 
což v součtu znamená hravě se poučit o tom, jak věci kolem nás fungují. 
Jak pestrá je nabídka VIDA!, čtěte na straně 16–17. Nebo si můžete vy-
brat nějaké divadelní představení, máte-li rádi Monty Python, pak určitě 
zkuste Spamalot v Městském divadle Brno, milovníci napětí zas mohou 
tajit dech u Polívků při Líbezných vyhlídkách. V chladnější dny můžete 
vyrazit do některé z galerií, za slunečního svitu zkuste třeba zoo nebo 
si návštěvu hvězdárny spojte s procházkou po Kraví hoře. V Brně není 
nuda a navíc se všude (skoro) dostanete šalinou. Samozřejmě s Šalinou. 
Hezké jaro, snad už opravdu. 
 Jiřina Veselá, šéfredaktorka

V Brně je trolejbusová síť, která patří k nejrozsáhlejším v České republice. 
Její celková délka přesahuje 54 kilometrů. Na třináct trolejbusových linek 
je denně nasazeno okolo 110 vozů. Přitom vozový park jich čítá téměř 150.  
Brzy budou v brněnských ulicích kromě klasických trolejbusů jezdit i ty 
parciální. „Dopravní podnik města Brna pořídí celkem deset kusů těchto 
vozů. První tři dorazily na konci března, zbytek průběžně do konce srpna,“ 
prozradil generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Parciální trolejbus je 
typ trolejbusu, který je vybaven bateriemi pro samostatnou jízdu bez tro-
lejového vedení. Plně nabité baterie umožňují nezávislou jízdu v řádech až 
několika desítek kilometrů. 

Do ulic vyjedou
trolejbusy na baterky

Čištění odpadních vod je sice techniky náročnou, 
ale také velice zajímavou disciplínou nezbytnou 
pro ochranu životního prostředí. Do jeho tajů mů-
žete nahlédnout i vy, a to prostřednictvím exkurzí, 
které již tradičně během dubna pořádají Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., na své čistírně v Modři-
cích. Zájemci uvidí čistírnu, která patří mezi nej-
větší v tuzemsku a čistí odpadní vody nejen z ce-
lého Brna, ale i z přilehlých měst a obcí. Jedná se 
o mechanicko – biologickou čistírnu, jejíž součástí 
je i kalové a energetické hospodářství. Na počátku 
století prošla rozsáhlou intenzifikací i rozšířením 
a dosahuje výstupních parametrů splňujících nej-
přísnější požadavky Evropské unie.

Pro návštěvníky jsou připraveny termíny pro-
hlídek jak ve všední dny, tak i o víkendu, a to: 

  v pátek 20. dubna v 16:00 hodin
  v sobotu 21. dubna v 9:00 hodin
  ve středu 25. dubna v 16:00 hodin
  v pátek 27. dubna v 16:00 hodin a
  v sobotu 28. dubna v 9:00 hodin.

Pokud máte o prohlídku zájem, podívejte se na in-
ternetové stránky společnosti Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. –  www.bvk.cz – důležitá upo-
zornění, a potvrďte svoji účast pomocí rezervač-
ního systému. Z bezpečnostních důvodů je počet 
návštěvníků ve skupině omezený, a proto bez po-
tvrzené rezervace nebude návštěva čistírny od-
padních vod možná. Při rezervaci budete součas-
ně seznámeni s případnými riziky, které návštěva 
čistírny s sebou přináší.   (sal)

Jak se čistí odpadní vody?
Brněnské vodárny vás zvou do Modřic u Brna

Navrhujte, podporujte!

Všichni obyvatelé Brna, pozor! Pouze do konce května 
můžete vkládat své projekty pro lepší Brno v rámci 
participativního rozpočtu – Dáme na vás. Čím dříve 
projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu 
ohledně jeho realizovatelnosti = zvýšíte svou šanci 
projekt vyladit k dokonalosti tak, aby se dostal až 
do velkého fi nále.

Nenapadá vás žádný zlepšovák pro Brno? Nevadí, 
zapojit se můžete prostřednictvím tlačítka “líbí se mi” 
do poloviny června. Pouze projekty s dostatečnou pod-
porou – 300 “líbí se mi” – se dostávají k hodnocení rea-
lizovatelnosti. Všechny doposud podané projekty jsou 
k vidění na damenavas.brno.cz v Galerii projektů.

Zajímají vás střípky z realizace vítězných projektů 
loňského ročníku? Sledujte Deník projektu, který na-
leznete v detailu každého realizovaného projektu.

Na nic nečekejte, čas běží!  
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Anketa:
Co je pro vás symbolem jara?

Zdeněk Junák,
herec Městského divadla Brno 

Symbolem jara pro mne jsou velikonoce. Po svátcích 
vánočních je mám nejraději. Byly doby, kdy jsem 
zvládl vymrskat i šestnáct děvčat. Dnes už zvládnu 
pouze moji Irenku, dceru Zuzanku a vnučku Sabin-

ku. Mimo jiné ta už se ptala, jestli mám připravenou mrskačku…  

Mirka Topinková Knapková, 
olympijská vítězka ve skifu LOH 2012 

Symbolem jara je pro mne sluníčko a oteplení do 
takové míry, že se dá jít zase na vodu. A taky roz-
kvetlé stromy a samozřejmě velikonoce.   

  

Šimon Ryšavý,
knihkupec a nakladatel

V první řadě to jsou kočičky. Jejich ratolesti posvě-
cené na Květnou neděli chrání před nemocemi, 
bleskem a dalšími katastrofami. Pak je to sněžen-
ka podsněžník, tradiční symbol jara, a konečně po-

mlázka a vajíčko: šlehání pruty zajistí zdraví, plodnost, štěstí i zahání 
zlé duchy a vajíčko je plodnost, život a vzkříšení.

Milan Uhde,
dramatik

Je to možná pouhý klam, ale mně se každoročně 
zdá, že symbolem jara jsou přibývající páry lidí bez 
rozdílu věku, kteří se na ulici líbají.

„Nabíjení baterií probíhá rekuperačně při elektrodynamickém brzdění 
vozidla nebo přímo z trolejí. Další novinkou v brněnském provozu budou 
poloautomatické sběrače, což znamená, že stahování sběračů a zajištění 
ve stažené poloze je automatické,“ uvedl technický ředitel DPMB Jaromír 
Holec. Při přechodu z jízdy pod trolejovým vedením na jízdu na baterii 
tedy řidič nemusí vystupovat z vozidla. Stejným způsobem je možné sbě-

rače automaticky 
zvednout.

Místo pro při-
pojen í sběrač ů 
k trolejovému ve-
dení je vybaveno 
tzv. natrolejova-
cí stříškou. Řidič 
zastaví v přesně 
označeném místě 
na vozovce a s po-
mocí stříšek se 
sběrače samy na-
sadí. S výhodou 

se dá využít čas, kdy je vozidlo v zastávce. Pro případ, že parciální trolejbus 
bude potřeba připojit k troleji mimo takto vybavené místo, musí řidič nasa-
dit sběrače ručně pomocí lan. Tedy stejným způsobem, jako u standardních 
trolejbusů. Velkou výhodou nových vozů bude jejich kompletní nízkopodlaž-
nost, ale také klimatizace, která je i v prostoru pro cestující. 

V brněnských podmínkách budou nové trolejbusy nasazovány především 
na opravované úseky trolejbusových linek, kde by bylo nutné trolejbusy na-
hrazovat náhradní autobusovou dopravou. Taková příležitost nastane v nej-
bližší době na lince 32 při opravě ulice Chodská.                                                                                                       

  (red, foto: Archiv DPMB)

Rozvoj IT technologií pokračuje mí-
lovými kroky a ani komunikační 
infrastruktura města Brna nemůže 
zůstat pozadu. Profilace v oblasti 
poskytování služeb městského da-
tového centra, privátního městské-
ho cloudu a rozvoj optické sítě statu-
tárního města Brna tvoří hlavní cíle 
nového úseku ICT – informačních 
a komunikačních technologií, kte-
rý od února zřídila společnost Tech-
nické sítě Brno, a.s. Úsek ICT tvoří 
Odbor IT, Odbor kybernetické bez-
pečnosti a Odbor koordinátora ICT 
projektů. „Nutnost restrukturalizace 
stávajícího pracoviště byla daná prá-
vě rozšiřováním IT služeb pro statu-
tární město Brno a jejich organizace, 

zejména pro koncern městských 
firem,“ upřesnil generální ředitel 
TSB, a.s., Ing. Pavel Rouček. 

Odbor kybernetické bezpečnos-
ti bude zajišťovat plnění povinností 
dané zákonem o kybernetické bez-
pečnosti a v jednání je i poskytová-
ní služeb architekta kybernetické 
bezpečnosti pro město. Novinkou 
v oblasti IT pro Brno se letos stane 
například tzv. redundance metropo-
litní sítě, která spočívá ve vybudo-
vání záložního propojení jejích dis-
tribučních center. Tímto opatřením 
se zabrání výpadku a nedostupnosti 
služeb úřadů městských částí při pří-
padné poruše páteřního propojení 
metropolitní sítě.    (sal) 

Město chce podpořit rozvoj vnitro-
bloků. Radní proto v únoru schválili 
pravidla pro poskytování dotací na 
jejich oživení. Obyvatelé města tak 
mohou získat peníze na úpravu ve-
řejně přístupných vnitrobloků – na-
příklad na výsadbu stromů a keřů, 
založení květinových záhonů nebo 
pořízení laviček či prolézaček. Zeleň 
ve vnitroblocích navíc vytváří vhod-
né mikroklima, pomáhá zlepšovat 
ovzduší a poskytuje útočiště živoči-
chům, zejména ptákům a hmyzu.

Pro rok 2018 počítá dotační pro-
gram s názvem „Podpora oživení ze-
leně ve vnitroblocích ve městě Brně“ 

s celkovou částkou 1 milion korun, 
maximální výše na jednu žádost je 
100 tisíc korun. Žádat mohou vlast-
níci bytových domů, společenství 
vlastníků, družstva i spolky obyva-
tel. Povinná finanční spoluúčast je 
10 % z celkového rozpočtu projektu. 
Důležité však je, aby vnitrobloky byly 
otevřené veřejnosti. Podávat žádosti 
o dotaci lze od 1. dubna do 29. červ-
na. Žádosti přijímá magistrátní Od-
bor životního prostředí (OŽP MMB). 
Formulář a bližší podmínky lze na-
lézt na www.tinyurl.com/vnitroblo-
ky nebo přímo na pracovišti OŽP 
MMB, Kounicova 67.   (mmb)

Lavičky, záhony
či pískoviště. 
Brňané mohou získat
peníze na vnitrobloky Technické sítě Brno pečují 

o kybernetickou bezpečnost
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Většinu tepla v Brně již rozvádí hor-
ká voda, přesto zbývá ještě vyměnit 
zhruba třetinu z celkových 60 kilo-
metrů původních zastaralých paro-
vodů. Rekonstrukce teplovodní sítě, 
s níž začaly Teplárny Brno v roce 
2010, tak bude letos pokračovat 
další etapou. V době letní odstáv-
ky bude zrekonstruováno 4,2 kilo-
metrů dožívajících parovodů a pře-
pojeno 50 odběrných míst. 

„Vybudování kompletní horko-
vodní sítě v Brně, která by měla být 
dokončena za čtyři roky a předsta-
v uje úspor né a tech nolog ick y 

vyspělé řešení dodávky tepla, pa-
tří k  nejrozsáhlejším projektům 
Tepláren Brno v jejich novodo-
bé historii,“ připomněl generál-
ní ředitel Tepláren Brno Ing. Petr 
Fajmon, MBA. „Kladný f inanční 
efekt přitom nepocítí jen teplárny, 
které pro výrobu tepla spotřebují 
až o 140 tisíc MWh zemního plynu 
méně a ušetřené prostředky tak 
budou moci využít pro stabiliza-
ci ceny tepla. Náklady na teplo se 
sníží i samotným odběratelům,“ 
doplnil Fajmon. Horká voda na-
víc umožňuje rovněž komfortnější 

regulaci tepla. Nezanedbatelný je 
i ekologický přínos: zjednoduše-
ně řečeno úspory tepla znamenají 
méně spáleného paliva, tudíž čis-
tější ovzduší. 

Přepojeni na horkou vodu bu-
dou letos zákazníci v oblastech 
ulic Gorkého, Jaselské a Úvozu, ve 
středu města se výměna týká lo-
kalit v okolí Běhounské, Obilního 

trhu a Mendlova náměstí. V někte-
rých částech města letos sice zapo-
čnou přípravné práce, přepojení 
zákazníků však bude následovat 
v následujících letech. Týká se to 
oblasti v okolí parovodu Sever (Zá-
brdovická, Stará osada, Lazaretní, 
Kosmákova) a ve středu města ulice 
Rašínovy. „Stavební práce přináše-
jí i dočasné nepohodlí pro obyva-
tele okolních domů, jako vždy se 
ale budeme snažit, aby případná 
omezení byla co nejmenší,“ ujistil 
Petr Fajmon. Při přípravě projek-
tu teplárny vždy úzce spolupracují 
s dalšími městskými společnostmi 
a magistrátem, aby případných pro-
blémů bylo co nejméně. Příkladem 
takové spolupráce je například pro-
jekt odhlučnění tramvajové tratě 
Cejl – Zábrdovická, k němuž se při-
pojí i teplárny.   (sal)

Omezení ztrát tepla při distribuci v horké vodě pro zákazníka zna-
mená úsporu mezi 8 – 15 procenty v ročních nákladech na teplo, což 
činí zhruba 1500 až 2000 korun.

JAK NA EKOLOGICKÉ
TEPLO Z BIOMASY?

Den otevřených dveří, sobota 21. 4. 2018, 9:00–15:00, Teyschlova 33, 635 00  Brno-Bystrc

Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. čísle: 730 521 624, nebo na e-mailové adrese: base@teplarny.cz

Přijďte se podívat, jak vyrábíme ekologické teplo z biomasy,

které hřeje obyvatele Bystrce.

