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Brněnské momenty

Milé čtenářky, milí čtenáři,
je toho 32 gramů, to vidíte, ne, vyjela prodavačka nejmenovaného krámku
na zákazníka, když hodila pytlík s kořením na váhu. Obávám se, že ani on,
ani ona, ani já jsme fakt od oka nedokázali trefit, kolik váží malý pytlíček…
Nota bene, kupujícím byl pán, který evidentně nepatřil do rodu Polhreichů
a zjevně si připadal jako slon v porcelánu. A ještě taková nevlídná sprcha…
Do Vánoc přitom v tu chvíli zbýval ještě měsíc, takže pořád klid. Teď už obchody, stánky i ty „internety“ praskají ve všech švech, protože všichni chtějí
dělat dobro, obdarovat své blízké a ještě se u toho dobře najíst a napít. Takže
prosím všechny prodavačky, prodavače a zákazníky i zákaznice, klidně dvakrát važme a měřme, než se na někoho oboříme, protože brzdí provoz a stojí
nám v cestě. Vždyť si můžeme vánoční udělat celý prosinec… Zpříjemnit si
ho navíc můžete i na výstavách, v divadlech, v zoo či třeba bruslením, prostě
všude tam, kde se budete cítit dobře. Takže šťastné a veselé s Šalinou! A první krok na Nový rok správnou nohou, ať je to pravá, nebo levá.

Unikát v Česku.
Nedoslýchaví uslyší
hlášení v tramvaji

Jiřina Veselá, šéfredaktorka
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Nová měnírna
Páteřní už je v provozu

Do brněnských ulic vyjela 9. listopadu tramvaj opatřená tzv. indukční smyčkou, která umožní nedoslýchavým cestujícím zaznamenat
hlášení zastávek či výzvy a informace od řidiče. V Česku se jedná
o pilotní projekt. „Indukční smyčku v pilotním projektu vyzkoušíme
na tramvaji Vario LF2, která jezdí
převážně na lince číslo 1. Zkušební provoz potrvá do konce ledna,
pak provoz a přínos vyhodnotíme,“

uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. „Je pro nás důležité posouvat se neustále vpřed a tento
projekt si bezesporu zaslouží naši
podporu,“ dodal.
S nápadem přišla Unie neslyšících Brno, která získala dotaci
na zakoupení zařízení indukční
smyčky od Magistrátu města Brna.
Užitek z toho budou mít cestující
s lehkou až těžkou nedoslýchavostí, kteří používají naslouchátko.
V hlučném prostředí sluchadla nedokáží rozpoznat hluk od mluveného slova, což uživatelům způsobuje diskomfort a zařízení pak
často vypínají. Tím ale přicházejí o důležité informace. Indukční
smyčka vysílá signál, který neslyšící svým naslouchacím zařízením
přijímají. Jen na území Brna je
podle Unie neslyšících na tři tisíce
uživatelů naslouchacích zařízení.
Tramvaj Vario LF2 s evidenčním
číslem 1120 je viditelně označena
žlutými ikonkami u každých dveří
vozu tak, aby nedoslýchaví věděli,
že právě zde mohou novinku otes(htom)
tovat.

Autobus
na netradiční pohon

V říjnu byla dokončena a spuštěna do
zkušebního provozu nová měnírna
brněnského dopravního podniku
na ulici Páteřní v Brně – Bystrci. „Po
dokončených stavbách nové trafostanice a dobíjení lodí v areálu lodní dopravy se tak jedná o poslední
stavbu související s opuštěním nevyhovující původní měnírny Přehrada

z padesátých let minulého století,“
řekl vedoucí odboru investic DPMB
Vítězslav Žůrek.
Nová měnírna bude napájet trakčním proudem tramvajovou a trolejbusovou trať v Bystrci a její instalovaný výkon umožní také napájení
části prodlužované tramvajové trati
(red)
na sídliště Kamechy.

V Brně vyjel koncem října do ulic
první autobus poháněný bioplynem z odpadní vody. Do provozu
MHD ho vyslal brněnský dopravní podnik a v České republice se
jedná o vůbec první případ využití takto získané energie k pohonu
hromadné dopravy. DPMB, a.s., se
tak zapojil do pilotního projektu
BioCNG pro města, jehož cílem je
změnit pohled na odpady a poukázat na možnost jejich dalšího využití v každodenním provozu města.
Autobus s bioCNG pohonem můžete potkat na linkách, které spojují
brněnské Chrlice a Modřice s centrem města. Testovací období projektu potrvá do prosince, potom

bude vyhodnocen. „Jedná se o velký krok kupředu a jsem rád, že Dopravní podnik města Brna může být
u toho a jako první v Česku tento
plyn pro své autobusy využít. Jde
o chytré řešení, které přispívá k soběstačnosti města. Odpad, který
lidé vyprodukují, opět může sloužit lidem,“ uvedl ředitel podniku
Miloš Havránek.
Pilotní projekt BioCNG pro města je postaven na principech cirkulární ekonomiky a jeho smyslem
je poukázat na fakt, že bioodpad
a odpadní voda obecně nemusí být
vnímány jako bezcenné suroviny,
ale naopak můžou velmi prakticky
(red)
sloužit jako zdroj energie.
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Centrum Brna
rozzářila vánoční výzdoba
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Anketa: Co byste přáli Brnu pro rok 2019?
Zdeněk Junák,
herec Městského divadla Brno
Těžká otázka. Mám toho tolik, co bych našemu Brnu
chtěl popřát, ale pokusím se to vtěsnat do pár vět:
Moje milé Brno, do nového roku ti přeji, aby jsi bylo
co nejméně rozbolavělé - rozkopané, aby naši radní
dělali rozumná rozhodnutí a aby jsi nedopustilo přejmenovat svoje nádraží na „Šalingrad“. Všem Brňanům vinšuji požehnané, aspoň trošinku
bílé Vánoce a úspěšný rok 2019.

Mirka Topinková Knapková,

Desetitisíce LED diod, kilometry drátů a spousta „ruční práce“ s jejich
instalací. To je zázemí rozzářených
Brněnských Vánoc. S přípravami
slavnostní výzdoby začínají Technické sítě Brno již zhruba pět týdnů
před počátkem adventu.
Pro letošní rok bylo zvoleno stejně jako vloni jednoduché, ale o to
efektnější osvětlení založené na teplé bílé barvě. Hustá síť světel zdobí ulice ústící do náměstí Svobody,
jako jsou Česká, Rašínova či Kobližná, ale i ty ostatní v srdci města, například Joštovu, Starobrněnskou,
Orlí, okolí hlavního nádraží či Šilingrovo náměstí.
Aby bylo vše hotovo do zahájení
vánočních trhů, začínají s instalací
vánoční výzdoby zaměstnanci Technických sítí Brno již na konci října.
Úkolem této městské společnosti je
už od roku 2009 zajistit slavnostní
osvětlení historického centra města,
které tvoří zhruba třetinu výzdoby
celého Brna, a to jak do počtu ozdob,
tak do příkonu. Osvětlení si pořizují

také samy jednotlivé městské části,
které si je pak většinou pouze nechávají instalovat prostřednictvím
TSB. „Takřka denně bylo plně využito kvůli instalaci světelných dekorací pět vysokozdvižných plošin.
Další vozidla navážela dřevěné stánky a ostatní materiál potřebný pro
hladký provoz adventních trhů,“
upřesnila ekonomická ředitelka
TSB, a.s., Lenka Dufková.
Speciální péči věnovaly TSB výzdobě ulice Radnická, kde kromě výzdoby portálu vstupní brány do nádvoří Staré radnice je dominantou
nasvícená kašna. Uvnitř nádvoří je
nasvícen rovněž ochoz při vstupu do
vyhlídkové věže Staré radnice, která
je tradičně během adventu hojně navštěvovaná. Světelná výzdoba rostlých stromů na obou náměstích, na
Dominikánském i na náměstí Svobody, je letos bohatší. Na ozdobení
jednoho stromu byly potřeba 4 kusy
řetězů po 18 metrech. Celkem by
mělo stromy obepínat 1,152 kilometrů světelných řetězů.

olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
Brnu bych do příštího roku přála hodně peněz,
schopné politiky a spokojené občany, kteří nebudou muset trávit drahocenný čas v dopravních
zácpách.

Šimon Ryšavý,
knihkupec a nakladatel
Brnu jako městu bych do roku 2019 přál, aby
byly hotové všechny opravy na jeho komunikacích, aby vzniklo více cyklostezek a hlavně
abychom konečně mohli radostně naladění
vstoupit do nového stánku kultury – Janáčkova kulturního centra!
Asi vše neuskutečnitelné (☺)…

Milan Uhde,
dramatik
Po lidské stránce hodně štěstí, po politické
moudrý tým na Magistrátu, schopný harmonické
spolupráce.

Kromě zajištění Brněnských Vánoc
je úkolem Technických sítí Brno
také následná demontáž osvětlení,
stánků ap. Obdobně jako v minulých letech započne již v období mezi

vánočními svátky a Silvestrem, letos
však všechny gastro stánky na náměstí Svobody i na Dominikánském
náměstí mohou zůstat v provozu až
do 28. prosince. Před silvestrovskými oslavami pak jako každoročně
pracovníci TSB instalují ochranný
obal na orloj na náměstí Svobody. Vánoční strom bude odstrojen 6. ledna.
(sal, foto: J. Rittichová a M.Růžička)

Celkem je ve středu města rozmístěno zhruba půl milionu LED diod, ať
už na převěsech nebo na světelných
bránách, či se jedná o jednotlivé
prvky (stylizované vločky apod.).
Celková spotřeba elektřiny na vánoční výzdobu v Brně činí cca 80 tis.
kWh. Z toho je spotřeba v centru
cca 25 tis. kWh. Pro srovnání: hodina
plně nasvětleného historického
jádra města je energeticky srovnatelná s provozem zhruba patnácti až
dvaceti varných konvic.
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Teplárny Brno zabezpečují
městu ekologické teplo
Hlavním posláním městské společnosti Teplárny
Brno je výroba tepelné i elektrické energie a zajištění jejich spolehlivé dodávky zákazníkům. A přestože primárním palivem pro výrobu je v Teplárnách Brno již po mnoho let ekologický zemní plyn,
co nejmenší zátěž životního prostředí je zohledňována i ve všech dalších aktivitách.
V letošním roce Teplárny Brno investovaly do
ekologizace cca 342,2 milionu korun. V této částce
je zahrnuto například dokončení akumulace a instalace elektrodového kotle na provoze Červený
mlýn. Vzniklo tak v tuzemsku ojedinělé technické
dílo: přebytečná energie ze sítě se promění na teplo,
které může být uchováno v akumulátorech (obdobně jako v obřích termoskách) k použití v ranní nebo
večerní špičce. Mezi další investice patří také navýšení horkovodního výkonu na Špitálce či výměna
kotlů na lokálních zdrojích, ale především další etapa výměny zastaralých parovodů za horkovody.