Teplárny Brno:
Horká voda přináší úspory

Po dokončení přestavby páry 
na horkou vodu to pro ovzduší 
v Brně bude obdobný přínos, jako 
by z města zmizelo 10 000 aut.

V době letní odstávky 2018 bude 
zrekonstruováno 4,2 kilometrů 
dožívajících parovodů a přepo-
jeno 50 odběrných míst.



Bezpečnější dodávky tepla a teplé vody 
takřka bez rizika odstávek přinesou 
především obyvatelům sídlíšť Juliá-
nov, Líšeň a Vinohrady nové horkovo-
dy, které vyvádějí teplo ze zařízení na 
energetické využívání odpadu SAKO 
Brno (dále jen „ZEVO SAKO“). Horko-
vodní napáječe ve směru Juliánov a Lí-
šeň-Vinohrady o celkové délce 2,6 ki-
lometru jsou jednou ze součástí právě 
dokončeného společného projektu 
Tepláren Brno a ZEVO SAKO Brno. Tou 
druhou se stalo vybudování horkovod-
ní výměníkové stanice v ZEVO SAKO. 

Ekologie, úspory 

i stabilizace ceny

Projekt trvající cca 3 roky byl ukončen 
letos v únoru. Vyvedení tepla ze ZEVO 
SAKO v horké vodě má nejen strate-
gický význam pro obě společnosti, 
ale vzhledem k minimalizaci ztrát při 
přenosu tepla jde o další opatření ke 
stabilizaci ceny tepla v Brně.

 „Vyvedení tepla ze spalovny je 
nejen součástí modernizace rozvod-
né sítě tepla v Brně, ale také dalším 

krokem k optimalizaci výroby tep-
la a nasazení velkých teplárenských 
zdrojů. A tím je mimo našich tepláren-
ských provozů i ZEVO SAKO Brno. Do-
nedávna umožňovala spalovna dodáv-
ky pouze v páře parovodem na provoz 
Špitálka. Nově budou dodávky tepla 
probíhat v horké vodě a navíc napřímo 
i do blízké Líšně,“ uvedl generální ředi-
tel společnosti Teplárny Brno Ing. Petr 
Fajmon, MBA. „Projekt uspoří velký 
objem ztrát z distribuce tepla, které 
tak nebude potřeba v plném rozsahu 
vyvádět na Špitálku a pak směrem do 
Líšně, nově bude trasa tepla pro Líšeň 
výrazně kratší,“ doplnil Fajmon.

 „Projekt přináší jak ekonomic-
ké, tak i environmentální výhody. 

Tím, že přejdeme na horkou vodu, 
podstatně snížíme tepelné ztráty 
v systému tepelného zásobování 
a Brno ušetří miliony korun ročně,“ 
uvedl ředitel společnosti SAKO Brno 
Ing. Karel Jelínek.

Spolehlivější dodávky 

tepla pro sídliště

Z horkovodní stanice jsou nově vy-
vedeny horkovody do městských čás-
tí Líšeň, Vinohrady a Juliánov. Tyto 
nové trasy zajistí jejím obyvatelům 
vyšší spolehlivost dodávek. „Stávající 
zásobování bylo zajišťováno cca 30 let 
starými rozvody, jejichž exponované 
části již vykazovaly známky opotřebe-
ní a tedy zvýšených oprav. Nové hor-
kovody tak pomohou zajistit záložní 
zásobování pro případ havárie roz-
vodné sítě,“ vysvětlil provozní ředitel 
Tepláren Brno Ing. Jiří Kratochvil. 

„Díky podobným krokům jsme již 
od roku 2012 cenu tepla nejenže nez-
dražili, ale od loňského roku jsme ji 
dokázali dokonce o 5 procent zlevnit,“ 
upřesnil Petr Fajmon. 
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WWW.BETONESHOP.CZ
WWW.PREFA.CZ

PREFA BRNO a.s.
infolinka: +420 800 260 003, e-mail: prefa@prefa.cz

NAVŠTIVTE 
NAŠI PRODEJNU 

NA ADRESE
Havránkova 30/11, 
619 00 Brno-Dolní 

Heršpice 

Teplárny Brno 
topí pivovarníkům 

Teplárny Brno hřejí nejen bezmála sto 
tisíc brněnských domácností, mezi 
jejich zákazníky jsou také nemocnice, 
administrativní centra, školy, historic-
ké památky či fi rmy. 
Pivovar Starobrno, součást nizozemské 
pivovarské společnosti Heineken, je 
dlouholetým významným odběrate-
lem brněnských tepláren, které nejen 
vytápějí areál pivovaru, ale dokonce se 
přeneseně podílí na samotné výrobě 
piva. V areálu na Mendlově náměstí se 
za rok uvaří více než milion hektolitrů 
zlatého moku, přičemž dodávku tepel-
né energie z Tepláren Brno využívají 
pivovarníci pro výrobní technologii při 
vaření piva a sterilizaci. Roční odběr Pi-
vovaru Starobrno ve výši zhruba 52 tisíc 
gigajoulů tepla je přitom srovnatelný 
se spotřebou cca 52 dvanáctipodlaž-
ních bytových domů se 48 byty.

Foto: Archív Starobrno

Nová horkovodní výměníková stanice 
disponuje dostatečnou rezervou i pro 
plánované budoucí rozšíření kapacity. 
Zařízení na energetické využívání 
odpadu SAKO Brno by mělo výhledově 
navýšit kapacitu ze současných 248 tisíc 
tun materiálově nevyužitelných komu-
nálních odpadů ročně až na 380 tisíc 
tun, které budou využity energeticky.

Nové napáječe zahřejí lidi na sídlištích spolehlivěji.
Teplárny Brno a SAKO Brno dokončily společný projekt
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Kromě zmíněného filmového festi-
valu má na svém pracovním kontě 
řadu známých značek, mimo jiné 
vytvořil tvář Reflexu. Jednou z po-
sledních prací studia je nové logo 
pro Masarykovu univerzitu. S Br-
nem ho spojuje také spolupráce 
s Moravskou galerií: V roce 1996 
získal Grand Prix Mezinárodního 
bienále grafického designu, v rámci 
ročníku 2014 získal ocenění za své 
celoživotní dílo, a proto letos dosta-
ne při jeho 28. ročníku prostor pro 
samostatnou výstavu. 

Jak byste vůbec laikovi vysvětlil 

pojem grafický design?

Vizuálními prostředky zprostředko-
vávat informace.

Když přemýšlím o Studiu Najbrt, 

vybaví se mi v první řadě zába-

va, citujete na vašich webových 

stránkách jednoho ze světo -

vých kritiků designu. Je pro vás 

vaše práce zábava? 

Maximálně se o to snažíme. To zna-
mená, že pracujeme s příjemnými lid-
mi na profesionální úrovni a děláme 
práci, která má podle nás smysl a není 
jen prostředkem vydělat peníze.

Jak hodnotíte současný český 

design? 

inzerce

Myslím, že postupně přibývá kvalit-
ních designérů mladší generace a úro-
veň českého designu se od revoluce 
postupně zvyšuje. Možná nám chybí 
více kontaktů směrem do zahraničí. 
Brněnské bienále k tomu vždy velkou 
měrou přispívalo. Jan Rajlich pro to 
udělal v minulosti velmi mnoho. 

Už se vám někdy stalo, že vás 

odmítli a návrhy nepřijali? 

Kolik skic, návrhů někdy pad-

ne pod stůl, než se pro některý 

rozhodnete? 

Samozřejmě, že se nám to stalo. Mys-
lím, že je to v naší práci normální. 
Snažíme se vždy dobře naši práci ob-
hájit. I to je důležitou součástí toho, 
co děláme. Někdy jsou to desítky až 
stovky skic. Jindy na dobrý výsledek 
přijdete hned na začátku, ale stejně 
si musíte ověřit, že ten první nápad 
byl tím nejlepším. 

Nové logo (na obrázku to nahoře) 

pro Masarykovu univerzitu, pro 

jehož změnu se rozhodla po více 

než dvaceti letech, vzbudilo po-

měrně dost diskusí. Co bylo roz-

hodující pro podobu vizuálu? 

Pro nás byla zásadní věta rekto-
ra MUNI Mikuláše Beka: „Praha je 
město gotické, Olomouc město ba-
rokní, Brno město funkcionalis-
tické. My jsme svým prostředím 
předurčeni hledat krásu v jedno-
duchosti a účelnosti.“ To nás inspi-
rovalo k návrhu loga i celé abecedy, 

která je ovlivněna právě funkciona-
lismem, ale je zároveň dostatečně 
unikátní. Jednoduchost celého sys-
tému by měla zesílit vizuální identi-
tu Masarykovy univerzity.

Jak dlouho by obecně mělo logo 

vydržet? 

To ovlivňuje velmi mnoho fakto-
rů. Vždycky by to měla být změna 
odůvodněná. Pokud se ukazuje, že 
vizuální identita přestává plnit svo-
ji úlohu, je třeba přistoupit buď ke 
změně loga, nebo jeho redesignu. 
Někdy stačí vytvořit ke stávajícímu 
logu nový vizuální styl.

Příští měsíc v rámci Bienále 

Brno zahájíte svoji výstavu, kte-

rá se lakonicky jmenuje  Najbrt. 

Jejím kurátorem bude váš kole-

ga (a také spoluautor loga Ma-

sarykovy univerzity) Michal 

Grafi k Aleš Najbrt dává době styl 

inzerce

I ti, kteří výtvarnému umění právě neholdují, obvykle zare-
gistrují třeba plakáty nebo billboardy filmového festivalu 
v Karlových Varech. Za výtvarnou podobou jeho kampaně 
stojí už přes dvacet let Aleš Najbrt, český typograf, grafic-
ký designér, zakladatel předního grafického Studia Najbrt 
a také herec, performer a zpěvák. 

28. mezinárodní 
bienále grafi ckého 
designu Brno 2018

Doprovodná výstava: Najbrt
Kurátor: Michal Nanoru
Uměleckoprůmyslové muzeum
Husova 14
10. květen–26. srpen 2018
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Nanoru (na společném snímku 

vlevo). Jaká bude?

Bude to vlastně taková malá retro-
spektiva. Představíme moje rané 
práce z osmdesátých a devadesátých 
let, ale také práce, vzniklé v našem 
studiu, které existuje od roku 1994. 
Díky tomu představíme také tvorbu 
mojí partnerky Zuzany Lednické, 
Bohumila Vašáka, Marka Pistory, 
Martina Váchy a dalších designérů.

Bienále Brno se koná letos po 

osmadvacáté. Jak hodnotíte 

jeho význam a úroveň? 

Je to již mnoho let nejvýznamnější 
akce grafického designu u nás. V mi-
nulosti inspirovalo vznik dalších 
podobných akcí v zahraničí a díky 
tomu, že v minulých letech reagovalo 
na změny v našem oboru, tak si stále 
udržuje přízeň grafických designérů 
a dokazuje svůj smysl a význam. A to 

i díky kurátorům posledních tří bi-
enále a dvěma ředitelům Moravské 
galerie, kteří ho podporují.

Jde vůbec soutěžit ve výtvarném 

umění? 

Je samozřejmě velmi subjektivní po-
suzovat tvůrčí aktivity. Změřit se to 
nedá. Přesto je to jednou z důležitých 
motivací pro naši práci stejně, jako je 
tomu i v jiných oborech.

Jak dlouho připravujete podobu 

kampaně FF Karlovy Vary? A jak 

budou vypadat ty letošní (☺)? 

Každý rok začínáme připravovat 
nový ročník již na podzim, a tak 
je to skoro celoroční práce. Letoš-
ní plakát ale představíme společně 
s Jiřím Bartoškou na tiskové konfe-
renci zhruba za měsíc.

  (jih, foto: Archív MG,

MUNI a Studia Najbrt)

inzerce
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Dva v jednom. 
Káva, která křupe
Originálních a zajímavých způsobů servírování 
kávy je nespočet. Obarvení kávy, latte art, nebo 
neobvyklé chuťové kombinace. V Křupkafé na 
Zelném trhu se originalita servírování skrývá 
v „nádobě“, v níž je káva nebo horká čokoláda 
podávaná. S půvabně hravímy názvy jako je křu-
pačíno nebo křupespresso si totiž nedělají leg-
raci. Kávu dostanete v lahodném a křupavém 
kornoutku máčeném v čokoládě. Ten si ještě mů-
žete dle vlastní chuti nechat ozdobit lískovými 
oříšky, kokosem nebo křupinkami. Ke kávě de-
zert prostě patří, v tomto případě si vychutnáte 
obojí najednou. 