Ta náleží od roku 2010 mezi nejdůležitější projekty s vlivem na zlepšení kvality ovzduší. S každým
nahrazeným kilometrem potrubí ubude z ovzduší
336 tun CO2. Z celkového rozsahu 66 kilometrů
rozvodů zbývá vyměnit ještě 26,3 kilometru. Století páry v Brně definitivně skončí v roce 2022,
kdy by moravskou metropoli měla teplem zásobovat čistě horkovodní síť.
Teplárny Brno se věnují ekologizaci svých provozů systematicky. V minulých letech přinesla výrazné snížení emisí prachu instalace elektrofiltru
na provozu Teyschlova v Brně-Bystrci. Předloni
náhrada zastaralého kotle na provozu Brno-Sever
v Maloměřicích dvěma špičkovými kotly splňujícími všechny zpřísněné emisní limity zase výrazně
snížila emise SO2 i emise oxidů dusíku. Zapojení
těchto horkovodních kotlů navíc umožnilo udělat
definitivní tečku za mazutovým hospodářstvím
a zlikvidovat veškeré rezervní zásoby mazutu

v nádržích na Brno-Severu. (Mazutem se v Brně
však přitápělo naposledy v roce 2011, od té doby
se na zdroji spaluje výhradně zemní plyn.)
Teplárny Brno dávají Brnu teplo a elektřinu
bezmála 88 let. „Právě kombinovanou výrobou
a distribucí těchto energií navíc zajišťujeme ekologické a efektivní nakládání se základními energetickými zdroji,“ upřesnil generální ředitel Ing. Petr
(sal)
Fajmon, MBA.

Špitálku si můžete prohlédnout online
Unikátní prostory provozů Tepláren Brno můžete navštívit kdykoli, a to
přímo z pohodlí vašeho domova. Stačí si spustit virtuální prohlídku. Po
dosavadní procházce Červeným mlýnem se nyní nově můžete vydat také
do teplárny na Špitálce, zdroje, který vyrábí teplo a elektřinu pro Brno
již od roku 1930.
Prohlídka je k dispozici na adrese www.teplarny.cz/provozy a funguje
bez problému i při zobrazení v mobilním telefonu. Nahlédnout můžete do centrálního dispečinku, úpravny vody, nebo třeba do útrob horkovodní výměníkové stanice. Nemusíte se bát, že se ztratíte, prohlídkou vás provedou infoboxy s popisem jednotlivých částí zobrazeného zařízení. Tak šťastnou cestu.
(sal)

HŘEJEME VÁM
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK

PF 2019

inzerce
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Teplárny vás letos
zahřejí rovnou u kluziště
Už se stalo tradicí, že Teplárny Brno každoročně před Vánoci zahřívají
Brňany i pod širým nebem a zpříjemňují jim tak sychravé a chladné dny.
V uplynulých letech se stánek s plynovými ohřívači vzduchu a horkými nápoji objevil na zastávkách MHD, na náměstí Svobody a na Jakubském náměstí. Letos se můžete těšit na malou relaxační zónu u kluziště
za Lužánkami.
Pokud vás neláká předvánoční shon a mumraj v centru
města, přijďte si zabruslit na
kluziště za Lužánkami. Letos
tam sportování zpříjemní stánek Tepláren Brno, u kterého
budou k dispozici sedací vaky,
plynové ohřívače vzduchu
a horké nápoje, které budou
Teplárny rozdávat zdarma.
Možnost zahřát se určitě potěší nejen dospělé, ale i děti. Ty
se navíc mohou těšit na soutěže o drobné ceny.
Stánek Tepláren Brno bude v provozu od 10. do 16. prosince,
ve všední dny od 15 do 20 hodin, o víkendu od 9 do 20 hodin.
Aktuální informace na www.teplarny.cz
inzerce
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Teplárny Brno hřejí,
ale i chladí krasobruslařskou halu
Teplárny Brno se starají o tepelný komfort 99 535 brněnských
domácností a řady významných
ﬁrem a institucí. Mezi ně náleží
také například krasobruslařská
hala na ulici Křídlovická, jejíž
provoz od roku 1981 zajišťuje
TJ Stadion Brno, z.s. Součástí objektu je ledová plocha, tělocvična,
posilovna, rehabilitační místnost,
klubovna nebo kavárna s výhledem na ledovou plochu.
Zdá se vám, že hala pro zimní sporty a Teplárny Brno nemají moc společného?
I zázemí krasobruslařské haly je potřeba vytápět, aby sportovcům v šatnách nebylo chladno. Kromě tepla ale od roku 2017 dodávají Teplárny do krasohaly rovněž
chlad. Díky tomu má provozovatel možnost chladit ledovou plochu podle vlastní
potřeby s ohledem na potřebnou kvalitu ledu i harmonogram provozu haly.
V technickém zázemí
sportoviště navíc funguje
jedna důležitá nezbytnost – sněžná jáma, do
které se naváží sníh vznikající při úpravě ledové
plochy. V napřímo vytápěné jámě se sníh rozpustí
a voda je zpět využita pro
úpravu a formování ledu.
Zdroj obrázků:
Archiv TJ Stadion Brno
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Rozhovor Šaliny

Markéta Vaňková:
Aby se v Brně žilo ještě lépe. A všem
Doufám, že jako primátorka budu mít jistě mnohem
více příležitostí Brno k lepšímu měnit.
Zkuste pojmenovat tři největší úkoly, které
se budete snažit splnit?
Vyjmenovat tři největší je velký oříšek. Za svůj
největší úkol považuji pokusit se vést své kolegy
radní a vlastně i všechny zastupitele k tomu, abychom se snažili nejen významné strategické projekty, ale i záležitosti menšího významu připravovat a uskutečňovat bez zbytečných sporů, které
vedou k jejich neustálému odkládání. Naše rozhodování musí být konstruktivní a vždy s ohledem na rozvoj Brna a potřeby občanů. Pokud se
nám toto podaří, věřím, že dokážeme i zlepšit dopravní situaci v Brně, schválit nový územní plán,
do jeho schválení zajistit širší bytovou výstavbu
a minimálně zahájit stavbu multifunkční haly.

Narodila se sice ve znamení Raka, ale Brno
hodlá jako primátorka posunout vpřed.
Markéta Vaňková se stala teprve druhou
ženou, která se v plejádě polistopadových
primátorů postavila do čela moravské
metropole. A spíš než obavy cítí hlavně
odpovědnost a závazek.
Brno je mé osobní téma, říkáte v úvodu
své knížky věnované právě našemu městu.
Dlouho jste byla ale jako studentka i v zahraničí. Opravdu byste neměnila?
Žila jsem půl roku v Sydney. Ale právě tam, na druhém konci světa, ve svých dvaceti letech, jsem si
uvědomila, jak je pro mě důležitá naše republika
a moje rodné město Brno. A od té doby vím, že
budu sice ráda cestovat a poznávat jiné kultury,
ale navždy zůstanu brněnskou patriotkou. Nedovedu si v tuto chvíli představit, že bych byla spokojená, kdybych žila jinde než v Brně.

Sportovní fanoušci skloňují především stadion pro Kometu, ale také stadion pro Zbrojovku. Budou?
Jak jsem říkala, byla bych ráda, kdyby se stadion
pro Kometu v následujících čtyřech letech alespoň začal stavět. Podotýkám ale, že to nebude
„jen“ hokejový stadion. Jedná se o multifunkční
halu, která bude sloužit i pro pořádání velkých
kulturních akcí. Stavba je však plánována v lokalitě výstaviště, na místě současného velodromu,
a je tedy nejprve nezbytné zajistit jeho přesun do
nového. No a samozřejmě je potřeba zabezpečit
financování obou těchto akcí. Jelikož to naše koalice považuje za jeden z nejvýznamnějších strategických projektů, věřím, že naše kroky povedou
k úspěšnému cíli. U stadionu pro Zbrojovku však
tak optimistická nejsem. Nejprve je totiž nutné
vyřešit složité majetkoprávní vztahy v lokalitě za
Lužánkami, což nebude jednoduché. Anebo najít
úplně jiné řešení.

Jaký bude osud Velké ceny? Nezkomplikovala žaloba, podaná na ministerstvo školství kvůli financování akce, vaše další
vyjednávání?
Další těžká otázka. Jako advokátka vím, že podání žaloby je vždy tím krajním řešením a osobně preferuji
snahu o dohodu. A trochu se obávám, že uplatněná
žaloba může další jednání ztížit. Domnívali-li se však
zástupci spolku, že není jiné řešení, asi k tomu měli
své důvody. I já bych si velmi přála, aby Velká cena
byla v Brně zachována. Bohužel již nyní je jasné, že
spolek tvořený městem a krajem od státu obdržel
o 31 milionů korun méně, než bylo potřebné. Budeme tedy s panem hejtmanem stát před rozhodnutím,
zda žalobu vzít zpět, či nikoli, se všemi důsledky, které oba kroky přinesou. Jelikož žaloba řeší pouze dotaci na letošní rok, přikláněla bych se spíše ke zpětvzetí
žaloby a snažila se jednat s ministerstvem o systémovém řešení do budoucna.
Jaké budou další kroky v úpravě pravidel
pro rezidentní parkování?
Pracujeme na tom nepřetržitě od okamžiku, kdy
jsme se dohodli na koaliční spolupráci. Snažíme
se najít řešení, které bude zvýhodňovat rezidenty
zejména v podvečer a v noci, zároveň však nebude nepřívětivé pro všechny obyvatele Brna v průběhu dne. Otázkou zůstává, jak pravidla nastavit,
aby splňovala naši představu a zároveň byla v souladu se zákonem. Každopádně chceme k finálnímu
řešení dospět co nejdříve, aby byl i dostatečný prostor pro vysvětlení nových pravidel řidičům.
Podle vašich předvolebních prohlášení se
Brno po minulé čtyři roky nerozvíjelo. Proč?
Většina z „nových věcí“ byly projekty, započaté
či projekčně připravené již za předchozí koalice
ODS a ČSSD před podzimem 2014 – ať už se jedná
například o parkovací dům DOMINI nebo opravu
ulic Milady Horákové, Minská, Horová, případně
o rekonstrukci Zelného trhu či Konečného náměstí. Právě končící vedení Brna spíše představovalo vize, plány a makety, ale s realizací už to bylo
horší. Na druhou stranu musím říci, že v mnoha z
těchto projektů budeme samozřejmě pokračovat
a věřím, že je i dokončíme.
Oblíbená barva:
Modrá.
Pivo, nebo víno?
Oboje, záleží na situaci a společnících.
Hory, nebo moře?
Oboje, v létě i v zimě.
Nejoblíbenější knížka?

Váš další citát: Brno mě mění k lepšímu
a chci mu to stejnou mincí vracet. Jak?
Když jsem to psala do své knížky, nevěděla jsem, že
se mi podaří stát se primátorkou. I tak jsem ale chtěla, stejně jako v předchozích letech z úrovně komunální političky, pomáhat proměně Brna k lepšímu.
V minulosti se mi to v mých očích povedlo například tím, že se díky petici, kterou jsem organizovala, zabránilo směně historicky cenných domů v majetku města za nemovitosti v lokalitě za Lužánkami.

Malý princ.
Představení, které vás v poslední době
nejvíce zaujalo v některém
z brněnských divadel:
Rent v MDB.
Místo, které máte v Brně nejraději:
Park Lužánky.