Samozřejmě že pro ty, které sladké láká méně, 
nabízejí možnost vzít si kávu jen tak obyčejně, 
do kelímku. I v tom případě jde však o chuťový 
zážitek, neboť na mlýnku najdete kávu Manuel. 
A protože v Křupkafé jsou si vědomi toho, že na 
jejich křupkávě může velmi rychle vzniknout 
závislost, nabízejí sběratelské kartičky a každou 
desátou kávu zdarma.    (dd)

Pipi Dlouhá 
punčocha 
má knihkupectví

Pohádkové a poučné knihy ještě pořád tvoří 
nedílnou součást dětství. Na Jiráskově ulici lze 
nyní nalézt malé a útulné knihkupectví Dlouhá 
punčocha, které se soustředí právě na dětskou 
literaturu. Můžete se spolehnout, že v policích 
narazíte jen na pečlivě vybrané kvalitní kousky, 
ať už zajímavé provedením nebo příběhem sa-
motným. Dlouhá punčocha pátrá i po titulech, 
které by jinak nebyly snadno k objevení. Urči-
tě tu tak dokáží překvapit i knižní „fajnšmekry“. 
Literaturu pro děti nabízejí nejen v češtině, ale 
i v jiných jazycích, jako je třeba angličtina nebo 
slovenština. Zavítat sem mohou nejen malí horli-
ví studenti cizích jazyků, ale i bilingvní nebo me-
zinárodní rodiny. Pokud máte doma nadšeného 
čtenáře a počty nepřečtených knižních titulů se 
vám doma snižují, určitě zkuste navštívit Dlou-
hou punčochu. Majitelky vás určitě rády přivítají 
a poradí.     (dd)

Vinný sklípek 
čepuje studentům 
levněji
Nejen knihovny nebo dráhy poskytují slevu stu-
dentům. S průkazem ISIC vám nalejí o deset pro-
cent levněji také v nově otevřeném Vinném sklípku 
u Obilňáku na Gorkého 17, takže především bu-
doucí filozofové si sem cestu asi rychle najdou. Ve 
vkusně upravených suterénních prostorách, a za-
nedlouho na krásné zahrádce ve vnitřním traktu, 
mohou hosté ocenit bílá i červená vína z vlastní 
výroby provozovatelů, kteří mají svůj sklep v Za-
ječí. (Obilňák je navíc pobočkou Vinného sklípku 
na Orlí, který patří už mezi brněnské stálice právě 
díky kvalitnímu vínu.) Na čepu formou sudového 
vína je na výběr čtrnáct odrůd bílého a červené-
ho, ale samozřejmě tu myslí i na ty, kteří si raději 
dají něco tvrdšího nebo třeba dobrou kávu. A k za-
kousnutí lze jen doporučit nakládaný hermelín. 
Stáčená vína si můžete odnést i s sebou na domácí 
večírek nebo do přilehlého parku u porodnice.

  (jih, foto: D. Dvořáková a archív Šalina)

A+A RENAX

slevový kód „salina-renax“
slevy 5% Slovákova 6, Brno 

inzerce
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• LED žárovky • Zářivky
• AUTO žárovky • Světla
• Kancelářské potřeby

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

Otevírací doba:
po–pá: 10–17 hod.

www.dumzarovek.cz • www.shophc.cz

Botanická 25, Brno
Tel.: 604 821 159 , 775 690 400 
info@ renovace-brno.cz
www.renovace-mrazek.cz

se zárukou 5 let

RENOVACE 
DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ 

inzerce

inzerce

Nastartuj to s námi

Kontakt: brno@ppl.cz

Do našich dep v Brně hledáme
kolegyně / kolegy na pozice ŘIDIČ / ŘIDIČKA

Nástup možný ihned!

   Obsluha klientů společnosti PPL 
ve svěřeném regionu

   Práce s mobilním terminálem 
a přepravními dokumenty

   Komunikace se zákazníkyN
áp

lň
 p

rá
ce    Řidičský průkaz skupiny “B“ / “C“

  Profesionalitu a slušnost
   Dobrý zdravotní stav
  Zodpovědnost a samostatnost

P
o

ža
d

u
je

m
e

  Pevný termín výplat
  Mzdu dle dosažených výsledků
  Služební telefon

N
ab

íz
ím

e

Novela občanského 
zákoníku od začátku 
roku opět zakotvila 
zákonné předkupní 
právo spoluvlastníků. 
Po čtyřleté pauze, kdy 

nebyl spoluvlastník v nakládání se svým 
podílem téměř nijak limitován, je nyní 
povinen nabídnout jej v případě jeho 
převodu ke koupi ostatním spoluvlast-
níkům, a to i v případě darování. Výjim-
kou je jen převod osobě blízké. Změna se 
týká pouze nemovitých věcí, movité věci 
omezení i nadále nepodléhají. Stejně tak 
se novela nevztahuje na nakládání s by-
tovou jednotkou. Smyslem nové úpravy 
je především ochrana spoluvlastníků. 
Nevýhodou ale zůstává, že při absenci 
součinnosti oprávněného spoluvlastníka 
se zamýšlený převod výrazně prodlouží. 
Porušení předkupního práva může mít 
neblahé následky pro převádějícího 
spoluvlastníka i nabyvatele, spočívající 
v nároku na náhradu způsobené újmy 
či nároku na převod spoluvlastnického 
podílu oprávněnému spoluvlastníku. 

JUDr. Petr Večeřa
Advokátní kancelář Muzikář & Partners

www.muzikarpartners.cz

Jak je to nyní 
s předkupním právem 
spoluvlastníků? 

Právní poradna

I když teplé počasí přece jen začí-
ná vítězit, nastává nejvýhodnější 
čas, kdy si pořídit dříví na příští 
zimu. Pro využití dřeva jako pa-
liva je totiž nutné jeho vysušení, 
jelikož u čerstvě poraženého stro-
mu činí obsah vody přibližně 50 % 
jeho váhy, zatímco pro spalování je 
za vhodné považováno dřevo vysu-
šené na 15 – 20 %. 

Dřevo bylo pro člověka prvním 
zdrojem tepla a nadále zůstává 
významným palivem pro kamna 

a krby. Lesy města Brna, středisko 
Dřevo Rájec vlastní štípací stroj, 
který zpracuje jehličnaté, listnaté 
tvrdé i měkké dřeviny do průměru 
60 cm. Za hodinu a půl vyproduku-
je dřevo, které vystačí na topnou 
sezonu pro jeden obytný domek. 
Toto středisko LmB tak nabízí vý-
robu a expedici kompletního sorti-
mentu palivového a krbového dříví. 
Více na www.drevorajec.cz

Na rozdíl od uhlí, plynu a top-
ného oleje je dřevo obnovitelným 

zdrojem energie. Při jeho spalová-
ní se do vzduchu uvolňuje stejné 
množství oxidu uhličitého jako při 
jeho tlení v lese. Oxid uhličitý je 
v procesu fotosyntézy přeměňován 
na kyslík, čímž se uzavírá koloběh 
uhlíku. Palivové dřevo je proto po-
važováno za významný obnovitelný 
zdroj energie. 

V moderních kotlích, kamnech a kr-
bech uniká při spalování nevyužito 
jen velmi malé množství tepla.   (sal)

Když poleno, tak z Rájce

V d í h k lí h k h k

Víte, že:

výhřevnost palivového dříví je ve srovnání s jinými 

palivy výborná. Při efektivním topení může například 

1 metr krychlový suchého dřeva nahradit cca 5 metráků 

koksu, nebo 7–8 metráků uhelných briket. Výhřevnost 

dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí.
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Každou dvanáctihodinovou smě-
nu tráví mezi 42 monitory. Jedním 
z patnácti dispečerů centrálního 
technického dispečinku společnosti 
Brněnské komunikace, a.s., kteří se 
po třech střídají, je i David Hanák. 
Zkušený zaměstnanec svoji práci vy-
konává už dvacet let.

Proč právě dispečer?

V roce 1997 jsem hledal práci a nara-
zil jsem na inzerát. Tenkrát se uváděl 
do provozu první brněnský tunel – Pi-
sárecký, a firma hledala pro nové pra-
coviště dispečery. Bylo to něco nové-
ho, pro mě to byla výzva.  Přihlásilo 
se hodně zájemců, vybrali nás deset. 

Jaké byly vaše začátky?

Začínali jsme na tzv. lokálních velí-
nech. To byla pracoviště přímo u tu-
nelu – v r. 1997 u Pisáreckého, o rok 
později u Husovického. Po čase byl 
vybudován dispečink na Renneské 
třídě, v sídle Brněnských komuni-
kací. Ten se rozšiřoval, modernizo-
val a v nynější podobě je od r. 2013. 
Nový dispečink byl nutný, protože 
přibyly i tunely, postavili jsme par-
kovací domy, v yrostla závorová 

parkoviště, zv ýšil se provoz na 
silnicích, doprava zhoustla. Dnes 
k nám dokonce chodí i exkurze na-
příč generacemi – od předškolních 
dětí přes studenty až po seniory. Sa-
motného mě těší, že lidé mají zájem 
o práci, kterou dělám, že máme pra-
coviště v takovém provedení, kdy 
i já se jím mohu chlubit.    

O bm ě nil se i  vá š n e jbližší 

kolektiv?

Zůstal jsem jediný z původní desít-
ky. Někteří odešli do důchodu, jiní 
šli za prací jinam, ale byly mezi námi 
i tři ženy. Máme jiný režim – nepla-
tí pro nás svátky, nemáme klasické 
víkendy. Dispečink musí být pod 
dohledem 24 hodin, 7 dní v týdnu, 
celý rok nepřetržitě. Ne každému to 
vyhovuje, ale já jsem si brzy zvykl.  
Nevadí mi ani práce přes noc.

Co na to říká vaše rodina?

Manželka věděla, koho si bere. Svat-
bu jsme měli rok poté, co jsem začal 
dělat dispečera. Máme dvě děti – dce-
ra je dospělá, syn se k dospělosti blí-
ží. Když byli mladší, bylo příjemné 
a někdy i potřebné na ně dohlédnout 
ve všední dny, kdy žena byla v práci 
a já měl volno třeba po noční. 

Kam všude na dispečinku vlast-

ně vidíte?

Kamery jsou ve všech brněnských 
tunelech – Pisáreckém, Husovickém, 
Královopolském a na Hlinkách.  Tře-
ba jen v Královopolském je jich 114. 
Také dálkově dohlížíme na parko-
viště se závorami, v pěší zóně na zá-
držné systémy, to jsou ty výsuvné 
sloupky ve vozovce, které zabraňují 
vjezdu aut. Někdy zase naopak auta 

Uzavírají tunely kvůli nehodám i prázdné nádrži

Dispečeři Brněnských komunikací pracují nonstop

inzerce

zasunutím sloupků pouštíme – tře-
ba sanitky, nebo hasiče. Vidíme i do 
našich parkovacích domů na Husově 
a Kopečné. Máme také přehled o kři-
žovatkách, které jsou řízeny semafo-
ry. Když nastane problém, kvůli kte-
rému semafor přestane fungovat, 
umíme právě vzdáleným dohledem 
identifikovat příčinu a aktivně zajis-
tit opravu u kolegů na našem provoz-
ním úseku.  U parkovacích automatů 
na ulicích pomáháme řidičům, když 
mají třeba problém s vydáním účten-
ky nebo si v parkovacím domě nevědí 
rady u pokladny. Nebezpečné jsou ne-
hody v tunelech – tady musí být sled 
událostí velmi rychlý, musíme akti-
vovat bezpečnostní opatření a zajistit 
uzavření tunelu podle potřeby. 

S jakými nehodami se na moni-

torech setkáváte?

Nehody nejsou na denním pořádku, 
ale když už, tak jsou to většinou ple-
chařiny – někteří řidiči jezdí rychle, 
nezvládnou včas reagovat, narazí 

pak do ostění a způsobí škodu sobě 
i nám. Zažil jsem i kuriózní případy – 
v r. 2016 jsme museli uzavřít Králo-
vopolský tunel, protože nám tam 
vběhli 4 koně, kteří utekli z ohrady 
v Medlánkách. Také musíme občas 
uzavřít tunel kvůli řidičům, a těch 
už jsme opravdu měli více, kterým 
dojde v nádrži benzin nebo nafta 
a zůstanou s autem v tunelu stát.  Za-
sáhla mě ale nehoda před asi 10 lety 
v Husovickém tunelu – tam bylo smr-
telné zranění, to bylo zlé. 

Při  práci jste pořád v ulicích, 

i když přes obrazovky monito-

rů. Umíte se od práce oprostit, 

umíte relaxovat?

Dobrý relax je sport. Ještě do loňské-
ho roku jsem aktivně hrál stolní te-
nis. Věnoval jsem se mu celých 13 let! 
Teď jsem jej vyměnil za tenis a velmi 
mě baví. Je trochu pomalejší než ten 
„pinec“, ale v mých čtyřiačtyřiceti le-
tech mi vyhovuje lépe.  

  (vna, foto: Archív BKOM)

řádková inzerce

y Služby, řemeslníci

Výklad karet: Vztahy, rodina, práce, 

zdraví. Via Regia, Zuzana Antares

(od 1992), 775 748 425.

p Koupím

Koupím les i s pozemkem.Může být

malá výměra nebo i zanedbaný.

Děkuji. 773 585 290

Ostatní

Srdečně Vás zveme na přednášku:

Budha, Mohamed nebo Ježíš do salónku

hotelu Slávia ve středu 25.4. v 18.00 hod.

Po přednášce bude vyhrazen čas na otázky

a odpovědi. Vstup zdarma. Zajištěno

drobné občerstvení. Přednáška tlumočena

do češtiny. Přednášející: William Bynum,

www.krestane.zde.cz

Řádkovou inzerci do Šaliny zadávejte výhradně 

prostřednictvím webu www.salina-brno.cz



Téměř tři čtvrtiny brněnských zastávek MHD 
jsou v některém z režimů na znamení. Pro ces-
tující, kteří na těchto zastávkách chtějí být do-
statečně vidět, připravil Dopravní podnik města 
Brna speciální barevné terčíky. Obecně sice není 
povinností cestujících dávat řidiči na zastávce 
znamení, pouze musí být u označníku dostateč-
ně vidět. I tak většina řidičů DPMB ocení, když 
jim cestující dají signál, že chtějí nastoupit. Nově 
k tomu mohou využít právě terčíky. 

„Pro různé skupiny cestujících jsou určeny různé 
barvy terčíků. Pro školky červené, pro seniory 
oranžové, pro handicapované osoby modré, cyk-
listům je určena barva zelená. Pro maminky, ale 
nejen pro ně, je připraven růžový terčík s obráz-
kem kočárku. Pro zbývající skupiny cestující veřej-
nosti je připraven univerzální žlutý terčík,“ uvedl 
generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Terčíky jsou zdarma k dispozici v informační 
kanceláři DPMB na Novobranské 18 a v informač-
ním stánku na Joštově. 

Jak se chovat když: 

  Cestuji se psem
Cestující se psem smí do vozidla nastupovat pouze 
se souhlasem řidiče.

  Cestuji s kočárkem
S kočárkem se do vozidla nastupuje dveřmi ozna-
čenými symbolem kočárku. Nástup do vozidla 

nebo výstup z vozidla s kočárkem je dovolen 
jen s vědomím řidiče. Průjezd kočárku vozidlem 
není dovolen. Při současném nástupu na zastáv-
ce do vozidla má přeprava kočárku pro spolu-
cestující dítě přednost před přepravou dalších 
spoluzavazadel.

  Cestování s vozíkem pro invalidy
Nástup do vozidla nebo výstup z vozidla je s vozí-
kem pro invalidy dovolen jen s vědomím řidiče. 
Do vozidla smí cestující nastoupit a z vozidla vy-
stoupit pouze v zastávce. 

  Cestuji s jízdním kolem
Nástup do vozidla nebo výstup z vozidla s jízdním 
kolem je dovolen jen se souhlasem řidiče.

  Mám sníženou pohyblivost
Pokud víte, že nastupujete pomaleji než ostatní 
cestující, dejte řidiči přijíždějícího vozidla zname-
ní. Určitě si vás v davu lépe všimne a bude vašemu 
nástupu věnovat větší pozornost.

   (bar)

Dejte o sobě vědět

Dubnová exkurze pro veřejnost představí návštěvníkům další velký areál 
Dopravního podniku města Brna. V úterý 10. dubna si zájemci budou moci 
prohlédnout tramvajovou vozovnu v Pisárkách. Ta patří k nejstarším vozov-
nám dopravce a slouží od počátku brněnské městské dopravy, proto pama-
tuje koněspřežnou i parní tramvaj. V pisárecké vozovně nocuje denně přes 
170 tramvají, současně vozovna poskytuje zázemí pro údržbu vozového 
parku. Začátek exkurze je stanoven na 16 hodin, sraz účastníků proběhne 
ve smyčce tramvají v Pisárkách u vrátnice DPMB. Vstup je zdarma.  
    (bar, foto: Archiv DPMB)

Nejstarší brněnská vozovna v Pisárkách
se otevře veřejnosti



PROBÍHAJÍCÍ 

UDÁLOSTI, ZMĚNY A VÝLUKY
Dlouhodobá výluka v ulici Valchařské

Z důvodu kompletní rekonstrukce je přibližně do 
října 2018 ulice Valchařská neprůjezdná pro veš-
kerou dopravu. Tramvajová linka 4 je provozová-
na obousměrnými tramvajemi ve zkrácené trase 
z Náměstí Míru na Tomkovo náměstí, kde je úvra-
ťově ukončena. Náhradní dopravu ve vyřazeném 
úseku zajišťuje pravidelná autobusová linka 57, 
která je z Tomkova náměstí prodloužena přes za-
stávky Karlova – Maloměřický most – Proškovo 
náměstí – Obřanská-u školy – Čtvery hony – Ob-
řanský most – Hlaváčova – Bílovická do smyčky 
Obřany, sídliště. Na Tomkově náměstí linka 57 
odjíždí v obou směrech z trolejbusových zastávek 
na Provazníkově ulici. Na Maloměřickém mostě au-
tobusy 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 připra-
vovaných stavebních akcí je konečná zastávka Ba-
bická po celou dobu výluky bez obsluhy (nejbližší 
zastávka Obřanský most cca 250 metrů).

Oprava mostu v ulici Černovické

Z důvodu opravy mostu nad ulicí Olomouckou 
je přibližně do října 2018 částečně omezený sil-
niční provoz na ulici Černovické. Expresní au-
tobusová linka E75 jede ve směru ze Židenic 
do Slatiny odklonem a vynechává zastávku Olo-
moucká – u školy. V opačném směru jede bez 
omezení po své trase.

Dlouhodobá výluka tramvajové 

dopravy do Komárova v souvislosti

s rekonstrukcí ulic Dornych a Plotní 

Z důvodu zahájení stavby související s přeložkou 
tramvajové trati do ulice Plotní a související re-
konstrukce části ulice Dornych je dlouhodobě 
vyloučen provoz tramvajové dopravy do Komá-
rova a je omezen průjezd ulicemi Plotní, Dornych 
a po přilehlých komunikacích. Během probíhající 
první části stavby (úplná uzavírka ulice Dornych 
od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou) 
je veškerá silniční doprava vedena obousměrně 
ulicí Plotní. V této souvislosti došlo k následujícím 
opatřením v provozu MHD. Tramvajová linka 12 
je v provozu ve zkrácené trase z Technologického 
parku na Zvonařku, náhradní dopravu v úseku 
Úzká – Komárov zajišťují pravidelné autobuso-
vé linky 40, 48 a 63, doplněné o mimořádnou 
autobusovou linku x12 v úseku Úzká – Komá-
rova po shodné trase je také z Komárova na Úz-
kou prodloužena autobusová linka 50. Všechny 
uvedené autobusové linky (x12, 40, 48, 50 a 63) 
jedou na Úzké ze zastávky u obchodního domu 
Tesco a v obou směrech ulicí Plotní, tudíž vyne-
chají zastávku Svatopetrská. Ve směru do centra 
je náhradou zřízena zastávka Železniční (u kři-
žovatky s ulicí Spěšnou) a zastávka Zvonařka je 

v tomto směru přeložena do ulice Plotní (za pře-
chodem u ÚAN Zvonařka). Ve směru z centra do Ko-
márova autobusy navíc obsluhují zastávku Konop-
ná (u bývalé tramvajové zastávky), linka 50 zcela 
vynechává zastávku Mariánské náměstí. Přestup 
mezi tramvajovou linkou 12 a autobusy je zajištěn 
v zastávce Úzká. Autobusová linka 64 ve směru 
z Komárova na Červený písek odjíždí ze zastávky 
Mariánské náměstí zřízené na parkovišti a jede po 
stejné trase jako v opačném směru, tj. přes zastáv-
ku Černovická k zastávce Škrobárenská a dále po 
pravidelné trase, vynechává zastávku Konopná. 
Místní obsluhu a spojení lokality CTP Ponávka 
s centrem města zajišťuje linka 67, která jede mezi 
zastávkami Hlavní nádraží – Komárov / Mariánské 
náměstí v obou směrech přes zastávky Vlhká, Mas-
ná, Hladíkova, Škrobárenská, Černovické nábřeží 
(pouze ve směru do Komárova) a Černovická. Lin-
ka 67 ve směru do centra vynechává zastávku Ko-
márov, náhradou obsluhuje zastávku Mariánské 
náměstí v ulici Černovické (stejně jako linka 49). 
Dále linka 67 vynechává v obou směrech zastávky 
Úzká, Zvonařka a Svatopetrská. Spoje, dříve vede-
né pouze ve zkrácené trase Jundrov – Zvonařka, 
jsou prodlouženy na úsek Jundrov – Komárov / 
Mariánské náměstí. Výchozí zastávka Mariánské 
náměstí je u těchto spojů na parkovišti (společně 
s linkou 64). Noční autobusová linka N95 jede 
v obou směrech odklonem ulicí Plotní, vynechává 
tak zastávky Kovářská, Svatopetrská a ve směru 
do centra i zastávku Konopná. Náhradou obslu-
huje zastávku Železniční a ve směru z centra také 
zastávku Konopná, zastávku Zvonařka obsluhuje 
v obou směrech v přeložené poloze. Omezení se 
týká i regionální autobusové linky 109, která 
ve směru na ÚAN Zvonařka jede ulicí Plotní a vy-
nechá tak zastávku Svatopetrská. V záboru stave-
niště bez možnosti obsluhy linkami MHD jsou 
zastávky Kovářská (náhradou možno využít za-
stávek Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatope-
trská (náhradou zastávka Železniční) a po dobu 
stavby není možno obsloužit ani zastávku Konop-
ná ve směru do centra (možno použít zastávky Ko-
márov nebo Železniční).

Úpravy provozu linek MHD související s dalšími 
etapami výstavby budou upřesňovány vždy v do-
statečném časovém předstihu v koordinaci s po-
stupem stavebních prací a souvisejícími uzavír-
kami komunikací.

Omezení provozu v ulici Hladíkově

Z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace je 
od soboty 24. března 2018 do ukončení pra-
cí (předpoklad 24. dubna 2018) omezen průjezd 
veškeré dopravy ulicí Hladíkovou (snížení počtu 
jízdních pruhů). Pro částečnou eliminaci nega-
tivních dopadů je realizováno preventivní opat-
ření na vybraných autobusových linkách. Linky 
E76 a 77 (ve směru do centra jen vybrané spoje) 
jsou obousměrně odkloněny ulicemi Olomouckou 
a Křenovou. Obdobně linka 84 je odkloněna uli-
cemi Olomouckou a Masnou. Zastávka Hladíkova 
směr Zvonařka (pro linky 47, 49, 77, 84, N94) je 
v souvislosti se stavebními pracemi přeložena do 
ulice Masné za křižovatku s ulicí Mlýnskou.

ZMĚNY, VÝLUKY 

A OPATŘENÍ V PROVOZU
Provoz dopravy v období Velikonoc 

V pátek 30. března 2018 (státem uznaný svá-
tek) bude doprava vedena podle jízdních řádů 
pro SOBOTY.

V neděli 1. dubna 2018 (neděle předcházející 
státem uznanému svátku) pojedou linky 1, 8, 12 
a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez pod-
večerního zkrácení intervalů). Na všech ostatních 
linkách bude doprava vedena podle běžných jízd-
ních řádů pro SOBOTY + NEDĚLE.

V pondělí 2. dubna 2018 (státem uznaný svá-
tek) bude doprava vedena podle jízdních řádů pro 
NEDĚLE.

Ukončení zimního režimu

Od pátku 30. března 2018 se obnovuje sezónní 
provoz cyklospojů celotýdenně na lince 55 a v ne-
pracovních dnech také na lince 57. Současně se 
obnovuje obsluha zastávky Hrad Špilberk autobu-
sovou linkou 80.

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku

v křižovatce Vranovská a Jugoslávská

V souvislosti s rekonstrukcí kolejového trojúhelní-
ku Vranovská x Jugoslávská a navazujících traťo-
vých úseků bude od 3. dubna do 27. května 2018 
etapově omezen provoz na tramvajových linkách 3, 
4, 11. Stavba bude realizována ve třech etapách:

Od úterý 3. dubna do neděle 15. dubna 2018 
bude přerušen provoz ve směru do Husovic. Tram-
vajová linka 4 bude odkloněna přes Jugoslávskou 
do smyčky Zemědělská v Černých Polích. Náhrad-
ní dopravu do Husovic zajistí autobusy linky x4 
v trase Trávníčkova – Vozovna Husovice – Tom-
kovo náměstí. Z důvodu silničních uzavírek 
bude přestup mezi tramvajemi a autobusy reali-
zován pěší vazbou mezi zastávkami Jugoslávská 
a Trávníčkova.

Od pondělí 16. dubna do neděle 29. dub-
na 2018 bude přerušen provoz ve směru k ulici 
Cejl. Tramvajová linka 3 bude v úseku Česká – 
Vojenská nemocnice odkloněna ulicemi Roosevel-
tovou a Cejl, linka 4 bude v úseku Malinovského 
náměstí – Trávníčkova odkloněna ulicemi Roose-
veltovou a Milady Horákové a linka 11 pak po-
jede v úseku Česká – Jugoslávská přímo ulicí Mi-
lady Horákové. Pro zajištění spojení ve směru od 
Židenic do oblasti Černých Polí bude prodloužena 
autobusová linka 58 přes zastávku Vojenská ne-
mocnice na Jugoslávskou.

Od pondělí 30. dubna do neděle 27. květ-
na 2018 bude přerušen provoz ve směru do ulice 
Jugoslávské. Z předcházející etapy zůstanou v plat-
nosti opatření pro linky 3, 11 a 58. Tramvajová 
linka 4 se vrátí na svoji běžnou trasou ulicí Cejl.

Po dobu všech etap bude vedena objízdnou tra-
sou noční autobusová linka N94, která ve směru 
do centra obslouží náhradou zastávku Jugosláv-
ská, místo zastávky Trávníčkova.

DPMB12



DPMB 13

Výluka tramvají do Bystrce

Z důvodu údržby tramvajové tratě do Bystrce bude 
o víkendu 7. a 8. dubna 2018 vyloučena tram-
vajová doprava v úseku Vozovna Komín – Bystrc, 
Ečerova. Tramvajové linky 1 a 3 budou ukonče-
ny v zastávce Vozovna Komín. V úseku Vozovna 
Komín – Bystrc, Ečerova bude zavedena náhradní 
doprava mimořádnou autobusovou linkou x1.

Mezinárodní veletrh TechAgro

Ve dnech 8. až 12. dubna 2018 se na brněnském 
výstavišti uskuteční mezinárodní veletrh zeměděl-
ské techniky TechAgro. Doprava z centra k výsta-
višti bude kromě pravidelných linek zabezpečová-
na také posilovými linkami:

  od 8 do 19 hodin linkou P1 v trase Hlavní ná-
draží – Výstaviště – Pisárky;

  v pracovní dny od 8.30 do 13.30 hodin také 
linkou P2 na trase Stará osada – Hlavní nádra-
ží – Výstaviště – Pisárky (tato linka nahradí spoje 
linky 2, které v této době jezdí jen v úseku Stará 
osada – Ústřední hřbitov).

Odjezdovou zastávkou posilových linek P1 a P2 
z Pisárek směr centrum je zastávka Lipová.

V případě přijetí příslušných opatření ze stra-
ny Policie České republiky, při parkování vozidel 
např. v oblasti Kohoutovic, bude operativně posí-
len provoz i na dalších dotčených linkách.

Upozorňujeme návštěvníky, že vstupenky na 
akce v areálu BVV neplatí jako jízdenky MHD!