Rozhovor Šaliny
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Kde očekáváte největší problémy?
V dopravě, a to jak ve vztahu ke špatné průjezdnosti Brnem, tak v nedostatku parkovacích kapacit. S tím je nedílně spjatý projekt rezidentního parkování, zavedený chaoticky a bez
důkladné přípravy, což dokládá i krajský úřad,
který pochybení v předmětných dokumentech
města vyslovil.
Přibylo uvolněných zastupitelů.
Nebudou to zbytečně vyhozené peníze?
Čekají nás nelehké úkoly, a proto jsme se domluvili, že každý z radních bude mít na starosti konkrétní oblast, nebudou tedy tzv. radní bez portfeje. A každý se mohl rozmyslet, zda pro výkon své
funkce chce být tzv. uvolněn, či nikoli. Naprostá
většina členů rady se rozhodla, že této možnosti využije, a já to považuji za správné. Dále jsou
nově uvolnění i dva zastupitelé – jeden pro oblast cestovního ruchu a marketingu, druhý pro
oblast informačních technologií. Obě tyto oblasti považuji pro rozvoj Brna za významné, proto
i zde vidím odůvodněnost věnovat se dané funkci
„naplno“. Myslím tedy, že se o zbytečně vyhozené
peníze nejedná. Vyhodnotit to budeme moci ve
chvíli, kdy budeme ve svých funkcích končit –
zda za námi za všemi bude vidět ta práce a úsilí,
kterou do toho chceme vložit.
Z čeho máte největší obavy? A na co se nejvíc těšíte?
Moje pocity bych nenazvala obavami, spíše cítím
velkou odpovědnost nejen vůči našim voličům,
ale vůči všem Brňanům. Nechtěla bych je zklamat a ráda bych se zapsala do dějin města jako
primátorka, za jejíhož vedení se Brno posunulo
dopředu. A nejvíc se těším na okamžiky, kdy se
nám naše plány bude dařit plnit.
ANO sice volby vyhrálo, ale skončilo v opozici.
Myslíte, že budete schopni spolupracovat?
Pevně věřím, že ano. Mnohé projekty si zaslouží
podporu všech zastupitelů a já se jí budu snažit
získat. Na druhou stranu, opozice je v politickém
světě potřebná a někdy není na škodu vyslechnout
si i kritické argumenty druhé strany.

Chci, aby bylo Brno městem, kde se dobře
žije, tvrdila dosud jediná žena, která před
vámi usedla do primátorského křesla, Dagmar Lastovecká, rovněž z ODS. A jaký je váš
primátorský cíl?
Vlastně stejný, jen více rozvitý. Chci, aby Brno
bylo městem, kde se dobře žije a kde se bude žít
ještě lépe než nyní, a to pokud možno všem. Neboť žádnou skupinu obyvatel bychom neměli nedůvodně preferovat a zároveň bychom neměli na
nikoho zapomínat.
Co mohou ženy do politiky přinést jiného
než muži?
Vždy by mělo jít o člověka, který má chuť, čas
a osobní předpoklady se politikou zabývat, pak
není až tak důležité, jestli je to žena nebo muž.
Nejsem příznivkyní povinných kvót… Myslím
však, že ženy do politiky mohou vnést jistou
umírněnost, kultivovanost a schopnost empatie, což může mít pozitivní důsledky.

Když usedala Dagmar Lastovecká do primátorského křesla, byla zhruba ve vašem věku.
Načerpala jste od ní i jiné rady, jak co nejlépe zvládnout to, co vás čeká?
Doktorka Lastovecká mě podporovala a radila mi
již ve volební kampani. Jsem velmi ráda, že i nyní,
po volbách, mám možnost s ní některé věci konzultovat. Její postřehy jsou pro mě velmi cenné,
vážím si jich a velmi bych si přála, aby moje kroky
sledovala a radila mi i nadále.
Doma máte „tři chlapy v chalupě“ – kromě
manžela ještě desetiletá dvojčata. Nebojí se
o teplé večeře?
Všichni tři mě podporují, zejména bez pomoci
manžela by to samozřejmě vůbec nebylo možné.
A o teplé večeře se nebojí. Synové dobře vědí, že
pokud nebudu doma, večeři bez problémů připraví manžel, který ostatně tráví v kuchyni čas
poměrně rád.
(jih, foto: Archív MV a TIS MMB)
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Parkování: Brno začalo
vracet rezidentům poplatky
Ve všech oblastech, které jsou připojené k novému systému parkování (mimo historické centrum 1-01),
stojí rezidentní oprávnění po změně ceníku 0 Kč za první auto. Lidem, kteří si parkování vyřídili
ještě v době, kdy byla cena 600 Kč,
začne nyní úřad tyto peníze vracet.
Podmínkou vrácení peněz je podání žádosti.
I když je nyní rezidentní oprávnění pro první auto bez poplatku,
je nutné si oprávnění vyřídit. Bez
toho nebude registrační značka auta

zanesena do systému a při kontrole
bude vyhodnoceno, že auto parkuje
neoprávněně.

na mail VratkaRP@brno.cz. Poplatek bude vrácen do 30 dní na bankovní účet.

Postup pro vrácení peněz

Fyzicky
Na kontaktní pracoviště Zvonařka
5 můžete přijít s již vyplněným formulářem, případně vyplnit formulář na místě. Peníze dostanete buďto
obratem na ruku, nebo nejpozději do
30 dní na bankovní účet. Způsob si
můžete zvolit.

Je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s údaji (RZ auta, bankovní
účet atd.). Formulář je ke stažení na
webu města Brna i v dokumentech na
stránce www.parkovanivbrne.cz.
Vytištěný je i na pracovišti na Zvonařce. Žádost lze pak vyřídit elektronicky, fyzicky, nebo poštou. Peníze dostanou žadatelé fyzicky, nebo mohou
požádat o jejich zaslání na účet.
Elektronicky
Pošlete formulář datovou schránkou
na ID a7kbrrn. Případně dokument
opatřený elektronickým podpisem

Nový rozpočet:

doprava, divadla i wellness
Rada města Brna projednala návrh
rozpočtu statutárního města Brna na
rok 2019 a doporučila jeho schválení
zastupitelům. Současně připravuje
jeho veřejné projednání, na němž se
Veřejné projednání rozpočtu Brna
se koná 5. prosince od 16 hodin ve
Sněmovním sále Nové radnice.

s ním seznámí obyvatelé města. Návrh rozpočtu bude od pátku 23. listopadu do úterý 11. prosince vyvěšený
na webu města www.brno.cz
K nejvýznamnějším investičním akcím, patří strategické projekty Tramvaj Plotní, Velký městský
okruh Žabovřeská I a Velký městský
okruh Tomkovo náměstí – Rokytova.

Poštou
Žádost vyplníte z pohodlí domova
a opatřenou vlastnoručním podpisem pošlete doporučeně na kontaktní pracoviště Zvonařka 5. Poplatek
bude vrácen nejpozději do 30 dní na
(sal)
bankovní účet.

Rozpočet počítá s dokončením rekonstrukce Janáčkova divadla, vybudováním wellness v plaveckém stadionu
za Lužánkami a zlepšování sportovní
infastruktury v areálu Riviéra, investicí do poliklinik Lesná i Zahradníkova, stavět se budou také bytové domy
v ulicích Vojtova a T. Novákové.
Na rekonstrukce vodohospodářské
infrastruktury se počítá s 684,6 miliony. Z Fondu bytové výstavby bude
v příštím roce realizována výstavba
nebo rekonstrukce bytových domů
a domů s pečovatelskou službou v ob(sal)
jemu 837,4 milionů korun.
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Právní poradna
Jak zajistit
přístup k pozemku?
V mnoha případech není pozemek a stavba na
něm přístupná
z historických
důvodů přímo
z veřejné cesty.
K přístupu je
pak třeba využít sousední pozemek.
Často není souhlas souseda s užíváním jeho pozemku k přístupu nijak
formalizován, soused proti průchodu
přes jeho pozemek jen nic nenamítá. Lze ale doporučit, aby existovala
dohoda písemná, např. o nájmu části
pozemku pro průchod. Nejlépe je mít
zřízeno tzv. věcné břemeno cesty,
které je zapsáno v katastru nemovitostí. V opačném případě může nastat nemilé překvapení – např. noví
vlastníci sousedního pozemku dosud
bezproblémovému průchodu realizovanému na základě ústního souhlasu
předchozích vlastníků začnou bránit.
Vlastník pozemku bez přístupu si
nemusí sice ani tak zoufat, protože
v takovém případě je možné žádat
o povolení tzv. nezbytné cesty přes
sousední pozemek ve smyslu § 1029
a násl. občanského zákoníku. Ale nezbude mu mnohdy jinak, než podstoupit soudní řízení. Navíc nezbytná cesta
se mu povolí jen v nezbytně nutném
rozsahu. A vždy jen za úplatu, která
omezení vlastnického práva souseda
vyrovnává.
JUDr. Petr Večeřa, advokát
Advokátní kancelář Muzikář & Partners
www.muzikarpartners.cz
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Vánoční soutěž
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VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ

Soutěžte s Šalinou o 490 vstupenek

Po roce Vánoce… a tak samozřejmě nemůže chybět ani Velká vánoční soutěž, která se pro čtenáře Šaliny stala
již tradicí. Stejně jako v minulých letech si tak můžete blížící se svátky i letos zpříjemnit radostí z výhry, kterou si navíc užijete počátkem roku příštího, kdy bude každé potěšení v novoročním nástupu každodenních
povinností vítané dvojnásob. Velkou vánoční soutěž pořádáme již pošesté a ti, kteří patří mezi přátele našeho
měsíčníku, vědí, že zapojit se do klání můžete podle svých zájmů a chutí. Odpovídat můžete klidně postupně
na všechny otázky, ale stejně tak si můžete vybrat a zodpovědět třeba jen na otázku hvězdárny, milujete-li astronomii, zoologické zahrady, chcete-li vidět, co nového se na Mniší hoře děje, zábavního centra Vida!, řešíte-li
vědecké záhady, či filharmonie nebo některého z divadel, jste kulturymilovnými Brňany… Nechybí ani Technické muzeum a Moravská galerie Brno s Domem umění, o Muzeu města Brna nemluvě. Tak vybírejte, přemýšlejte, odpovídejte a radujte se. A aby vám ten adventní čas ještě lépe utekl, můžete si – nesoutěžně – ukrátit
čekání na Ježíška i vyluštěním osmisměrky, kterou jsme museli tentokrát přesunout ze zadní strany. Šalina
přiváží krásné a veselé Vánoce.

Odpovězte na jednoduchou
soutěžní otázku a vyhrajte
2 vstupenky do některé
z těchto institucí:
Divadlo Bolka Polívky
Dům umění města Brna
Filharmonie Brno
Hvězdárna a planetárium Brno
Městské divadlo Brno
Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Národní divadlo Brno
Technické muzeum v Brně
VIDA! science centrum
Zoo Brno

Kód soutěže: DBP
Soutěžní otázka:
Děj inscenace Divadla Bolka Polívky Horská
dráha se odehrává v prostředí:

a) pařížského bytu
b) Matějské pouti
c) kláštera
Kód soutěže: DUMB
Soutěžní otázka:
Dům umění města Brna otevřel Centrum
umění nových médií, které nese jméno
mezinárodně známého umělce a brněnského
rodáka. Kterého?

a) Adolfa Loose
b) Jana Kotěry
c) Woodyho Vašulky

Kód soutěže: FB
Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník festivalu Moravský podzim se
uskuteční v říjnu 2019?
a) 40
b) 50
c) 60
Kód soutěže: HPB
Soutěžní otázka:
Kolik hvězd má databáze nového
3D digitária, které dokáže v reálném
čase vykreslovat a modelovat, včetně
pohybu ve vesmírném prostoru?
a) 17 milionů hvězd
b) 94 milionů hvězd
c) 159 miliard hvězd

Kód soutěže: MDB
Soutěžní otázka:
Hudební scéna oslaví v roce 2019 krásné
jubileum. Kolik let uběhlo od jejího
slavnostního zahájení provozu?
a) 10 let
b) 15 let
c) 20 let
Kód soutěže: MG
Soutěžní otázka:

Vánoční soutěž

V Místodržitelském paláci právě probíhá
unikátní výstava významného evropského
malíře Josefa Šímy. Víte, kde se Josef Šíma
narodil?
a) V Brně
b) V Jaroměři
c) V Paříži

a) Můžete si tu zahrát na basu a jiné hudební
nástroje.
b) Je to prostor pro malé i velké kutily.
c) Zahrajete si tu hru o poklad.