Plánovaná výluka v ulici Charvatské

a na Slovanském náměstí

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a následnou 
obnovou povrchů komunikací bude od pondělí 
9. dubna 2018 na dobu přibližně 18 měsíců vylou-
čena doprava v ulici Charvatské a v části Slovanské-
ho náměstí. Trolejbusová linka 32 bude obsluho-
vána autobusy nebo parciálními trolejbusy, které 
v úseku Botanická – Hutařova pojedou odklonem 
ulicemi Šumavskou, Štefánikovou, Palackého a Ber-
kovou. Autobusová linka 67 bude v úseku Štefáni-
kova – Skácelova odkloněna ulicemi Tábor, Jana Ba-
báka a Purkyňovou. Autobusy linky 68 pojedou od 
zastávky Šumavská odklonem ulicí Šumavskou pří-
mo k přeložené zastávce Klusáčkova (za křižovat-
kou Kounicova x Šumavská). V uzavřeném úseku, 
bez možnosti obsluhy linkami MHD, zůstanou za-
stávky Šelepova (náhradou možno využít zastávky 
Šumavská nebo Klusáčkova), Charvatská (náhrada 
zastávkami Dobrovského nebo Jungmannova).

Provoz na Slovanském náměstí bude veden 
obousměrně vždy po jedné polovině náměstí a do-
jde pouze k překládání zastávek.

Zahájení sezónního provozu lodní

dopravy na brněnské přehradě

V sobotu 14. dubna 2018 bude v 10 hodin slavnost-
ně zahájena plavební sezóna na brněnské přehradě. 
Přibližně od 11:30 hod. se již budou lodě řadit do 
pravidelných odjezdů dle jízdního řádu. Podrobné 
informace jsou zveřejněny na webu dpmb.cz

Brněnský půlmaraton 2018

V neděli 22. dubna 2018 se v centru města Brna 
uskuteční tradiční běžecké závody. V době od 6:00 
do 17:00 hod. nebude průjezdná trať přes náměstí 
Svobody. Tramvaje linky 4 budou v úseku Hlavní 
nádraží – Komenského náměstí odkloněny obou-
směrně ulicí Husovou, tramvaje linky 9 budou 
v úseku Hlavní nádraží – Moravské náměstí obou-
směrně odkloněny ulicí Rooseveltovou. Přibližně 
v době od 10:30 do 13:30 hod. bude dále vyloučen 
nebo výrazně omezen provoz v trase hlavního zá-
vodu v ulicích Nádražní, Nové sady, Poříčí a Kříž-
kovského a v této době budou realizována tato 
rámcová dopravní opatření:

  Tramvajová linka 1 bude v úseku Malinovské-
ho náměstí – Mendlovo náměstí obousměrně od-
kloněna přes Českou a ulicí Pekařskou (bude zajíž-
dět závlekem na Malinovského náměstí).

  Spoje tramvajové linky 2 vedené do Modřic 
budou v úseku Nové sady – Celní obousměrně od-
kloněny ulicí Renneskou. Spoje vedené pouze do 
smyčky Ústřední hřbitov budou od zastávky Nové 
sady odkloněny ulicí Renneskou do smyčky Bohu-
nice, Švermova.

  Tramvajová linka 4 bude v úseku Malinovské-
ho náměstí – Česká obousměrně odkloněna ulicí 
Rooseveltovou (spoje z náměstí Míru budou opož-
děny přibližně o 4 minuty).

  Tramvajová linka 5 bude ukončena na Mend-
lově náměstí.

  Tramvajová linka 6 bude v úseku Moravské ná-
městí – Krematorium obousměrně odkloněna ulicí 
Rooseveltovou, přes Hlavní nádraží a Renneskou.

  Tramvajová linka 9 bude v úseku Hlavní ná-
draží – Moravské náměstí i nadále obousměrně 
odkloněna ulicí Rooseveltovou.

  Tramvajová linka 10 bude od Hlavního nádra-
ží odkloněna na Malinovského náměstí.

  Tramvajová linka 12 bude v úseku Hlavní ná-
draží – Česká obousměrně odkloněna přes Mali-
novského náměstí a ulicí Rooseveltovou.

  Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobuso-
vá linka x5 vedená po trase a zastávkách Mendlo-
vo náměstí – Pisárky – Riviéra – Bauerova – Poříčí 
(zastávka na mostě na začátku ulice Vídeňské) – 
Nemocnice Milosrdných bratří – Celní – Hlubo-
ká – Ústřední hřbitov – Ústřední hřbitov-smyčka 
/ Bohunická.

  Okružní autobusové linky 44 a 84 budou v úse-
ku Pisárky – Mendlovo náměstí – Křídlovická od-
kloněny (každá v příslušném směru jízdy) po trase 
a zastávkách Pisárky – Lipová – Výstaviště-hlavní 
vstup – Mendlovo náměstí – Václavská – Hybešo-
va (zastávka v blízkosti křižovatky s ulicí Leitnero-
vou) – Šilingrovo náměstí – Česká – Malinovského 
náměstí – Hlavní nádraží – Nové sady – Soukenic-
ká – Křídlovická a částečně tím zajistí náhradní do-
pravu ve vyřazených úsecích tramvajových linek.

Provoz dopravy o svátcích

1. a 8. května 2018

V neděle 29. dubna a 6. května 2018 (neděle 
předcházející školním prázdninám) pojedou lin-
ky 1, 8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY 
(bez podvečerního zkrácení intervalů). Na všech 
ostatních linkách bude doprava vedena podle běž-
ných jízdních řádů pro SOBOTY + NEDĚLE.

V pondělí 30. dubna a 7. května 2018 (pra-
covní den mezi víkendem a státním svátkem) bude 
provoz linek MHD zajištěn podle jízdních řádů pro 
PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY (u vybraných li-
nek prodloužení intervalu o 2–5 minut).

V úterý 1. a 8. května 2018 (státem uznaný 
svátek) bude doprava vedena podle jízdních řádů 
pro NEDĚLE.

  Odbor přípravy provozu DPMB, a. s.
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Už více jak dva roky se na kanále YouTube pravi-
delně objevují videa z kabin brněnských tramvají. 
Jejich autor Martin Šimek, chce veřejnosti přiblížit 
nejen MHD, ale i práci řidiče. Na videích komentuje 
specifika jednotlivých linek, ale i zvláštnosti v pro-
vozu. „Pokud se dostanu na složitější křižovatku, 
nebo do situace, která vyžaduje plné soustředění, 
samozřejmě se věnuji pouze dopravě, tak abych neo-
vlivnil bezpečnost cestujících,“ upozorňuje Šimek.  

Jak jste se k natáčení videí s tématikou 
MHD dostal?
Bylo to v roce 2015, kdy jsem si koupil kolizní ka-
meru, která dokáže zaznamenat všechno podstat-
né, co se děje v provozu a umožňuje jednoduchý 
plynulý záznam. Prvotním impulzem však byl 
nápad, že bych mohl pro nováčky v podniku po-
stupně natočit všechny linky, aby si je mohli pustit 
a s tratí i jejími nástrahami se seznámit. Tato videa 
jsem pak umisťoval právě na kanál YouTube. 

Jakou techniku používáte v současnosti? Už 
to nevypadá na záznamy z kolizní kamery. 
Video z kolizní kamery stačí například na záznam 
nehody, ale kvalita obrazu není nic moc. Opravdu 
kvalitní kameru jsem si pořídil z jiného důvodu. 
Jednoduše jsem chtěl zachytit společné dovolené 
s přítelkyní, ale začal jsem ji používat i na natáče-
ní. K tomu jsem si pořídil postprodukční program, 
který je řešením pro barevné korekce a střih vi-
dea i audia. Podstatné bylo naučit se s ním samo-
zřejmě pracovat. 

Na svém kontě máte už téměř 300 videí, jak 
se zpětně na své začátky díváte? 
Byly trošku těžkopádné. Býval jsem stydlivý 
a nerad jsem mluvil. Postupně jsem se ale oťukal 

a začal komentovat plynule, aby vše mělo hlavu 
a patu. Postupně se vyvíjelo i umístění kamery 
v kabině. Zpočátku to bylo právě z čelního okna. 
A postupně jsem měl kameru snad na všech vnitř-
ních plochách kabiny. Dle ohlasů se vytříbil právě 
ten, který zpoza mých zad sleduje dění jak v kabi-
ně, tak i před tramvají.

Kdo jsou vaši sledovatelé? 
Jsou to především příznivci z řad fanoušků veřej-
né dopravy, a to ve věku dvanáct až šedesát roků. 
Sledují mě i v zahraničí. Třeba lidé ze Slovenska, 
Polska, Německa či Španělska. Videa mi okomen-
toval i jeden Vietnamec. Napsal, že po svém příjez-
du do Brna na studijní pobyt se díky mým videím 
lépe orientoval. Psal vietnamsky, takže jsme spolu 
komunikovali přes překladač.

Přes čtyři tisíce lidí vaše videa odebírá. Kdy 
jste zaznamenal, že jejich počet roste?
Počet sledovatelů videí narůstal poté, co jsem za-
čal videa za jízdy komentovat, což bylo právě na je-
jich popud. Nesnažím se však o pouhé zaznamená-
ní jízdy, ale chci srozumitelnou a vtipnou formou 
vysvětit, že provoz MHD není tak jednoduchý, jak 
se na první pohled zdá. Doufám, že alespoň tímto 
způsobem přiblížím cestujícím veřejnou dopravu 
a problémy, které nás řidiče každý den potkávají.

Jaká videa podle vašich zkušeností mají nej-
větší úspěch?
Pokud jde o dopravní provoz, tak jednoznačně 
mimořádné události. Přibližně v polovině led-
na bylo jasně nejsdílenější video, kdy jsem více 
méně omylem natočil, jak „umřela“ tramvaj na 
Úzké, tedy vypadl jí jistič na střeše. To mělo bě-
hem dvou měsíců 27 000 zhlédnutí. Přes tři tisíce 
zhlédnutí mělo i video, kdy jsem zdokumentoval 
situaci na zastávce Grohova, kde mi paní málem 
vběhla pod tramvaj. Tady jsem upozornil na to, 
že jsou lidé nepozorní a neuvědomí si, že takový 
kolos jako je tramvaj na metru nezastavíte. Obec-
ně mám ale na mimořádné události smůlu – tedy 
pokud jde o natáčení - protože vždycky, když se 
něco děje, tak jsem na opačném konci Brna.

Co plánujete do budoucna? 
Mám v plánu udělat videa pro návštěvníky Brna, 
kam se jednotlivými linkami tramvají v Brně 
dostanou. Nebude to mluvené video, na pozadí 
bude pouze hudba a k tomu anglické a české ti-
tulky. Chtěl bych se tomu začít více věnovat až 
bude lepší počasí. Zatím jsem to zkusil na „čtyř-
ce“ a mělo to ohlas zejména u mladších sledo-
vatelů. Na dalším projektu – Pohled ze šaliny 
(pohledzesaliny.cz) –  pracujeme s kamarádem, 
programátorem, který se zajímá o dopravu. Je to 
webová stránka, kam já nahrávám videa a GPS 
souřadnice. Web zpracuje data tak, aby tam 
bylo současně zobrazeno video, rychlost, pozi-
ce na mapě a zobrazení veškerých informací na 
palubním počítači. Je to interaktivní, uživatelé 
mají možnost se zapojit. V tabulce jsou zobrazeny 
zastávky s možnými přestupy na jiné linky, kte-
ré lze v daném uzlu (zastávce) využít. Již máme 
zprovozněno 9 z 11 tramvajových linek. A v do-
hledné budoucnosti budeme postupně přidávat 
i jízdy z ostatních trakcí (trolejbusy i autobusy). 
Součástí tohoto projektu bude i zmapování všech 
zastávek a jejich využití pro cestující na invalid-
ním vozíku. A dále i další informace z provozu 
jednotlivých linek formou článků, které se sna-
žíme vtipně sepisovat. Nebojíme se výzev ani ná-
padů od sledujících. 

   (red, foto: Barbora Doležalová)

Řidič DPMB propaguje MHD přes YouTube

Martin Šimek
pracuje v Dopravním podniku města Brna od roku 
2014 jako řidič tramvaje. Kromě toho ve vedlejším 
pracovním poměru vypomáhá na dopravním 
dispečinku. V únoru nastoupil do kurzu, aby získal 
řidičské oprávnění i na trolejbus. 
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Od 8. do 12. dubna 2018 se na br-
něnském výstavišti uskuteční Mezi-
národní veletrh zemědělské techni-
ky TECHAGRO. Souběžně se budou 
konat Mezinárodní lesnický a mys-
livecký veletrh SILVA REGINA a Ve-
letrh obnovitelných zdrojů energie 
v zemědělství a lesnictví BIOMA-
SA. Tradičně se bude jednat o jednu 
z nejdůležitějších evropských akcí 
v oblasti zemědělství. Veletrhy oslo-
ví nejen odborníky, ale i návštěvní-
ky z řad široké veřejnosti.

Komplexní přehlídka země-

dělské a lesnické techniky

Na veletrhu TECHAGRO se předsta-
ví prakticky všechny značky půso-
bící v oblasti zemědělských strojů 
v Evropě. Velmi silně jsou na vele-
trhu zastoupeny traktory, například 
český výrobce Zetor představí ino-
vovanou modelovou řadu MAJOR. 
Návštěvníci dále najdou také řezač-
ky, mlátičky, stroje pro zpracování 

půdy či posklizňové technologie. 
Uskuteční se i mnoho návštěvnic-
kých soutěží – mezi hlavními cena-
mi jsou například zahradní trakto-
ry či opakovací kulovnice. 

K vidění budou také 

 hospodářská zvířata

Veletrh zemědělské techniky TECH-
AGRO je od letošního roku zaměřen 
více na rostlinnou výrobu. Návštěv-
níci se však v rámci doprovodného 
programu dočkají i přehlídky mno-
ha hospodářských zvířat. Budou se 
prezentovat na volné ploše, proza-
tím se počítá se 60 kusy skotu, ovcí, 
koz a prasat.

Včelařská výstava 

a soutěž medovin

Odborné přednášky nebo včelařské 
pomůcky a vybavení od vystavovate-
lů z České republiky i zahraničí čeka-
jí na návštěvníky včelařské výstavy 

a veletrhu včelařských potřeb. Poří-
dí zde kvalitní produkty z medu od 
medovin až po kosmetické produkty, 
chybět nebude ani nabídka vybave-
ní pro včelaře. Součástí je i tradiční 
soutěž medovin. Návštěvníci včelař-
ské části veletrhu TECHAGRO budou 
mít možnost zapojit se do bezplatné 
ochutnávky soutěžních vzorků. Na 
každého soutěžícího čeká vstupen-
ka na veletrh zdarma! 

Regionální speciality

Díky spolupráci se Státním země-
dělským intervenčním fondem se 
zájemci setkají i s výrobci potravin 
oceněných značkami Klasa a Regi-
onální potravina. Své zboží před-
staví výrobci moštů, sirupů, čajů, 
džusů, ale i výborného pečiva či 
sýrů. Všichni navíc budou mít své 
produkty ke koupi!

Brno Fair City přiláká 

 účastníky veletrhu 

do centra města

U příležitosti mezinárodních země-
dělských veletrhů se uskuteční dru-
hý ročník projektu Brno Fair City, 
který připomíná význam veletržnic-
tví pro město Brno. Díky spolupráci 
s Technickými sítěmi ozdobí centrum 
města speciální vlajky, které navodí 
jedinečnou atmosféru veletržního 
Brna. Označeny budou i partnerské 
restaurace a bary, které přichystaly 
jedinečné nabídky a zvýhodnění pro 
účastníky veletrhu. Dopravní podnik 
města Brna připravil pro návštěvní-
ky veletrhu také speciální kongreso-
vé jízdenky, které budou k sehnání 
na výstavišti i v centru Brna.   

Více informací najdete na 

www.techagro.cz. 

Zveme vás na veletrh TECHAGRO:  
největší zemědělský veletrh ve střední Evropě

25.–28.4. 2018
Výstaviště Brno
Stavte s námi

Dřevo
a stavby
Brno

Stavební
centrum
EDEN 3000

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

STAVEBNÍ 
VELETRHY BRNO

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz

inzerce
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Do parku od jeho otevření před tře-
mi roky zavítalo už víc než 700 tisíc 
návštěvníků. Nevšední zážitky si 
odtud odnese opravdu každý. Pře-
svědčte se.

TIP na rande

Nechte si zamotat hlavu v rotující 
místnosti, vyznejte si lásku v obřím 

srdci a přesvědčte se, že společně 
přemůžete i divoké přírodní živly. 
Expozice VIDA! je ideálním místem 
na rande. Témata k hovoru tu nikdy 
nedojdou.

TIP pro vyznavače 

adrenalinu

Vyzkoušejte jízdu na kole po laně šest 
metrů nad zemí, trénink pilotů stíha-
ček nebo jízdu po tobogánu.

TIP pro malé i velké 

vědátory 

Science show
Je možné prostrčit ruku skrz blesk? 
Roztančit zvukem plameny? Zapálit 
oheň kostkou ledu? Na tyto otázky 
dostanete odpověď během předsta-
vení se zábavnými pokusy, která jsou 
v ceně vstupenky a konají se několi-
krát během dne v Divadle vědy. 

Tip pro nejmenší

Dětské science centrum
Část expozice je věnovaná dětem od 
2 do 6 let. Kromě kuličkového ráje 
tu na ně čeká archeologické písko-
viště, mluvící auto, dopravní hřiště 
nebo kuličkový závod. Velmi oblíbe-
né jsou i exponáty s vodou. Pokud se 
děti namočí, hravě je osušíte u expo-
nátu dětská sušička.

VIDA! Zážitek pro každého

V zábavním vědeckém parku VIDA! můžete strávit nevšední ro-
dinné odpoledne, první rande nebo nezapomenutelnou party. 
Záleží jen na vás, jestli chcete díky exponátům objevovat, jak 
funguje svět kolem nás, navštívit představení s pokusy, zhléd-
nout napínavý fi lm z divoké přírody, zahrát si díky chytrému 
telefonu hru o poklad, vyzkoušet zajímavé experimenty nebo 
si vlastníma rukama něco vyrobit. 

Protože je nabídka VIDA! 

science centra opravdu široká, 

máme pro vás několik tipů.
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Tip na víkendy

Každou sobotu i neděli je v Labodíl-
nách připravený speciální program 
pro rodiny s dětmi. Vyzkoušejte si 
ukázky zajímavých experimentů 
i drobné výrobní dílny. V dubnu vás 
čeká Výcvik draků s ohnivými poku-
sy a výrobou dračího vejce.  

Tip pro milovníky 

divoké přírody

3D film Predátoři
Nenechte si ujít jedinečný 3D film ze 
života zvířat, pro které lov nikdy ne-
končí. Budete překvapeni, jak těžce 
bojují o přežití i jak často prohrávají. 
Užijte si nevšední záběry plné napětí. 
Film se promítá každý den. 

TIP pro dobrodruhy

Pevnost VIDArd – hra o poklad 
plná úkolů 
Chcete ve VIDA! objevit věci, které 
zůstávají běžnému návštěvníkovi 
skryté? Pak si na pokladně kupte 
startovní balíček ke hře Pevnost 
VIDArd a vydejte se do expozice 
řešit úkoly a hádanky. Na úspěšné 
čeká poklad. Ke hře potřebujete 
chytrý telefon. 

TIP pro spořivé 

S odpolední vstupenkou jen za 
90 Kč
Ve všední dny, od úterý do pátku, 
od 16 do 18 hodin je možné navští-
vit VIDA! jen za 90 korun. Odpoled-
ní vstupenka je pro všechny, kteří si 

chtějí užít chytrou zábavu v čase, co 
jim zbývá po škole či po práci.

TIP pro přemýšlivé

Výstava GeomeTRY – Objevuj, co 
umí geometrické tvary
Až do 3. září můžete na nové výstavě 
přemýšlet, jak dostat veliký jehlan 
do zdánlivě menší krychle, přemě-
nit pohyb člověka na matematickou 
funkci, kreslit jen podle odrazu v zr-
cadle, nebo najít jednu kuličku mezi 
desetitisíci dalších. 

TIP pro fanoušky 

Harryho Pottera

Čarodějná škola 28. dubna 
10.00–18.00
Užijte si den, kdy se VIDA! promění 
v čarodějnou školu. Nečekejte žádné 
kabaretní triky ani podivná zaříkáva-
dla, zdejší magie využívá fyzikálních 

zákonů a originálních nápadů. Výsled-
ky jsou však nevídané. Návštěvníci 
v kostýmu mají poloviční vstupné.

TIP pro kutily

Bastlírna 
Od dubna vyzkoušejte ve VIDA! nový 
prostor pro tvoření a kutění. Na ná-
vštěvníky zde čekají pracovní stoly, 
nářadí a nejrůznější materiál. Co tak-
hle vyrobit si třeba vznášedlo nebo 
kuličkostroj?

Tip na party

VIDA! After Dark
VIDA! science centrum pravidelně oží-
vá i ve večerních hodinách. A to díky 
hudbě, baru a nevšednímu progra-
mu. Party 18+ pod hlavičkou VIDA! 
After Dark se konají několikrát do 
roka a mají pokaždé jiné téma. V pá-
tek 6. dubna se třeba můžete těšit na 
večer s atmosférou kasina.    (sal)

VIDA! science centrum

Křížkovského 12, Brno
Otevřeno denně
www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno
tel.: +420 515 201 000
e-mail: info@vida.cz

Zábavní vědecký park VIDA! provozuje 
Moravian Science Centre Brno, příspěv-
ková organizace Jihomoravského kraje.

© Giant Screen Films
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TRÁPÍ VÁS PÁLENÍ ŽÁHY?

Užíváte léky na tlumení tvorby žalude ní kyseliny,
ale pálení žáhy neustupuje?
Hledáme dobrovolníky do výzkumného klinického hodnocení, které by Vás mohlo zajímat. 
Pokud Vy nebo n kdo z Vašich známých trpíte re  uxní chorobou jícnu, možná spl ujete podmínky ú asti 
ve výzkumném klinickém hodnocení. Budeme porovnávat nový hodnocený lék s léky na tlumení tvorby 
žalude ní kyseliny, které nyní p edepisují léka i. 

P edpoklady ú asti jsou:

  v k minimáln  18 let

  re  uxní choroba jícnu po 3 m síce až 5 let p ed zahájením klinického hodnocení

  posledních 12 m síc  užívání lék  na tlumení tvorby žalude ní kyseliny

  áste ná úleva od p íznak  po užití lék  na tlumení tvorby žalude ní kyseliny

Zdravotnické za ízení CCR Brno s.r.o., Hybešova 20 (vchod i z Vodní 13)

734 574 598 nebo 515 550 902

KONZULTACE, VYŠET ENÍ I P ÍPADNÁ LÉ BA JE V CCR BRNO ZDARMA

CCBR_inzerce_zaha_210x148.indd   1 15.02.18   9:50
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Mezi koťata šelem přibylo v Zoo Brno 
i mládě margaye

O b d o b í  r a d o s t i 
z mláďat u kočkovi-
tých šelem pokraču-
je v brněnské zoo 
i v roce 2018. Loni 
se na Mniší hoře na-
rodila lvíčata a malí 
levharti, letos se 
z potomka těší sa-
mice margaye Ichi-
ka. O potomka se 
vzorně stará a cho-
vá se velice klidně, 
dokonce tu a tam 

nechá chovatele, aby mládě při bleskových kontrolách spojených s podá-
váním krmení zahlédli. Zatím je tedy vše na dobré cestě. „Informace o po-
hlaví mláděte, jeho hmotnosti a kondici však dosud nemáme. Budeme je 
mít k dispozici až po první veterinární prohlídce, nejdřív v druhé polovině 
dubna,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.

Otcem mláděte je samec Yoro, který přijel z Jihlavy do Brna na konci květ-
na loňského roku a zpět odcestoval letos v lednu. Zoo Jihlava je totiž jediná 
v tuzemsku, která vlastní chovného samce. Během soužití s Yorem Ichika už 
jednou porodila, ale, jak je u prvních porodů obvyklé, odchov nebyl úspěšný. 
Přesto kočce umožnil, aby získala zkušenosti, ze kterých teď čerpá při péči 
o mládě. Margay, dříve také ocelot dlouhoocasý, je menší kočkovitá šelma, 
která je o něco větší než kočka domácí. Specifikem margayů je krásná kresba 
a zbarvení, jež je většinou od žlutohnědé po šedavě hnědou. Margayové žijí 
především na stromech, ale za potravou se vydávají i na zem. Jsou to velmi 
obratní lezci.   (sal, foto: Archív Zoo Brno)

Pořádná porce ironie a nadsázky:
Monty Pythoni v Městském divadle Brno! 

„Jsem Artuš, král všech 
Britů!“ rozléhá se po 
všech koutech rozdě-
leného království. Na 
západě Anglosasové, 
na východě Francou-
zi. Nad tím nic než Kel-
tové a sem tam nějaký 
ten Skot. V Gwynned, 
Powys a Dyfed – mor. 
V království Wessex, 

Sussex a Essex a Kent – mor. V Mercii a v obou Angliích – mor s padesátiprocent-
ní pravděpodobností úplavice a hladomoru, který postupuje ze severovýchodu 
rychlostí dvanáct mil za hodinu. Legendy vypráví o mimořádném vůdci, který 
povstal z chaosu, aby sjednotil ztrápené království, píše se rok 932 n. l…

Ze začátku by se mohlo zdát, že jde o seriózní historický příběh z dob 
temné anglické minulosti. To by se této látky ovšem nesměla chytit šestice 
herců a scénáristů – komiků, kteří jsou známí pod značkou Monty Python 
a kteří spáchali v roce 1969 revoluci v britské televizní zábavě svým pořa-
dem Monty Pythonův Létající cirkus. Půlhodinové skečovité díly bou-
rající jakékoliv konvence, plné anarchistického humoru, politických i nábo-
ženských narážek, slovního humoru i scének bez pointy ohromily Británii 
a posléze i celý svět. Po čtyřech sezónách seriálu se „Pythoni“ rozhodli, že 
natočí skutečný celovečerní film Monty Python a Svatý grál, ze kterého 
o třicet let později vznikl i muzikál – Monty Pythoń s Spamalot. Muziká-
lová komedie s nekompromisním humorem, kterou na konci dubna uvede 
na Hudební scéně Městské divadlo Brno, potěší nejen příznivce pythonovské 
zábavy a získá si vás svým drsným humorem, skvělými melodiemi a téměř 
až pohádkovou výpravou.   (sal, foto: Archív MdB)

Výstava počítačového umění 
se po 50 letech vrací do moravské metropole 

Moravská galerie zahájí 
19. dubna první výstavu 
jarní sezóny – 1968:com-
puter.art, která připome-
ne důležitou úlohu Brna 
v začátcích nového smě-
ru v umění. V Pražákově 
paláci budou k vidění ob-
razy jednoho z nejdraž-
ších českých poválečných 
umělců Zdeňka Sýkory, 

nebo legendární počítač LGP-30. Výročí revoluční výstavy z roku 1968 připo-
mene také výstava v Domě umění Computer Graphic Re-visited. 