Kód soutěže: NDB
Soutěžní otázka:

Inscenace Baletu NdB Made in USA je složena
ze tří kusů slavných amerických tvůrců. Jak se
tyto choreografie jmenují?
a) Serenade, Sofa, Lunar Sea - Noir Blanc
b) Serenade, Sofa, Petite Mort
c) Serenade, Petite Mort, Lunar Sea - Noir
Blanc
Kód soutěže: TMB
Soutěžní otázka:
Hodiny ze Schwarzwaldu je název výstavy,
kterou můžete navštívit v Technickém muzeu
v Brně. Mezi jejich zástupce patří i tzv.
kukačky. Ale nejen tito ptáčci zdobili tento
druh hodin. Byl to i kostlivec, voják či
mnich. V které zemi se nachází oblast zvaná
Schwarzwald?
a) Polsko
b) Portugalsko
c) Německo

Kód soutěže: VIDA
Soutěžní otázka:
V zábavním vědeckém parku VIDA!
mají novou Bastlírnu. K čemu tento prostor
slouží?

Vaše odpovědi na jednotlivé otázky posílejte do 18. prosince 2018 e-mailem na adresu soutez@salina-brno.cz. Do předmětu
zprávy napište prosím vždy příslušný kód
zodpovídané otázky, který najdete v jejím
záhlaví. Nezapomeňte prosím uvést vaše
celé jméno a telefonické spojení. Vylosovaní
autoři správných odpovědí budou kontaktování mailem počátkem příštího roku.

Foto: Jiří Salik Sláma (DBP) a archív jednotlivých organizací (DUMB, HPB, MDB, MG, MuMB, NDB, VIDA, ZOO a TMB)

Kód soutěže: ZOO
Soutěžní otázka:
Jaké vlky chová Zoo Brno?
a) vlky arktické a vlky hřivnaté
b) vlky arktické a vlky iberské
c) vlky iberské a vlky eurasijské

Kód soutěže: MUMB
Soutěžní otázka:

Muzeum města Brna právě na hradě Špilberku
pořádá výstavu „Umění loutky“. K vidění jsou
na ní historické české marionety ze sbírky
manželského páru z Brna. Jak se tito sběratelé
jmenují?
a) Marie a Pavel Jiráskovi
b) Anna a Jan Palačtí
c) Eliška a Václav Jungmannovi
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Inzerce
řádková inzerce

Koupím
p

Službyy

Koupím les i s pozemkem. Může být
malá výměra nebo i zanedbaný. Děkuji.
773585290

Provedu drobné šicí opravy, šití
záclon, povlečení aj. Tel.: 602 566 404
po 16 hodině
Různé

Prodejj

VivatVinum.cz - o víně v Brně.

Prodám zachovalé Alu disky AEZ,
4 ks za 2000 Kč. Disk R15, 7J, 4x100,

Kalendář akcí, přehled vinoték, novinky
brněnských vinoték.
HledamVino.cz - vše o víně.

ET 35, na pneu 185/65/R15.

Zpravodajství, přehledy, kalendář.

Tel..: 731 141 036

Tipy a rady, jak se vyznat ve víně.

Řádkovou inzerci do Šaliny zadávejte výhradně
prostřednictvím webu www.salina-brno.cz

Psychiatrická nemocnice Brno,
Húskova 2, Brno-Černovice
nabízí stabilní zaměstnání pro sanitáře s kurzem
i bez kurzu na lůžkových odděleních.
Jedná se o ošetřovatelskou práci s pacienty. Nabízíme: práce
na akreditovaném pracovišti, možnost absolvování kurzu pro
sanitáře a získání osvědčení na náklady nemocnice, práce
v početném kolektivu, kvalitní vedení, odborná školení,
příplatky, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na
dovolenou a kulturní akce, možnost stravování ve vlastní
jídelně, možnost dalšího vzdělávání a kariérního růstu. Práce
je fyzicky náročná, vhodnější pro muže.

Nástup možný dle dohody nebo ihned.
Zájemci hlaste se na osobním oddělení
na tel: 548123239 nebo na e-mail: stehlikova@pnbrno.cz

Šalinou s Šalinou i elektronicky
Chcete vědět více? Chcete soutěžit o vstupenky do brněnských
divadel, muzeí nebo galerií? Pak si „nalistujte“ v mobilu
nebo na počítači stránky www.salina-brno.cz

Vážení zákazníci,
oslavte s námi již třetí Vánoce
v podnikové prodejně Olomouckých
tvarůžků v Brně. Přichystali jsme si
pro vás spoustu novinek, které by se
mohly vyjímat na vašem svátečním
stole, například Vánoční trio
– rodinné balení tvarůžkových
kousků, dárkové kazety, paštiky
a další speciality od menších
a rodinných farem.
Přijďte se sami přesvědčit na
Rašínovu ulici, kousek od tramvajové
zastávky náměstí Svobody, kde
se na vaši návštěvu bude těšit náš
příjemný personál.
Prodejna Olomouckých tvarůžků
Rašínova 4, Brno, tel.: 539 011 445

www.tvaruzky.cz

Inzerce

inzerce

Brněnské výstaviště navštíví ročně tolik lidí, že by Kometa měla

6

SEZÓN
VYPRODÁNO

Brněnské výstaviště v roce 2018 očekává návštěvnost 1,25 milionu.

Brno - veletržní město
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Tipy Šaliny

Slast lze nalézt
pod Zelným trhem

prostředí. Otevírací doba je několik dní v týdnu
zkrácená, doporučujeme proto sledovat jejich Facebook. Kdo z vás ale zatouží po barevné misce
plné neočekávaných chuťových kombinací, nechť
zamíří do ulice Dvořákovy a nechá se unést Nija’s
poké barem.
(dd, Foto: Archív provozovny)

Skupina kolem Baru, který neexistuje, už má
v Brně na svědomí více než jeden netradiční
podnik. V poslední době se přidal hotel Anybody, o němž se možná rozepíšeme v jednom z dalších čísel. Tentokrát vám představíme podnik,
sídlící pár pater pod samotným hotelem Anybody na Zelném trhu: bar a shisha lounge Slast.
Na atraktivnosti dodávají Slasti rozlehlé a členité
prostory bývalého skladu hudebnin, které vyvolávají dojem, jako byste se ocitli v celém podzemí
pod Zelným trhem. Místností je totiž hned několik, od větších až po ty mrňavější. Prostor se dělí
na dvě části, barovou a nekuřáckou, a na tu, kde
si ke koktejlu lze objednat i vodní dýmku. Těšit
se tedy můžete na originální koktejly a rovněž na
opojné vodní dýmky. Vše se načítá na čipy, které

Květinářství
u Janáčka: Dobré
nápady i řemeslo
Nohy vás tady bolet nebudou. I kdybyste museli
chvíli čekat na to, než vám majitel teprve nedávno
otevřeného Květinářství u Janáčka Martin Piňos
uváže kytici, můžete se totiž v krámku jako dlaň
pohodlně usadit na zrenovovanou židli přivezehot dogy. V obou provozovnách také můžete potěšit sluch a zajít si na jeden (či více) z nabízených
koncertů. Puby najdete v Žabovřeskách na ulici
Tábor a v centru Brna na Dominikánské.
(dd, Foto: D. Dvořáková)

Poké bowl
aneb Jedna miska,
mnoho chutí

obdržíte při příchodu, můžete tedy volně přecházet mezi prostory a nebát se, že se váš účet zamění
s jiným hostem, který se s vámi vystřídá u stolu.
Pokud tedy chcete na chvíli zmizet z povrchu zemského, stane se Slast vaší ideální volbou.
(dd, Foto: D. Dvořáková)

Na pivo
s Dvěma přáteli
Láska k pivu a český národ jsou spojené nádoby.
Pro ty, co rádi ochutnají něco nového nebo neobvyklého, jsou v Brně dva puby (hospody/pivnice) nesoucí stejný název: Pub U Dvou přátel.
V jejich nabídce naleznete řemeslná piva z mini
a létajících pivovarů, ať už české nebo zahraniční
produkce. Mají i svoji vlastní značku, nesoucí název Brewniverse. Kromě lahodných piv si můžete
přiťuknout i něčím tvrdším, ať už od firmy Žufánek, nebo výběrem z různých druhů whisky, rumů
či absinthů. A co by to bylo za posezení u piva bez
pivních pochoutek k zakousnutíí? Pub U Dvou přátel nabízí jak studenou kuchyni, tak výborné teplé

Bar nebo restaurace? Ač název Nija’s poké bar svádí k tomu prvnímu, prodají vám tu převážně jídlo
a to ne jen tak ledajaké. Havajské poké je šťavňaté,
čerstvé a barevné jídlo pocházející, jak jinak, než
z Havaje. Své kuchyni tady sice říkají „obývák“,
zásady ale mají stejné jako jakákoliv jiná kvalitní
restaurace. Tedy čerstvé a kvalitní suroviny a příjemné prostředí. A co je vlastně poké bowl? To je
miska plná dobrých věcí, sladkých a slaných, které se vzájemně chuťově doplňují. Rýže, avokádo,
mango, koriandr, kokos, nebo čerstvé ryby v sashimi kvalitě, to vše a ještě víc můžete najít v poké.
Pro bezmasé strávníky se pak nabízí verze s tofu.
Těšit se můžete také na čerstvé šťávy, ranní pečené
dobroty a na take away krabičky, kvůli kterým se
nemusíte cítit provinile, neboť šetří naše životní

nou až z Bruselu. A taky se můžete mezitím kochat
různými zajímavými suchými vazbami nebo teď,
v předvánočním čase, adventními věnci rozmanitých podob. Na své si tu přijdou obdobně jako
u kytic nejen vyznavači klasiky, ale i netradičních
řešení. „Pokud to jde, snažím se pracovat pouze
s přírodními materiály, mnohé z nich si i sám sbírám. I když na druhé straně, zrovna k Vánocům
trochu toho kýče patří,“ usmívá se Martin Piňos.
Všechny vazby jsou jeho vlastnoručním dílem,
protože nechce nabízet unifikované věci pořízené
v nejrůznějších velkoskladech. Zajímavá je rovněž
nabídka dekorací a květináčů, mezi nimiž nechybí
originální kousky z betonu nebo ze sopečné vyvřeliny. Budete-li si přát něco „čerstvě zaříznutého“,
jako jeden z kupujících, pak v obvyklém sortimentu nechybějí samozřejmě růže, karafiátky, gerbery
či chryzantémy všech barev. Zdejší krédo totiž zní:
střízlivý náhled – poctivé zboží – dobré řemeslo.
Přesvědčit se můžete na Kounicově 31, naproti Pa(jih, Foto: Archív KuJ)
mátníku Leoše Janáčka.



Edukační přednášky
učí žáky zodpovědnosti
při cestování MHD

Podívat se na odznak revizora nebo zjistit, jak si vyřídit šalinkartu – i to je obsahem edukačních přednášek, které provádí pracovníci DPMB, a.s. na brněnských základních školách. Listopadové setkání,
tentokrát pro žáky 8. třídy, se týkalo zejména tarifní
kázně mladistvých cestujících, tedy nutnosti hradit
jízdné. Přednášky vede vedoucí Tarifního kontaktního centra dopravního podniku Miroslav Slavíček,
kterému jsme k tématu položili pár dotazů.
Co je obsahem takovéto přednášky pro děti
a v jakém je rozsahu?
Dětem během přibližně jedné vyučovací hodiny
vysvětlujeme všechna rizika jízdy bez jízdenky
a také všechny možnosti úhrady jízdného. Vždy
je přítomen i revizor, který dětem řekne, jak probíhá samotná kontrola a co zajímavého ve své praxi
zažil. Mohou se podívat, jak vypadá samotný zápis
o provedené přepravní kontrole, mohou si osahat
revizorský odznak a průkaz. Závěrem od nás děti
dostaly drobné upomínkové předměty.