V roce 1968 se v Domě umění konala jedna z prvních světových prezentací 
počítačové grafiky a Brno tak předehnalo významné výstavy v Záhřebu nebo 
Londýně. Výstavu tehdy připravil Jiří Valoch, klíčová osobnost propojující české 
a zahraniční umění, na jehož sběratelskou vášeň poukazuje stálá expozice v Pra-
žákově paláci. A právě v Pražákově paláci na ulici Husova bude návštěvníkům 
k dispozici výstava, která připomene Valochův významný projekt a zaměří se 
na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. 
Nebudou chybět obrazy světově uznávaného umělce Zdeňka Sýkory, lákadlem 
bude také model počítače LGP-30, který Sýkora při své práci používal. Jedná 
se o vůbec první počítač, který se vyskytl na území města Brna. Zahajovat se 
bude 19. dubna od 18 hodin na nádvoří Pražáková paláce. Už od 15.30 bude 
v kavárně Praha probíhat odborná diskuze, na níž vystoupí významné osob-
nosti – kupříkladu Frieder Nake, německý matematik a pionýr počítačového 
umění nebo Lenka Sýkorová, manželka Zdeňka Sýkory, která má na jeho dílech 
výrazný podíl.  Na zahájení zve Moravská galerie také děti, pro něž bude 19. 4. 
od 16 hodin připravena oblíbená dětská vernisáž.    (sal, foto: Archív MG)
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Muzeum romské kultury 
zve na další ročník Týdne romské kultury

Bobaľky, halušky nebo 
šinga závin? Přijďte se 
seznámit s romskou 
kulturou a gastrono-
mií, již druhý týden 
v dubnu se můžete 
těšit na ochutnávku 
tradičního romského 
jídla, které pro vás při-
praví studenti vzdělá-
vacího programu Gen-
dalos ve spolupráci se 
Skautským institutem. 
Uvidíte tradiční rom-
ské tance v podání 
skupiny Merci, vystou-
pení stand-up komika 
Dom inika Ference, 
můžete si zakopat na 
fotbalovém turnaji na 
Hvězdičce, zúčastnit se 
výtvarných worksho-
pů nebo vázání stužek 
na Strom Tolerance 
v Lužánkách. 

Týden romské kultury začíná v neděli 8. dubna v Muzeu romské kultury 
od 15 hodin a v rámci oslav Mezinárodního dne Romů bude vstupné do 
výstav zdarma. Více informací včetně podrobného programu naleznete 
na: www.rommuz.cz/trk    (sal, foto: Archív MRK)

Již po osmadvacáté se v Brně uskuteční Mezinárodní festival divadelních škol 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER, a to od 17. do 21. dubna. Kulturní akci pořádají stu-
denti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Na pět dubnových dnů se do moravské metropole sjedou mladí umělci 
z celého světa se svými divadelními inscenacemi. Nacházejí zde prostor pro 
vzájemné diskuze a výměnu zkušeností mezi sebou i mezi pedagogy a pro-
fesionály. Nejčastěji se festivalu účastní studenti evropských uměleckých 
škol, nicméně každoročně se festival může pyšnit i zástupci jiných částí svě-
ta, nejčastěji Asie či Ameriky. Poprvé za 28 let se v rámci festivalového pro-
gramu objeví Open air stage, která poskytne prostor pro vybraná divadelní 
představení a v odpoledních hodinách i pro hudební produkce. Těšit se tak 
můžete na brněnské kapely Květy či Ghost of You. Celá Open Air stage se 
objeví přesně za tři týdny, tedy 19. dubna, na Moravském náměstí u sochy 
Markraběte Jošta Lucemburského.

Program skýtá i další překvapení. Diváci mohou navštívit představení 
uměleckých škol z Jihoafrické republiky, Arménie či Izraele. V brněn-
ských divadlech si zahrají i stálice – pražská DAMU, slovenská VŠMU či 
varšavská AT. 

V současné době probíhá výstava v brněnských kavárnách (POLE, Podnebí, 
Spolek, Momenta a Punkt.) zaměřená na fotografie z předešlých ročníků festi-
valu. Za uměleckým zážitkem s kávou v ruce se můžete vydat i s kartičkou Tour 
de kavárny, kterou dostanete v již zmíněných kavárnách, a na konci své cesty 
získáte kávu zdarma.   (Ladislav Horák, foto: Archív SETKÁNÍ/ENCOUNTER) 

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER: Odpočítáváme minuty!

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER můžete sledovat nejen na webu www.encounter.cz, 
ale i na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. I v letošním roce se festival 
uskuteční za podpory Mezinárodního visegrádského fondu.

Výstava 70 let JAMU 
v Moravské zemské knihovně

Br něnská Ja náč kova 
akademie múzick ých 
umění ( JAMU) v loň-
ském roce oslavila 70 let 
své existence. K tomuto 
významnému jubileu si 
tato škola nadělila nejen 
reprezentativní publika-
ci, mapující její historii, 
ale také výstavu, která 
z prostor Divadla na Orlí 
putuje do Moravské zem-

ské knihovny, kde ji mají návštěvníci jedinečnou příležitost si v novém, atrak-
tivním kabátě prohlédnout v Galerii MZK. Ve středu 25. dubna v 18 hodin se 
v prostorách Konferenčního sálu MZK bude konat slavnostní dernisáž. Na 
setkání zavzpomínají přední pedagogové a absolventi obou fakult akademie. 
V doprovodném programu vystoupí studenti Hudební fakulty JAMU.

   3. 4. / 16.30 / Reading Group: David Lodge / Thinks … (Videokonferenční 
místnost / 4. patro)

  5. 4. / 18.00 / Historie Divadelní fakulty JAMU (Konf. sál / přízemí)
  9. 4. / 17.00 / Exkurze v Moravské zemské knihovně (Malý sál / 6. patro)
  9. 4. - 26. 5. / výstava / Vladimír List (Foyer MZK, 2. patro)
   10. 4. / 18.00 / Filmový klub: Der Staat gegen Fritz Bauer (Malý sál / 
6. patro)

  17. 4. / 17.30 / přednáška / Friedrich Kaiser (Malý sál / 6. patro)
   19. 4. / 9.30 / přednáška / Průvodce publikováním ve světových odborných 
časopisech (Konf. sál / přízemí)

  26. 4. / 17.00 / Jak citovat? (Počít. učebna / 6. patro)   
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Hvězdárna slibuje: 
Z Moravy 360 se vám zatočí hlava

Ať se kdo chce rýpe v našich vinách, překrásné jsou noci na rovinách, když 

sládnou marhule a v polích tvrdne rež. Takto náš kraj neopěvoval nikdo 
menší než Jan Skácel, v básni nazvané Jižní Morava. A stejně jako velký básník 
svým dílem, i brněnská hvězdárna se rozhodla vzdát našemu domovskému 
kraji hold. Připravila film Morava 360, velkolepou prezentaci regionu ohra-
ničeného z jihu Pálavou a ze severu Moravským krasem, ze západu Podyjím, 
z východu Bílými Karpatami.

Pro účely promítání v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno byly posbírá-
ny letecké záběry s velmi vysokým rozlišením a extrémně širokým zorným 
úhlem. Točilo se na 37 lokalitách, vzniklo 19 hodin surových záběrů. Tyto ma-
teriály bylo zapotřebí utřídit, zrenderovat, sestříhat a opatřit hudbou brněn-
ské oceňované skupiny Ponk. Poslední nezbytností pak byl průvodní komen-
tář, který obstaral bard s velkým moravským srdcem, pan Bolek Polívka. 

Přijměte pozvánku na výlet nad ulice ve středu Brna, do jícnu propasti 
Macocha, nad chladicí věže elektrárny Dukovany, na hody v Dolních Boja-
novicích či do Lednicko-Valtického areálu. Schválně, jestli všechny přírodní, 
technické i kulturní památky zachycené ve filmu poznáte. Snímek Morava 360 
bude k vidění v dubnu i květnu – pouze a jedině na Hvězdárně a planetáriu 
Brno. Přesné časy projekcí najdete na www.hvezdarna.cz/program. Dokonce 
i v anglickém jazyce!    (sal, foto: Archív Hvězdárny a planetária Brno)

Dům umění: Computer Graphic 
ve virtuální realitě, unikátní rekonstrukce výstavy 

Před padesáti lety 
se v Domě umění 
uskutečnila jedna 
z prvních galerij-
ních prezentací po-
čítačového umění. 
Výstavu počítačem 
generovaných gra-
fik uspořádal pod 
názvem Computer 
Graph ic u mělec 
a kurátor Jiří Va-

loch. Vernisáž z února 1968 mohli návštěvníci znovu prožít v říjnu loňského 
roku prostřednictvím virtuální reality. V dokonalé replice dobové podoby 
haly Domu umění a v ní rozmístěných grafik se příchozí mohli pohybovat 
a do virtuálního prostoru po nasazení speciálních brýlí nahlížet. Rozšířenou 
verzi virtuální reality bude nyní možné zažít v Domě umění až do 22. dubna. 
Výstava Computer Graphic Re-visited 2.0 bude oproti první verzi obohacena 
o další objekty, počítačovou hudbu a poezii. Remake výstavy nemá evokovat 
nostalgii po starých strojích, ale zprostředkovat komplexní zážitek zahrnují-
cí nejen distancovaný zrak, ale také hmat, sluch, čich nebo tělesný prožitek 
prostoru – v kunsthistorii se v souvislosti s trendem posunu od tradičního 
historiografického popisu hovoří o „smyslovém obratu“. Výstavu doprovodí 
přednášky českých i zahraničních odborníků. Zúčastnit se můžete například 
workshopu programování kreativních aplikací „Laboratoř děrných zítřků“. 
Na výstavu Computer Graphic Re-visited 2.0 navazuje podobně zaměřená 
výstava 1968:computer.art, která je k vidění od 20. 4. v Moravské galerii. 
Zaměří se na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. 
a 70. letech.   (sal, foto: Petr Chalupa)
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Německé requiem a Touha po domově. 
Duben s Filharmonií Brno

I v dubnu hlásí 
Filharmonie Brno vyprodáno. Výjim-
kou jsou dva koncerty v sále Stadionu 
na Kounicově ulici, na které ještě zbý-
vá několik posledních vstupenek. Při 
prvním z nich zahrají filharmonici ve 
čtvrtek 12. a v pátek 13. dubna Němec-

ké requiem Johannese Brahmse, a pokud lze dát tomuto koncertu podtitul, 
pak nepochybně výroční. Nejen, že Brahms slaví v sezoně dvojité výročí, a to 
150 let od úmrtí a 185 let od narození, ale právě requiem, jeho nejrozsáhlejší 
dílo, bylo dokončené v roce 1686, tedy 150 let před dubnovým provedením. Pod 
taktovkou Andrease Sebastiana Weisere provede sólový part Martina Janková, 
světoznámá operní i koncertní pěvkyně, a Martin Bárta, sólista Státní opery 
Praha. Posluchači se mohou těšit také na Český filharmonický sbor Brno. 

O dva týdny později, 26. a 27. dubna, se orchestr vrátí na Stadion v ryze 
českém programu. Koncert s názvem Touha po domově zve na jedinečné 
zpracování českých lidových tanců Antonína Dvořáka, Fantastické scher-
zo jeho žáka Josefa Suka a druhý violoncellový koncert Bohuslava Martinů. 
Sólový part přednese Tomáš Jamník, představitel mladé generace českých 
interpretů, taktovky se ujme Robert Kružík, od nadcházející sezony stálý 
hostující dirigent Filharmonie Brno.   (sal, foto: Markus Senn)

Další hvězdy jazzu v Brně. 
JazzFestBrno v dubnu přiveze Cohena a Barrona

Festival JazzFestBrno má za sebou první 
koncerty, ale největší nadílku hudby při-
pravil na duben. Na své si přijdou přízniv-
ci elektronických fúzí, brazilských rytmů 
i sólových recitálů.

Do Brna se vrátí oblíbený izraelský ba-
sista a zpěvák Avishai Cohen. „O další hu-
dební zážitky se postará například kytaris-
ta Kurt Rosenwinkel s brazilskou hudbou 
ovlivněným projektem Caipi nebo bube-
ník Omar Hakim, který spolupracoval s ta-
kovými osobnostmi a kapelami, jakými 
jsou Miles Davis, David Bowie, Sting, Daft 

Punk, Madonna nebo Lionel Ritchie,“ láká umělecký ředitel festivalu Vilém 
Spilka. Netradiční spojení jazzu a akordeonu nabídne francouzský elegán 
Vincent Peirani. V česko-slovenském víkendu zahrají úspěšní mladí jazzmani 
Tomáš Liška, Radovan Tariška, Lukáš Oravec a kapela Blue Shadows, která 
vznikla díky detektivní minisérii České televize Modré stíny.

Brněnská premiéra čeká legendu piana Kennyho Barrona. Toho zná vět-
šina jazzových fanoušků už z dob nejintenzivnějšího rozkvětu vydavatelství 
Blue Note. V roce 2005 byl Barron zařazen do americké jazzové síně slávy 
a získal cenu MAC Lifetime Achievement Award. Šestkrát si vysloužil ocenění 
„nejlepší klavírista“ od sdružení jazzových novinářů. Kompletní program fes-
tivalu je k dispozici na webu jazzfestbrno.cz, kde lze zakoupit i vstupenky. 

  (sal, foto: Archív JazzFestBrno)

nií Brno

I v dubnu hlásí 

Soutěžte o vstupenky! 