Betlémská tramvaj
Do brněnských ulic vyjede letos tramvaj rozvážející plamínek z Betléma v sobotu 22. prosince.
A kam si můžete pro betlémské světlo přijít? Tramvaj bude mít následující zastávky:
10.00 – 11.00 ulice Nádražní (před budovou
České pošty)
11.15 – 12.45 náměstí Svobody
13.00 – 14.00 smyčka tramvaje na Mendlově
náměstí
14.30 – 16.00 náměstí Svobody

proč si nemohli označit jízdenku a podobně. Edukační přednášky jsou v tomto ohledu trochu jiné.
Jsem velmi potěšen, když vidím vážný zájem dětí
o tuto problematiku. Děti opravdu naslouchají
a pokládají pak různé dotazy. Je vidět, že se nám
daří děti upozornit na všechna možná rizika spojená s jízdnou bez jízdenek a těší mě, že děti toto
berou se vší vážností. Jsem přesvědčený, že takovými přednáškami dokážeme dětem v budoucnu
(htom)
ušetřit spoustu nepříjemností.
Případné dotazy k edukačním přednáškám
či jejich objednávání je možné na emailu:
mslavicek@dpmb.cz

Milé děti,
přijďte si pro mikulášskou nadílku
do naší tramvaje na Komenského náměstí
ve středu 5. 12. 2018 od 16 do 19 hodin.
Přijet za námi můžete historickou

Jaký zájem vaše povídání u dětí vzbuzuje,
jsou pro ně některé informace nové?
Zájem dětí je velký. Přece jen se jedná o situaci,
se kterou se setkávají denně. Jízda v MHD je pro
ně každodenní záležitostí a proto je nutné jim vysvětlovat, že uhrazení jízdného je základní předpoklad cestování. Mnohé informace jsou pro ně
nejen zajímavé, ale také jsou pro ně novinkou. Zejména v oblasti hrozícího postihu.
Děti jistě často vymyslí i řadu všetečných dotazů, vzpomenete si na některé?
Ano, je milé, že se žáci nebojí zeptat. Často se setkávám s dotazy, zda nám není pokutovaných líto,
kolik černých pasažérů chytíme, kolik se dá zkontrolovat za den vozů, co se děje, pokud cestující bez
jízdenky začne revizorovi utíkat a podobně. Ptají
se však i na situaci, co se bude dít a co hrozí, když
by na udělenou pokutu zapomněli.
Co vás osobně na této práci baví?
Za svoji praxi vedoucího Tarifního kontaktního
centra, jsem se setkal s nejrůznějšími cestujícími,
a to i z řad mladistvých. Znám spoustu příběhů,

tramvají z náměstí Svobody.
Těšíme se na vás.
Dopravní podnik města Brna
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PROBÍHAJÍCÍ
UDÁLOSTI, ZMĚNY A VÝLUKY
Výluka v ulici Chodské
a na Slovanském náměstí
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a následnou
obnovou povrchů komunikací je od dubna 2018
přibližně do poloviny roku 2019 vyloučena
doprava v ulici Charvatské a v části Slovanského
náměstí (od 1. října je provoz veškeré dopravy na
Slovanském náměstí převeden na severní polovinu
náměstí, přilehlou k ulici Srbské). Trolejbusová linka 32 je obsluhována autobusy nebo parciálními
trolejbusy, které jedou v úseku Botanická – Hutařova odklonem ulicemi Šumavskou, Štefánikovou,
Palackého a ve směru do centra také Berkovou. Od
1. října navíc linka 32 pouze ve směru z centra obsluhuje přeloženou zastávku Slovanské náměstí na
začátku ulice Srbské. Pro linky 30, 44 a 53 je zastávka Slovanské náměstí (směr Skácelova) vrácena do původní polohy, zastávka Slovanské náměstí
(směr Husitská) je pro linky 30, 53 a 84 přeložena
přibližně 200 metrů vzad na ulici Skácelovu. Autobusová linka 67 je v úseku Štefánikova – Skácelova
odkloněna ulicemi Tábor, Jana Babáka a Purkyňovou. Autobusy linky 68 jedou od zastávky Šumavská odklonem ulicí Šumavskou přímo k přeložené
zastávce Klusáčkova (za křižovatkou Kounicova x
Šumavská). Pro zajištění obsluhy polikliniky Dobrovského byla dodatečně upravena trasa účelové
autobusové linky 81 v úseku Klusáčkova – Nákupní centrum Královo Pole, tato linka obsluhuje dočasnou zastávku Charvatská v ulici Dobrovského
a náhradou za zastávku Štefánikova obsluhuje zastávku Kartouzská.

Dlouhodobá výluka v ulici Údolní
Od 1. května 2018 po dobu přibližně 1 roku
je z důvodu kompletní rekonstrukce sítí a komunikací zcela uzavřena část ulice Údolní mezi ulicemi Úvoz a náměstím Míru. Linka 4, provozovaná
obousměrnými tramvajemi, je ve směru od centra ukončena v zastávce Úvoz. Náhradní dopravu
na Náměstí Míru zajišťuje mimořádná autobusová
linka x4 v trase Komenského náměstí – po trase
linek 38 a 39 – Vaňkovo náměstí – Lerchova – Náměstí Míru, kde je linka provozně propojena se
stávající linkou 68. Autobusy ihned pokračují
směr Tábor – Klusáčkova – Šumavská. Noční autobusová linka N89 je v úseku mezi zastávkami
Úvoz a Náměstí Míru rovněž odkloněna po výše
uvedené trase shodné s linkou x4.

Dlouhodobá výluka tramvají
do Komárova v souvislosti
s rekonstrukcí ulic Dornych a Plotní
V rámci dlouhodobé rekonstrukce ulic Dornych
a Plotní, včetně navazujících úseků navazujících
komunikací, jsou průběžně upravovány trasy dotčených linek MHD. Aktuálně (ke změnovému termínu jízdních řádů 9. prosince 2018) není mj. průjezdná ulice Dornych mezi křižovatkami s ulicí Plotní

a Svatopetrskou, včetně smyčky Zvonařka a je
omezen průjezd ulicemi Zvonařka a Hladíkova. Aktuální opatření na linkách MHD jsou následující:
Tramvajová linka 12 je vedena po zkrácené trase
Technologický park – Česká – Hlavní nádraží a dále
je odkloněna do smyčky Juliánov. S ohledem na kapacitu tramvajové tratě v ulici Křenové je linka 9
dočasně vedena ve zkrácené trase Lesná, Čertova
rokle – Dětská nemocnice – Moravské náměstí s jednosměrným okružním zakončením v centru ulicemi
Rooseveltovou – přes Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Masarykovou – Rašínovou.
Náhradní dopravu ve vyřazeném úseku Hlavní
nádraží – Komárov zajišťují autobusové linky 40,
48, 50, 63, E63.
Autobusová linka 40 jede po trase Újezd u Brna,
městský úřad / Tovární – Tuřany – Komárov – Úzká
– Hlavní nádraží (zastávky na kolejích 3 a 4) – Křídlovická – Strážní – Nemocnice Bohunice – Univerzitní kampus, sever.
Linky 47 a 49 jsou z trasy v úseku Tržní – Úzká
odkloněny obousměrně ulicí Křenovou přes zastávky Masná a Vlhká k Hlavnímu nádraží, s výstupní
zastávkou společnou s linkou 67 a odjezdovou zastávkou v ulici Benešově.
Linky 48, 50 a 63 jsou ze své standardní zastávky na Úzké (u OD Tesco) prodlouženy do zastávky
Hlavní nádraží (výstup u V. nástupiště, nástup
na koleji 4), odtud zpět přímo ulicemi Dornych
a Plotní směr Komárov a dále po standardních trasách. Linky 40, 48, 50, 63 vynechávají zastávku
Autobusové nádraží směr Komárov, náhradou obsluhují zastávku Zvonařka v ulici Plotní u galerie
Vaňkovka.
Vybrané spoje linky 77 jedou přímo ulicemi Olomouckou a Křenovou do smyčky Hlavní nádraží.
Ve směru do Slatiny (- Šlapanic, Evropská) jedou
všechny spoje linky 77 z Úzké, ale odklonem ulicemi Křenovou a Tržní přes zastávky Vlhká a Masná.
Obsluhu lokality CTP Ponávka s centrem města
zajišťuje i nadále autobusová linka 67, která jede
mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komárov / Mariánské náměstí v obou směrech ulicemi Masnou
a Černovické nábřeží.
Noční autobusová linka N94 vynechává ve
směru k Hlavnímu nádraží zastávku Zvonařka
a v opačném směru do Přízřenic – Modřic jede
shodně jako linky 47 a 49, tj. odklonem ulicí
Křenovou.
Noční autobusová linka N95 jede i nadále
v obou směrech odklonem ulicí Plotní s obsluhou
nácestných zastávek jako denní autobusové linky.
Smyčka Zvonařka a stejnojmenná zastávka
v ulici Dornych jsou bez obsluhy, zastávky pro
okružní autobusové linky jsou přeloženy. Pro linku 44 za křižovatkou s ulicí Plotní a pro linku 84
(a také pro vybrané spoje linky 77) ke křižovatce
s ulicí Ve Vaňkovce.

Výluka Zábrdovický most a přilehlé
úseky v ulicích Cejl a Zábrdovické
Od pondělí 22. října probíhá dlouhodobá výluka Zábrdovický most s vyloučením veškeré dopravy (s výjimkou pěší chůze) přes tento most. Aktuální opatření na linkách MHD je následující:

Pro zkrácení pěší vzdálenosti mezi linkami
MHD jedoucími ulicí Cejl a oblastí kolem Vojenské nemocnice došlo ke zřízení dočasné zastávky Francouzská umístěné u křižovatky ulic
Cejl, Vranovská, Francouzská, kterou obsluhují linky 2, 3, 4, 11, N94 a N97.
Tramvajová linka 2 je vedena po zkrácené
trase Modřice, smyčka – Francouzská, odkud pokračuje jako linka 3 směr Česká.
Tramvajová linka 3 je vedena po zkrácené
trase Bystrc, Rakovecká – Francouzská, odkud
pokračuje jako linka 2 směr Hlavní nádraží.
Tramvajová linka 12 je vedena všemi spoji v celé trase Technologický park – Juliánov,
s možností přestupu na autobusové linky do
Líšně a Vinohrad v zastávce Dělnický dům.
Pravidelné spoje trolejbusových linek 25
a 26, doposud ukončené ve Vozovně Husovice,
jsou po dobu výluky přesměrovány do uzlu Stará osada. Současně je upraven provozní režim
těchto trolejbusových linek v úseku Stará osada – Novolíšeňská, mimo jiné z důvodu provozu
linky x27.
Trolejbusová linka 27 je nahrazena autobusovou linkou x27 v pozměněné trase Bzenecká –
Pálavské náměstí – Mutěnická – Bořetická – Čejkovická – Malá Klajdovka – Juliánov – Dělnický
dům – Gajdošova – Stará osada s provozní dobou od 5 do 23 hodin celotýdenně (v nepracovních dnech od 6 hod.).
Autobusová linka 55 je prodloužena ze
Židenic, nádraží k zastávce Lazaretní, odkud
pokračuje jako linka 58 směr Líšeň.
Autobusová linka 58 jede v úseku Líšeň,
hřbitov – Dělnický dům po stávající trase a dále
přes zastávky Otakara Ševčíka, Buzkova / Mošnova, Jílkova, Uzavřená, Tomáškova, Vojenská
nemocnice k zastávce Lazaretní, odkud pokračuje jako linka 55 směr Líšeň.
Linka 64 jede mezi zastávkami Životského –
Uzavřená přímo s vynecháním zastávek Geislerova, Buzkova, Mošnova a Jílkova.
Linka 82 vynechává zastávku Poliklinika
Židenice, náhradou obsluhuje zastávku Juliánov
a dále jede mezi zastávkami Geislerova – Dětská
nemocnice odklonem s vynecháním zastávek
Uzavřená, Tomáškova a Vojenská nemocnice. Na
odklonové trase obslouží zastávku Francouzská,
resp. Jugoslávská.
Noční autobusová linka N97 jede v úseku
Stará osada – Tkalcovská obousměrně odklonem přes Husovice. Na odklonové trase zastaví
pouze na zastávce Tomkovo náměstí.
Noční autobusová linka N99 jede v úseku
Kuldova – Hlavní nádraží obousměrně odklonem přes zastávky Tomáškova, Uzavřená, Životského, Masná a Vlhká.
Regionální autobusová linka 201 je prodloužena ze Židenic, nádraží přes zastávky
Lazaretní a Vojenská nemocnice do zastávky
Životského.
Regionální autobusová linka 202 je prodloužena ze Židenic, nádraží k zastávce Lazaretní. Navíc je v úseku Jírova – Lazaretní posílena
jako náhrada za linku 27 pro spojení severní
části sídliště Vinohrady se Starou osadu.