Milujete krásnou hudbu? Soutěžit o vstupenky na 

některý z koncertů Filharmonie Brno můžete do 

18. dubna na adrese www.salina-brno.cz

V pořadí již třináctý díl divadelní talk show Filipa Tellera bude věnován dívkám, ženám a dámám. V pon-
dělí 16. dubna se v kongresovém sále Divadla Husa na provázku proti mladému herci a moderátorovi po-
sadí tři ženské osobnosti. Jednou z nich bude například francouzská umělkyně Marie Gourdain. „Řeč bude 
o postavení žen v dnešní společnosti, o chování pravé dámy, ale také třeba o módě. Sám jsem zvědavý, co 
se dozvím. V každém případě nečekejte suchou filozofickou debatu. Tell or Show bude jako vždy plna neko-
rektního humoru a překvapivých situací,“ prozradil Teller. Vstupenky na Tell or Show: Madame je možno 
již nyní zakoupit na www.tellorshow.cz    (sal, foto: Archív F. Tellera)

Technické muzeum v Brně 
zahajuje sezónu na památkách

Zima snad už skončila a Technické mu-
zeum v Brně zve na jarní a letní výle-
ty.  Maskoti Technického muzea v Brně 
Šroubek a Matička i letos připravili pro 
děti i dospělé zábavné poznávání mi-
mobrněnských památek. Zájemci mo-
hou putovat buď s těmito maskoty, 
nebo se vydat na poznávání po vlast-

ní ose. První výlet s programem se uskuteční první sobotu v dubnu – 7. 4. Pod 
názvem Oživené pevnosti se skrývá nabídka pro všechny milovníky vojenské 
historie na cestu do Šatova do Areálu československého opevnění Technického 
muzea v Brně. Letos si budou moci zájemci prohlédnout dva pěchotní sruby, kte-
ré před druhou světovou válkou měly chránit naše hranice. První z nich – srub 
s názvem MJ – S3 Zahrada je ve správě muzea. Srub MJ – S4 Zatáčka, druhý srub 
k prohlídce, je v rukách klubu vojenské historie.  Návštěvníci mohou zjistit, co 
mají společného a čím se liší. Na děti čekají praktické úkoly a hra na špióny. 

Druhá dubnová akce vás zavede opět na Znojemsko, tentokrát do vodní-
ho mlýna ve Slupi. Na zábavně naučných stanovištích se děti dozví, a také 
prakticky vyzkouší, kdo pracoval ve mlýně. O stárkovi a mládkovi už možná 
slyšeli, ale co dělal třeba prášek? Proč bývalo s krajánkem veselo? A proč 
vlastně starý mlýn klape? Pokud se putování Technického muzea v Brně ně-
komu zalíbí, Šroubek a Matička je srdečně zvou i na další akce. Jejich termíny 
a bližší informace najdete na www.tmbrno.cz    (sal, foto: Archív TMB)

Rodinné účtování v Redutě: 
Zázrak v černém domě

Spílání Brnu, dlouhodobý inscenační cyklus či-
nohry NdB, vstupuje do své třetí fáze. Po insce-
nacích, věnovaných odkazům Zdeňka Rotrekla 
(Podezřelá krajina s anděly) a Jiřího Bulise (Dra-
zí v Chomutově!) nahlédneme protentokrát mi-
nulost jihomoravské metropole prizmatem tvor-
by brněnského rodáka, disidenta, vrcholového 
porevolučního politika a především výtečného 
dramatika Milana Uhdeho. Zázrak v černém 
domě je autobiografická, hořce ironická sonda 

do hlubin sváru jedné prominentní rodiny. Titulní černý dům, honosná funk-
cionalistická stavba, se zde stává ústředním antihrdinou dramatu, fiktivní 
křižovatkou emocí, jíž malé osobní křivdy, vzájemné konflikty a zaprášená 
tajemství procházejí ruku v ruce s velkými dějinami 20. století. V pohnutých 
osudech a pošramocených vztazích rodiny Pompeových se Milan Uhde čás-
tečně vyrovnává s vlastní minulostí, a to prostřednictvím precizně budova-
né, postupně houstnoucí atmosféry, výborně pointovaných dramatických 
situací a především humoru, jenž nepostrádá expresivně groteskní škleb ani 
mnoho odstínů černi. Postava doktora Pompeho je sice zjevně inspirována 
bernhardovským dramatickým typem, ale jeho rodina by klidně mohla být 
tou vaší. Otázka zní: poznáte se? Černá komedie o dvou dílech z roku 2002 
byla v kategorii Hra roku oceněna prestižní Cenou Alfréda Radoka. V divadle 
Reduta se její režie ujme Břetislav Rychlík.   (sal, foto: Archív NdB)

Tell or Show potřinácté. Tentokráte s vůní dámského parfému
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Vařte a soutěžte s Šalinou

Symbolem začátku jara jsou Veliko-
noce. Nejvýznamnější křesťanský 
svátek je také obdobím lidových tra-
dic a dobou konzumování postních 
pokrmů, ale i těch připravovaných 
ze zvířecích mláďat (jehňat, kůzlat, 
králíků, baby kuřat atd.). Dnes si 
pojďme představit recept z mladé-
ho jehněčího, doplněný špenátovo-
česnekovým dipem a batáty.

Jehněčí maso pochází z mladých 
ovcí ve věku do šesti měsíců. Jde 
o maso vysoce kvalitní, vyrostlé 
v naprosté většině případů díky ma-
teřskému mléku a čerstvé pastvě, 
a proto také velmi zdravé. Vyznačuje 

se typickou příchutí, která je však 
u mláďat mnohem slabší než u masa 
dospělých jedinců, tedy skopového. 
Tradičním způsobem přípravy je pe-
čení s česnekem a čerstvými bylinka-
mi. V české kuchyni není jeho použití 
příliš rozšířené, ale jeho spotřeba se 
díky nárůstu počtu ovčích farem po-
měrně rychle zvyšuje.

Recept:
Jehněčí kýta 150 g
Rozmarýn čerstvý 2 g
Sůl maldonská 4 g
Citronový pepř 2 g
Olivový olej 15 g

Batáty 150 g
Máslo (na batáty) 25 g

Dip:
Baby špenát čerstvý  100 g
Česnek 15 g
Sůl 1 g
Pepř bílý mletý 1 g
Chilli papričky čerstvé 10 g
Med 30 g
Zakysaná smetana 50 g

Postup:
Batáty (sladké brambory) rozkrojíme 
na čtvrtky, osolíme, opepříme, za-
kápneme lehce olivovým olejem a pe-
čeme v troubě na 180° zhruba 45 mi-
nut. V závěru pečení pro zjemnění 
chuti potřeme čerstvým máslem.

Nyní začneme pracovat s masem, 
ukrojíme si přiměřeně velký filet 
a potřeme jej olivovým olejem s na-
trhanými snítkami čerstvého rozma-
rýnu, ochutíme citronovým pepřem 
a necháme odležet cca 30 minut.

Na dip rozmixujeme čerstvé špená-
tové listy, stroužky česneku a chilli 
papričku. Směs osolíme, opepříme, 
přidáme med a na závěr zakysanou 
smetanu, abychom docílili konzis-
tence husté omáčky neboli dipu. 

Poté namarinovaný steak ogrilu-
jeme na pánvi nebo grilu 3–4 minuty 
z každé strany, podle toho, jaké chce-
me dosáhnout propečenosti. Po do-
končení finálně dochutíme vločko-
vou solí a můžeme podávat. 

Dobrou chuť přeje
    (Radek Šimáček, šéfkuchař 

steakhouseu U Starýho Billa)

Jehněčí steak marinovaný v rozmarýnu, pečený batát

ZNÁTE FRANCOUZSKÝ VÝRAZ 

PRO ZAKYSANOU SMETANU, ROZŠÍŘENÝ V CELÉM 

GASTRONOMICKÉM SVĚTĚ?

Svoje odpovědi posílejte e-mailem do 15. dubna 2018 na adresu 
soutez@salina-brno.cz, Nezapomeňte prosím uvést svoje jméno 

a telefonní číslo. Vylosovaný autor správné odpovědi, který bude 
kontaktován mailem, získá voucher do steakhouseu U Starýho 

Billa. Vítězem minulého kola se stává Marcela Jarůšková.SO
U

TĚ
Ž 

Duben slibuje u Polívků 
Líbezné vyhlídky se sériovým vrahem

Duben se v Divadle Bolka Po-
lívky ponese zejména v duchu 
premiéry nového divadelního 
thrilleru Mindgame – Líbezné 
vyhlídky. Na své si však přijdou 
i vyznavači komedií – po krát-
ké odmlce bude například uve-
dena hra Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho s Bolkem 
Polívkou v hlavní roli. A určitě 

nezapomeňte přivítat ve středu 4. dubna apríl oslavou Dne klaunů. Úderem 
šestnácté hodiny ho na Jakubském náměstí zahájí Bolek Polívka osobně. Těšit 
se můžete na rozkvetlý klaunovník, dílnu chůze na chůdách nebo slet klaunů, 
děti jistě ocení malování na obličej. V 17.30 se program přesune do foyer Di-
vadla Bolka Polívky, kde se koná vernisáž výstavy Petra Válka, vyvrcholením 
programu se stane na jevišti DBP v 19 hodin další vydání Re-kabaretu.  

8. 4. Letem sokolím
Klaunérie Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, 
náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka. Dvojice se ve 
staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet. Břéťův sokolský 
postoj přechází od bohulibého cvičení těla až k dogmatickému prosazování 
myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše, jehož nástupcem se cítí být. 
Získat uznání pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede 
oba cvičence do mezních situací. Nad samotným příběhem však stojí klaunské 
existence Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového vztahu. 

13. 4. Mindgame – Líbezné vyhlídky 
Divadlo Bolka Polívky uvede novou inscenaci společnosti StageArtCz Líbezné 
vyhlídky, v níž se představí Miroslav Etzler, Petr Halberstadt a Gabriela Mí-
čová. Těšit se můžete na čistokrevný thriller, při kterém zapomenete dýchat! 
Když se totiž Mark Styler, autor „zaručeně pravdivých“ detektivních románů, 
pokouší získat rozhovor s Eastermanem – známým sériovým vrahem – nemá 

Vrátí se Wehrmann po 100 letech do Brna?
Wehrmann je poněkud nešťastným symbolem 
přelomového roku 1918 v Brně. Dřevěná so-
cha rytíře v plné zbroji s přilbou, štítem a vzty-
čeným mečem pod špičatou stříškou stála na 
náměstí Svobody při ústí ulice Zámečnické. 
Pomník tam byl od srpna 1915 a měl oslavovat 
hrdinství rakousko-uherských vojsk v první 
světové válce. Sloužil jako prostředek k vy-
bírání financí na pomoc vdovám po padlých 
vojácích a sirotkům. Stačilo zakoupit si sym-
bolický hřebíček a zatlouct jej přímo do Wehr-
manna. Jeho autorem byl Carl Wollek. Čeští 
občané Brna však sochu vnímali jako symbol 

monarchie a němectví. Vyhlášení československé republiky Wehrmann nepře-
žil. Už 28. října neznámí pachatelé sochu připravili o meč a urazili jí kus hlavy. 
Dva dny poté byl pomník z náměstí odstraněn. Do brněnského veřejného pro-
stranství se Wehrmann nakrátko dvakrát vrátil během druhé světové války: na 
Moravské náměstí před kostel sv. Tomáše a na Dominikánské náměstí do prů-
jezdu Nové radnice. Odtamtud byl odstraněn v květnu 1945 a pravděpodobně 
zničen. Jeho další osud je neznámý. Chtěli byste si jej prohlédnout i jinak než 
prostřednictvím dobových černobílých fotografií? Události z října 1918 už brzy 
připomene Muzeum města Brna na výstavě „Rok 1918 – co nám válka vzala 
a dala…“. Ta vám přiblíží konec války, vysvětlí, co vedlo ke vzniku Českoslo-
venska a ukáže, co všechno se v té době dělo v Brně. Součástí budou i fotografie 
a příběhy přeživších vojáků vracejících se domů. Výstava začne 3. května a po-
trvá až do konce roku. Více na www.spilberk.cz.    (sal, foto: Archív MuMB)

ani ponětí do čeho se pouští... Dubnová uvedení nové hry Anthonyho Ho-
rowitze jsou na programu 14. 4. a 28. 4.

29. 4. Tango, ó tango
Historizující, hudebně divadelní freska na téma známého argentinského tan-
ga, s překvapivě finskými kořeny, ve kterém se představí známá dvojice Anna 
Polívková a Michal Kurtiš.   (sal, foto: Archív DBP)
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DIAGONÁLNÍ SUDOKU

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 
do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném 
řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených 
menších čtverců. Toto pravidlo platí i pro dvě hlavní 
úhlopříčky.

Až do 3. září můžete v zábavním vědeckém parku VIDA! navštívit novou výstavu GeomeTRY – Objevuj, co umí geometrické 
tvary. Najdete tu přes třicet hravých exponátů zapůjčených z věhlasného muzea Mathematikum, které sídlí v německém 
Gießenu a je prvním matematickým muzeem na celém světě. Na výstavě můžete přemýšlet, jak dostat veliký jehlan do 
zdánlivě menší krychle, … viz tajenku na matematickou funkci, kreslit jen podle odrazu v zrcadle nebo najít jednu kuličku 
mezi desetitisíci dalších.

Vyluštěnou tajenku můžete posílat e-mailem do 15. dubna 2018 na adresu krizovka@salina-brno.cz. Nezapomeňte, prosím, uvést 
jméno a telefonický kontakt. Pět vylosovaných autorů správné odpovědi získá po dvou vstupenkách do zábavního vědeckého 
parku VIDA!

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA   SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA    SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

„Můžeš mi říct, proč je na tebe naše šéfová tolik naštvaná?“ – „Chtěla, 
abych hádal, kolik je jí let.“ – „No a?“ – „Viz tajenku osmisměrky.“
Po vyškrtání všech výrazů zůstane v obrazci 9 volných písmen, která – čtena po 
řádcích – tvoří tajenku.
Výrazy 
k vyškrtávání:

AEROSOL
AFRIČAN
AMBROŽ
ANKETA
BALATON
BŘITVA
DEPEŠE
DRASLO
FENYKL
FRONTA
KOBYLKA
KONIPAS
LACHTAN
LAMPION
MONOKL
MOSKVA
OBČAN

ORIENT
PALÁC
PARAPET

PÁSOVEC
PLAMEN
PORTRÉT

POSTAVA
PŘEPAD
ROVNICE

SAMOPAL
SEANCE
SVAČINA

SVÍČKA
TEPNA
VÁNOCE

Tajenka z minulého čísla: Muzikálu Představ si. Pět vylosovaných autorů získává po dvou vstupenkách na představení Spamalot 30. dubna 
v Městském divadle Brno. Jsou to: Václav Keprt, Andrea Fráňová, Valerie Křížová, Josef Tománek a Růžena Marcová.