DPMB

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Výluka v ulici Žabovřeské
V sobotu 1. prosince od zahájení provozu nepřetržitě do 16 hodin v neděli 2. prosince 2018 bude pokračovat výměna kolejí v ulici Žabovřeské. Linka 1
bude v úseku Nové sady – Vozovna Komín odkloněna ulicemi Husovou a Veveří.
V úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí – Vozovna Komín bude zavedena
náhradní autobusová doprava linkou x1. Ve směru do centra bude výchozí zastávkou linky x1 již zastávka Svratecká, kde je příznivější přestup z tramvají.

Výluka ve smyčce Ústřední hřbitov
V sobotu 8. prosince 2018 přibližně od 9 do 17 hodin proběhne oprava výhybky ve smyčce Ústřední hřbitov. Spoje linky 2, které jsou v této době ukončeny ve smyčce Ústřední hřbitov, pojedou z centra pouze do zastávky Celní
a odtud odklonem do smyčky Bohunice, Švermova. Spojů linky 2 vedených do/z
Modřic se výluka netýká. Linka 5 pojede po dobu výluky v úseku Štefánikova
čtvrť – Ústřední hřbitov (hlavní brána) a dále bude prodloužena do Modřic.
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a dále v běžném nočním provozu až do 6:00 hodin následujícího dne s doplněním spojení ve 2:30 a 3:30 hod.
V úterý 25. prosince a ve středu 26. prosince 2018 pojedou všechny
linky podle jízdních řádů pro SOBOTY.
V prac. dnech 27. a 28. prosince 2018 a ve středu 2. ledna 2019 bude
doprava na linkách 1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY – PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje.
Na Silvestra 31. prosince 2018 budou pro linky 1 až 84 platit do 20 hodin jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 20. hodině postupně ukončí
provoz, dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se spojením
v uzlu Hlavní nádraží v časech 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 –
23:00 hod. a dále v běžném nočním provozu až do 6:00 hodin následujícího
dne s doplněním spojení ve 2:30 a 3:30 hod.
Na Nový rok 1. ledna 2019 bude doprava na linkách 1 až 84 vedena podle
nedělních jízdních řádů.
Na Štědrý den a na Silvestra nelze vzhledem ke změně oběhů vozidel na
denních linkách plně garantovat nasazení nízkopodlažních vozidel na některých spojích podle sobotních jízdních řádů, zejména v odpoledních hodinách.
O nasazení nízkopodlažních vozidel se lze aktuálně informovat na telefonu
543 174 317. U vlaků a regionálních linek IDS JMK platí omezení některých
spojů vyznačené v jízdních řádech inverzními značkami.
Odbor přípravy provozu DPMB, a. s.

Celostátní termín změny jízdních řádů – neděle 9. prosince 2018
Na vybraných linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů spočívajícím ve změně časových poloh spojů a zejména úpravy garance „nízkopodlažnosti“. Současně bude u vybraných zastávek upraven režim „na znamení“.
V průběhu celého roku 2019 bude zajišťována rozsáhlá náhradní doprava
za železniční dopravu na území města Brna při výluce v uzlu Brno-hlavní
nádraží. Bude se jednat zejména o zavedení dočasných linek P6 (Hlavní nádraží – Královo Pole, nádraží), E63 (Hlavní nádraží – Chrlice, nádraží), E77
(Hlavní nádraží – Slatina, nádraží). Současně bude upravena trasa linky 61
od zastávky Soukenická obousměrně přes Hlavní nádraží a dále na Dolní nádraží. V úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží budou na lince vedeny účelové
posilové spoje v celodenním a celotýdenním režimu.
Všechny spoje tramvajové linky 1 budou obsazeny velkokapacitními soupravami Vario
Na trase autobusové linky 303 bude zřízena zastávky Podkomorská pro
obsluhu obytného souboru Panorama v Bystrci.
Další dílčí změny v provozu MHD budou realizovány v průběhu 1. pololetí, mj. v závislosti na ukončování dlouhodobých výluk. Bude se jednat
např. o rozšíření obsluhy ulice Renčovy úpravou trasy minibusové linky 65
mezi Řečkovicemi a Medlánkami, dále zavedení expresního spojení mezi Novým Lískovcem a Mendlovým náměstím anebo zřízení zastávky pro obsluhu
sportovního areálu v Komíně.

Jednosměrná výluka na ulici Cejl
V sobotu 15. prosince 2018 přibližně od 11 do 19 hodin bude v důsledku opravy kolejí na ulici Cejl vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Jugoslávská,
resp. Trávníčkova a Malinovského náměstí ve směru do centra. Linka 2 bude
mít pro jízdu k Ústřednímu hřbitovu a do Modřic výchozí zastávku Malinovského
náměstí (společnou s linkami 1 a 4 v ulici Rooseveltově). Linka 3 pojede po dobu
výluky ve směru z Bystrce pouze do zastávky Jugoslávská. Linka 4 pojede v úseku Trávníčkova – Malinovského náměstí ve směru do centra odklonem ulicemi
Milady Horákové – Rooseveltovou. V úseku Jugoslávská – Tkalcovská – Malinovského náměstí bude zavedena náhradní autobusová linka X. Ve směru z centra
bude provoz tramvajových linek 2, 3 a 4 zachován ulicí Cejl bez omezení.

Provoz městské dopravy v Brně – v období vánočních prázdnin
Na Štědrý den 24. prosince 2018 budou pro linky 1 až 84 platit cca do
15 hodin jízdní řády pro SOBOTU. Denní linky po 16. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se spojením
v uzlu Hlavní nádraží v časech 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 –
20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:20 – 21:40 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:00 hod.

Pozvání na exkurzi
Další z exkurzí pro veřejnost, které pořádá DPMB po jednotlivých areálech, se
uskuteční ve dnech 11. a 12. prosince vždy v 16.00 a v 17.00 hodin. Tentokrát
se podíváte do areálu energetického dispečinku v ulici Tábor. Jedná se o velmi
zajímavé pracoviště, které mimo jiné zajišťuje řízení a sledování napájení trakční sítě, provádí operativní zásahy při výpadcích elektrického napájení tramvají
a trolejbusů a také dálkově ovládá měnírny dopravního podniku. Podívejte se
tedy na www.dpmb.cz > Služby > Exkurze pro veřejnost, kdy je volný termín
(red)
a přijďte. Těšíme se na setkání s vámi!
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Na výlet tramvají, autobusem, trolejbusem:
Podkomorské lesy
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Výchozím bodem výletu je městská část Žebětín, která leží na západním okraji Brna. Původně to byla samostatná obec, ale v roce 1971 byla
připojena k městu Brnu. Pohodlně se sem dostanete autobusovou linkou 52, která jezdí
z Mendlova náměstí nebo ze zastávky Bystrc,
ZOO. Nezapomeňte, ale vystoupit na Křivánkově náměstí. Tady totiž procházka Podkomorskými lesy k Helenčině studánce začíná.
Zorientujete se lehce. Na dohled od autobusové zastávky, na budově hasičky, ukazuje cestu
turistický rozcestník. My se vydáme po žluté –
směr Podkomorská myslivna. Chvíli půjdeme ještě městskou zástavbou a následně nás čeká asi
kilometrový výšlap do kopce. Celá tato oblast je

od roku 1989 přírodním parkem Podkomorské
lesy, který leží v blízkosti Brněnské přehrady.
Charakteristická je prameništěm mnoha, většinou bezejmenných, potoků a potůčků v povodí
Svratky a samozřejmě také studánek. K jedné
z nich nás dovede právě turistická značka. Po
výstupu do kopečka se dostaneme na asfaltovou
silnici, která vede k Masarykovu okruhu. Po pár
metrech se, ale cesta opět stáčí do lesa, stále pokračujeme po rovince a žluté turistické značce.
Zhruba půl kilometru před studánkou narazíme
na rozcestník. My se tentokrát vydáme po zelené
přímo k Helenčině studánce.
V Podkomorských lesích se nachází ještě Ríšova studánka. Obě jsou pojmenované podle

hlavních postav Mrštíkovy Pohádky máje. Helenčina studánka je na rozdíl od té Ríšovy opravena, udržována a v sezóně je tady kvalita vody
pravidelně kontrolována. Navíc tu najdete i posezení, kde se můžete posilnit. Od studánky se
pomalu vydáme tentokrát po červené značce na
cestu zpět. Příjemná lesní cesta vede po rovince
nebo mírně z kopečka a tak brzy dojdeme na další
rozcestí, kterým je Horákův žleb. Ten se nachází
asi dva kilometry od Helenčiny studánky.
Odtud jsme téměř na dohled od Žebětína. Projdeme kaštanovou alejí a už míjíme první rodinné
domy. Zpět na Křivánkovo náměstí a na autobusovou zastávku nás dovede modrá turistická značka.
(bar, foto: DPMB)

Pohádka máje
je dílem spisovatele Viléma Mrštíka a jedná se
o typickou impresionistickou romanci s poetickým líčením přírody. Děj knihy začíná v 70. letech
19. století příjezdem studenta práv Richarda do
Ostrovačic u Brna, kde má strýce faráře. Zde se
právě koná bál, na kterém se seznámí s Helenkou,
dcerou revírníka.
Dílo bylo poprvé vydáno v roce 1897 a je považováno za první moderní českou knihu z hlediska úpravy. Výtvarnou stránku řešila komplexně Zdenka
Braunerová, která uvedla do souladu ilustrace,
druh písma i rozvržení stránek. Inspirovala se
starými tisky, jako byly kancionály nebo žaltáře.

Brněnské momenty
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Vánoční veletrhy nabídnou
inspiraci pro nákup dárků i hudební program
Již od 7. prosince začíná na brněnském výstavišti další ročník
Vánočních veletrhů. Tradičně
na vás čeká téměř 400 prodejců, kteří nabídnou široký sortiment dárků. Nakoupíte u nich
jak hodnotnější zboží, tak i maličkosti, které potěší vaše blízké. Připraven je také atraktivní
doprovodný program v podobě
hudebních vystoupení, workshopů v kuchyňském studiu
a vánoční dílně.

Na jednom místě
nakoupíte všechny dárky
Na Vánočních veletrzích pořídíte
krásné dárky pro každého z rodiny
i vašich blízkých. U stovek prodejců nakoupíte oblečení, kosmetiku,
dekorace, vybavení do domácnosti, ale samozřejmě i hračky, knihy
a mnoho dalšího. Chybět nebude
ani prodejní výstava Jaroslavy Fišerové, u které pořídíte originální
obrazy a ilustrace.

v kuchyňském studiu. Do vaření se
zapojí i žáci odborných středních škol
Jihomoravského kraje. Připravovat
se zde bude vánoční cukroví a mnoho dalších typických vánočních pokrmů. Kromě vánočního vaření si na
výstavišti vyzkoušíte i tvorbu dekorací a vánočních ozdob – k dispozici
totiž opět bude vánoční dílna.

Hudba a zábava
Komfortní prostředí výstaviště
Prodejci opět zcela obsadí pavilony
F a G1. Těšit se můžete na příjemné
prostředí moderních pavilonů, které
se navíc nachází ve své bezprostřední blízkosti. Vše si tedy užijete v teple
a bát se nemusíte ani nepříznivého počasí. Velkou výhodou je možnost parkování v areálu zcela zdarma.

Řemeslnický jarmark nabídne
výrobky přímo od tvůrců
Oblíbenou součástí Vánočních veletrhů je také řemeslnický jarmark, na

kterém se představí desítky řemeslníků z celé České republiky. Pořídíte
u nich například dekorace ze skla,
dřeva či keramiky. Chybět nebudou
ani pletené čepice, šály, výrobky
z ovčí vlny, tkané bytové a oděvní doplňky. Radost udělají i ručně vyrobené šperky a umělecká bižuterie.

Kulinářské speciality
a vánoční dílna
K Vánocům patří i dobré jídlo. Jak
na nejrůznější vánoční speciality se dozvíte díky workshopům

Doprovodný program pro všechny
generace se odehraje na pódiu v pavilonu F. Vystoupí zde mnoho zpěváků, hudebníků, pěveckých souborů a dalších umělců. Jmenujme
například Yvettu Blanarovičovou,
Radku Fišarovou, Petera Lipu, Helenu Blehárovou nebo Los Brňos. Pro
děti pak budou připravena hudebnědivadelní představení.
Vánoční veletrhy se na brněnském
výstavišti konají od 7. do 16. prosince. Více informací najdete na stránce
(sal)
www.vanocniveletrhy.cz.
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Bonviván Bohuslav Kilian:
životní příběh strýce Bohumila Hrabala
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Když na komín, tak na komín… Snad
každému se vybaví legendární scéna
z neméně legendárního snímku Postřižiny, kdy krásná paní sládková
v podání Magdy Vašáryové stoupá
k výšinám… Jen málokdo už ale ví, že
předobrazem této postavy byla reálná
osobnost, příbuzensky propojená se
spisovatelem Bohumilem Hrabalem.

To a ještě mnohem více se můžete
dozvědět v knize Miroslava Jeřábka
Bonviván Bohuslav Kilian.
V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky ji vydalo brněnské Nakladatelství Legraf. Historik
Miroslav Jeřábek vytvořil poutavě napsanou biografii Bohuslava Kiliana,
právníka, vydavatele společensko-

uměleckých revue a strýce Bohumila Hrabala. Kniha přináší podrobnou
sondu do života rodiny Kilianovy,
kterou česká veřejnost zná pouze
částečně a zprostředkovaně z filmu
Jiřího Menzela. Prostřednictvím Bohuslava a jeho sestry Marie, kterou
v Postřižinách skvěle ztvárnila právě
herečka Magda Vášáryová, se seznamujeme s životem a studiem mladých
lidí na sklonku Rakouska – Uherska,
představeny jsou v ní ale i podnikatelské možnosti v oboru bankovnictví po vzniku Československa.
V kapitolách o Kilianem redigovaných společenských revuích nacházíme často neznámé okolnosti
dění uvnitř vydavatelské sféry i informace o spolupráci s evropsky významnými umělci – například Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem,
bratry Mannovými nebo Josephem
Rothem. Kilian, jenž ve svých časopisech intenzivně propagoval moderní
funkcionalistickou architekturu, byl

dynamickou osobností, svým charismatem i espritem ovlivnil literární
tvorbu svého synovce Bohumila Hrabala. Atraktivitu knihy zvyšuje i více
než 160 převážně nepublikovaných
fotografií, obálek dobových časopisů a barevných reprodukcí. Součástí
titulu je také velkoformátová mapa
Velkého Brna z roku 1925.
(sal, foto: Archív JK)

Soutěž:
Zajímají vás osudy strýce Bohumila
Hrabala? Zapojte se do soutěže! Tři
vylosovaní autoři správné odpovědi
získají knihu M. Jeřábka Bonviván
Bohuslav Kilian.
Otázka: Kde se narodil spisovatel
Bohumil Hrabal?
Svoji odpověď posílejte e-mailem do
18. prosince na adresu soutez@salinabrno.cz. Nezapomeňte prosím uvést své
jméno a telefonní číslo. Do předmětu
e-mailu prosím uveďte Bonvivan.
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jazzfestbrno.cz

30. 4.
Janáčkovo divadlo

Dianne

Reeves

(us/br)

SPOLEČNOST IFECR POMÁHÁ OKOLÍ
Jsme rakouská strojírenská
ﬁrma, která vyrábí ty nejlepší
dveře do vlaků, šalin a metra
pro celý svět. Jsme sice globální společnost, ale myslíme
lokálně. Letos v říjnu jsme již
počtvrté pomohli brněnskému centru Kociánka, které
prostřednictvím sociálních
a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se
zdravotními potížemi a díky tomu umožňuje jejich začlenění do společnosti.
Téměř 30 dobrovolníků ze společnosti IFE-CR pomohlo nejen s přípravou materiálů pro chráněné dílny a zvelebením areálu, ale také na zahradách centra,
které slouží k pěstování plodin pro lokální jídelnu. Během jednoho dne jsme
udělali spoustu práce, která měla smysl a jsme na to patřičně hrdí.
Chcete také pracovat v moderní strojírenské ﬁrmě, která vyrábí světový
produkt a umožňuje svým zaměstnancům realizovat se i mimo zaměstnání?
Pojďte pracovat k nám, hledáme hrdiny do výroby i kanceláří.
Nabízíme nadprůměrné mzdy, 25 dní dovolené, výkonnostní bonus, nadstandardně proplacené přesčasy (50 %), pevné výplatní termíny, jistotu
práce, stravenky, dotovaný autobus z centra Brna, ﬁremní paušál na telefon, propracovaný adaptační proces, 20 a více akcí pro zaměstnance ročně
a další beneﬁty i výhody.

www.hrdinouvife.cz Tel.: 703 155 259

Brněnské momenty
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Od šišky až do obýváku
aneb Cesta vánočního stromku
Zakoupené stromky vypěstované v lesních školkách Pod Babím lomem můžete
vysadit při tradičním sázení jedliček, které proběhne 13. 4. 2019 mezi 10-12 v lesním
porostu na Babím lomě. Stromek můžete mít podepsaný a při procházkách nejen po
nedaleké lesní naučné stezce sledovat jeho růst.

školkách Pod Babím lomem vypěstují semenáčky. Ty se potom musí
zalévat, plet a po přesazení do záhonu nebo obalu se z nich stává sazenice, která se sází na plantáž, do

lesa a případně i do květináče. Řezaný vánoční stromek o výšce 180 cm
je podle druhu dřeviny starý 7 až
15 let. Nejrychleji roste borovice lesní, nejpomaleji jedle kavkazská.

Jak se starat o stromek v květináči:

Jaký život asi prožil stromek, pod
kterým na Vánoce nacházíte dárky?
Pokud koupíte stromek od českého
výrobce, máte jistotu, že byl vypěstovaný na uznané plantáži vánočních stromků, anebo pochází z tzv.
„prořezávek“ z lesa, kde uvolnil místo ostatním stromkům, aby měly
prostor na růst a vývoj. Další možností je stromek v květináči, který
můžete na jaře vysadit buď na svém
pozemku či přímo v brněnských lesích. Takovým přírodním vánočním
stromkem neničíme přírodu, jde

o ekologicky obnovitelné zdroje, což
se nedá říci o látkách, z nichž bývá
vyrobena jeho umělá atrapa.

Jak se sází Vánoce?

1. Ideální doba aklimatizace stromku je zhruba 14 dní před vánocemi.
2. Důležité je bezmrazé světlé místo (střídáme více míst s odstupňovanou teplotou, aby byl
přechod do tepla co nejpozvolnější – např. z balkónu přes chladnou chodbu do bytu).
3. Důležité je pravidelné, mírné rosení a zálivka studenou vodou
(nesmí nikde proschnout)
4. V pokoji jej umístíme na chladnější místo, co nejdále od topení. Při teplotě 20 ˚C
stromek přetrvá bez úhony i týden, při vyšších teplotách pouze 3 dny.
5. Při přechodu zpět do zimy postup aklimatizace opakujeme v opačném sledu.
6. Při výsadbě do volné půdy na jaře volíme dobu před rašením, tedy duben.
7. Stromek můžeme ponechat v květináči na balkóně či terase, kde nám může zdobit
prostor při dobré péči do dalších vánoc.

Nejdříve je potřeba sehnat semena
požadovaných dřevin. Jedná se nejen o jedle kavkazské, obrovské nebo
bělokoré, ale i o smrk a borovici. Šišky se trhají ze stojících nebo pokácených stromů. Potom se posílají do semenářského závodu, kde z nich v tzv.
„luštírně“ získají semena, z nichž se
potom pro brněnské lesy v lesních

Prodejní místa Lesů města Brna budou na všech lesních správách a střediscích Lesů
města Brna od začátku prosince. Bližší časy a termíny sledujte na www.lesymb.cz,
Facebook Lesy města Brna.
inzerce

Nakup nad 500 Kč a vyhraj
automobil PEUGEOT 308SW za více než 500tis. Kč
nebo skútr PEUGEOT DJANGO za 85tis. Kč.

STYL, KTERÝ VÁM ZACHUTNÁ!
Objevte stylovou retro kolekci ETA Storio.
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Koupíte ve značkových prodejnách ETA v Brně nebo na eshop.eta.cz
OC Olympia
U Dálnice 777

OC Letmo
Nádražní 681/2a

Královo Pole

Palackého třída 193/64

Cejl

511/43

inzerce

ATOPICKÝ EKZÉM

BIOLOGICKÁ LÉÈBA

Nemśžete se zbavit atopického ekzému?
Naše klinika se specializuje na klinická hodnocení biologické léĦby rƀzných
onemocnĵní vĦetnĵ atopického ekzému.

KONZULTACE, VYŠET÷ENÍ I P÷ÍPADNÁ
LÉÈBA JE V CCR BRNO ZDARMA
Cílem je prokázat úĦinnost použité biologické léĦby pŦi léĦbĵ atopického ekzému.

734 574 598 nebo 515 550 902
Zdravotnické zaŦízení CCR Brno s.r.o., Hybešova 20, (vchod i z Vodní 13)

24

Muzeum města Brna

Loutky tradičně patří k adventu, říkají Jiráskovi.
Jejich sbírku teď představuje výstava na Špilberku
které zaplňovaly celý prostor. Naprosto mě to uchvátilo! Loutky jsou silné –
mají svoji historii, svůj osud. Mají duši
tvůrce, ale i duši někoho, koho zobrazují, a k tomu svůj vlastní charakter.

Vybavíte si nějaké loutkové
představení, které vás v dětství
oslovilo?

Loutky sbírají už víc než 30 let. Jejich rozsáhlá kolekce dokumentuje jedno století vývoje tradičního
českého loutkářství. Muzeum města Brna nyní jejich sbírku vystavuje na hradě Špilberku – v tomto rozsahu a celistvosti vůbec poprvé v jejich domovském Brně. Pro Marii a Pavla Jiráskovy jsou
loutky životní vášní. Vyzpovídali jsme je uprostřed příprav výstavy Umění loutky přímo na hradě,
kde zrovna s láskou a péčí instalovali každou postavu. „Řezbáři dříve pracovali také pro kostely,
vyráběli anděly a betlémy. Ve vznešených loutkách princezen se takřka objevují madony. Loutky
v sobě mají obrovskou harmonii a klid, stejně jako světci,“ začíná vyprávět paní Marie, zatímco
její manžel Pavel vybaluje další loutky.
Čím vás loutky fascinují, co pro
vás znamenají?
Pavel Jirásek: Loutky nás přitahují
svou magií, tajemstvím, které v sobě
Výstava UMĚNÍ LOUTKY
: od
22. listopadu do 20. led
na na
Špilberku. Otevřeno od
úterý
do neděle od 9 do 17 ho
din.

skrývají. Loutku vnímám jako kouzlo oživení hmoty. Člověk ji stvoří ze
dřeva a pak jí vdechne animací život,
který diváky fascinuje.

Marie Jirásková: Když jsme byli kdysi
na premiéře Bergmanova filmu Fanny a Alexandr, zaujalo mě domácí loutkové divadlo Árona a kolekce loutek,

MJ: Jako malá jsem se s žádným nesetkala, fascinoval mě ale velký betlém
mého strýce. U něj jsem se poprvé
setkala s řezbou. První loutky, které
jsem viděla, byli televizní Broučci.
Nesnášela jsem je, protože mi připomínali venkovské strašení dětí dogmaticky věřícími. Nitě ve mně vzbuzovaly odpor. Nevěděla jsem, kdo je
vede. Bůh? Má nás takto napojené?
Souvisí to s Bergmanem – Áron straší Alexandra, že skrze pohyb loutek
přichází Bůh, všechno se třese, ale
nakonec se objeví jejich vodič.
PJ: Naše generace na rozdíl od dnešních dětí s loutkami vyrůstala. Obklopovaly nás v divadlech, ve filmu
i v televizi, kde programy pro děti
zabíraly třetinu vysílacího času.
Vznikala spousta výborných loutkářských titulů.

Kdy jste začali loutky sbírat?
PJ: Před polovinou 80. let. Základ
tvořilo divadlo mého dědečka a babičky, kteří byli československými
úředníky na Zakarpatské Ukrajině.
Aby tam předvedli něco ryze českého, přivezli divadlo z pražské dílny
Antonína Münzberga. Zachovalo se
v naší rodině a byli jsme rodiči vedeni, abychom se k němu chovali pěkně,

Za čím v zimě na Špilberk?
Hrad Špilberk v zimním období nespí, ba naopak. Zůstává celoročně
otevřený a nuda v něm rozhodně není. Muzeum města Brna tam v pořádání výstav a akcí nepřestává ani v zimě. Na Špilberku jsou právě
k vidění výstavy „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“ a „Umění
loutky“. Muzejní lektorky v nich pořádají pro žáky a studenty vzdělávací
programy, na které se školy stále mohou přihlašovat. Výstavu „Umění
loutky“ navíc v prosinci čeká doprovodný program. Kromě akce Kašpárkovy Vánoce na Špilberku to bude komentovaná prohlídka v sobotu 15.
prosince. Manželé Jiráskovi na ní budou vyprávět o své sbírce a loutkářství. Návštěvníkům zůstávají i přes zimu otevřená i další špilberská
lákadla: proslulé kasematy, rozhledna (ovšem pokud se nebudou zrovna
čerti ženit) a stálé expozice.

Muzeum města Brna
přesto jsme ale jako děti některé věci
poškodili. S Marií jsme si během jejích studií na DAMU uvědomili, že by
si divadlo zasloužilo restaurovat. Přes
inzerát jsme chtěli dokoupit některé
části – a sešla se nám spousta nabídek
na loutky a divadla různých velikostí
i výrobců. Ukázalo se, že meziválečná
produkce byla velmi pestrá a nebyla
vůbec zpracována historiky. Zkusili jsme se jí víc zabývat, a tak začala
vznikat nejen sbírka, ale i odborné publikace. Naše sbírka je vlastně občanská – vznikala v době, kdy paměťové
instituce věnovaly tomuto fenoménu
minimální pozornost a kdy české loutkářské artefakty mizely v zahraničí.
MJ: Mojí první loutkou byla ta, co jsem
sama vyrobila na DAMU – mechanická loutka z budíkových pružin a dřeva do jedné dadaistické hry. Tehdy
jsem začala také restaurovat historické loutky. To mi umožnilo rozpoznávat způsob práce jiných tvůrců.

Jaká je podle vás pozice českého
loutkového divadla v rámci naší
kultury?
PJ: Říká se, že je to rodinné stříbro republiky. Bylo tak tomu do 90. let, teď
na to ale Češi zapomínají. Je to obratem ke globální, komerční, počítačové kultuře. To specifikum českého
národa mít v sobě něco, co dovede
skrze loutky vyjadřovat velké zásadní příběhy, se pomalu vytrácí.
MJ: Dnes je české tradiční loutkářství
na seznamu nehmotného dědictví
UNESCO. Každý soubor s loutkami je
chráněn, protože uchovává tradici. Je
to umění, lidovost, či zábava? Samotný seznam UNESCO neřeší kvalitu.
Ta spočívá v podstatě tvůrčího činu.
Je to hra, rituál, magie. Někdy ale jen
mechanické vedení loutky.

Kde všude jste už svoji sbírku
vystavili? Jak na české loutky
reaguje publikum v zahraničí?
PJ: S loutkami jsme byli v USA, v Číně
a taky na řadě míst v Evropě. Teď
budu možná křivdit českým lidem,
ale reakce jsou tam překvapivě kladné. Říkávám, že někdy je jméno českého loutkářství a pochopení jeho originality větší v zahraničí než doma.
MJ: Je to stejné, jako když my se díváme na stínové loutky nebo terakotové figurky. Fascinuje nás to,
protože je to jiné. Dozvídáme se
o jiné kultuře. Američané jsou z našich loutek nadšení – objevují své
evropské kořeny. V Číně má loutkové divadlo delší tradici, přesto je
české loutky uchvátily. V roce 1999
jsme tam měli rozsáhlou výstavu

včetně mnoha úspěšných tvůrčích
workshopů.

Vaši sbírku teď poprvé
vystavujete v Brně. Čím je výstava
Umění loutky výjimečná?
MJ: V této podobě a rozsahu bude sbírka skutečně vystavena poprvé. V 90.
letech měly loutkové výstavy velký
úspěch. Starší lidé si s dětmi četli a hráli, v loutkách viděli své dětství. Loutka je vlastně spojení s podstatou bytí:
je ze dřeva – to ji spojuje s přírodou
– a díky manipulaci je v ní cosi božského. I loutkový ďábel může sdělovat
podstatné věci, vždyť strach a zpytování svědomí nás posouvá dál.
PJ: Na několika výstavách už byly části sbírky, určité historické okruhy,
segmenty. Teď na Špilberku je to ale
průřez sbírkou a zároveň celým stoletím vývoje českého loutkářství: od
poloviny 19. století, přes secesi a modernu až do 40. let. K vidění bude
spousta exponátu, co jsme zatím nikdy nevystavili. Výstava nadchne
děti, ale i dospělé včetně milovníků
divadla a výtvarného umění.

Jak prožíváte advent? A měly
loutky v době adventu a Vánoc
nějakou roli?
PJ: Loutky měly důležitou roli v adventu v 19. století i za první republiky. Hrálo se v kostelích, hrála se
betlémová představení – oživené
betlémy. I kočovní loutkáři v 19. století fungovali tak, že „v létě jezdili kolotoče a v zimě jezdili loutky“. Nejtypičtější hrou byl Faust – jsme nuceni
přemýšlet, o čem je náš život. Přesně
to děláme při adventu – promýšlíme,
proč tady žijeme, proč je nám dán
život, jakou zodpovědnost máme
k druhým lidem.
MJ: Když byl náš syn malý, hrávali jsme divadlo pro něj i kamarády
z okolí. Mladší dcera zase s námi
jezdívala po našich vánočních výstavách. Mám je spojené s adventem. Děláme něco lidem pro radost.
Mám ráda, že ve výstavách bývá divadlo, stromeček a pod ním loutky
jako dárek. Tak to bývalo v 19. století. Každá rodina měla pod stromečkem loutku – ať už jednu vyřezanou tatínkem, nebo koupený celý
ansámbl. Naše děti měly vždy pod
stromečkem loutku.
(kal, foto: Archív manželů
Jiráskových a MuMB)

Partner Muzea
města Brna
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Kašpárkovy Vánoce na Špilberku
Tradiční adventní akce na hradě pro děti i rodiče
se koná v sobotu 8. prosince
ku:
noce na Špilber
Kašpárkovy Vá
n.
do 17 hodi
8. prosince od 10

Aktuální zimní výstavu „Umění loutky“ dle špilberské tradice doprovodí
i vánoční akce s programem, který bude bavit děti i dospělé. Pojďte si
užít chvíli klidu a pohody – Muzeum města Brna vás srdečně zve na
událost „Kašpárkovy Vánoce na Špilberku“. Konat se budou v sobotu
8. prosince od 10 hodin do 17 hodin. Co všechno vás čeká? V plánu jsou
divadélka s pohádkami a koledy s ﬂašinetem, na velkém nádvoří bude
jarmark se stánky s řemeslnými výrobky, horkými nápoji a dobrotami,
také se přímo venku na nádvoří bude jezdit na konících a budou se opékat buřty. Samozřejmě nebude chybět kolotoč ani krásný vánoční strom.
Uvnitř hradu bude také rušno. Navštívíte výstavu historických českých
loutek manželů Jiráskových v gotickém sále a v 2. patře západního
křídla hradu. V přízemí jižního křídla najdete také vánoční řemeslné
dílničky, kde si děti budou moci vyrobit vlastní loutky, a také malování
na obličej. Pojďte si užít pravou klidnou atmosféru adventu v prostředí
krásných loutek. Těší se na vás Kašpárek i s kamarády.
Více na www.spilberk.cz.

Sváteční otevírací doba všech částí Muzea města Brna
Hrad Špilberk
24. a 25. 12. – zavřeno
26. 12. – VÝJIMEČNĚ OTEVŘEN CELÝ HRAD od 9.00 do 17.00 (aktuální výstavy Umění
loutky a Rok 1918, stálé expozice, kasematy a rozhledna)
27. až 30. 12. – OTEVŘENO od 9.00 do 17.00 (pouze aktuální výstavy Umění loutky a Rok
1918, kasematy a rozhledna; stálé expozice zavřeny)
31. 12. a 1. 1. – zavřeno

Vila Tugendhat
24. a 25. 12. – zavřeno
26. 12. – VÝJIMEČNĚ OTEVŘENO od 10.00 do 18.00
27. až 30. 12. – OTEVŘENO od 10.00 do 18.00
31. 12. a 1. 1. – zavřeno

Měnínská brána – Muzeum hraček
24. a 25. 12. – zavřeno
26. 12. – VÝJIMEČNĚ OTEVŘENO od 10.00 do 18.00
27. až 30. 12. – OTEVŘENO od 10.00 do 18.00
31. 12. a 1. 1. – zavřeno
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Kudy a kam

Žena jako umělecký experiment –
Feministická avantgarda 70. let v Domě umění

Jánošík Revisited.
V Mahenově divadle opět ožije zbojnická legenda

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let došlo na výtvarné scéně na západ od našich hranic k zemětřesení. Nová generace umělkyň, ovlivněných
událostmi roku ´68, emancipačním hnutím a heslem „Osobní je politické“,
vstoupila do oblasti, které dosud až na výjimky
vévodili mužští tvůrci.
Snaha vymanit se z role
modelky a múzy (tedy
pouhého objektu zobrazení) a najít své vlastní,
subjektivní umělecké vyjádření vedlo výtvarnice
sedmdesátých let k četným experimentům s novými uměleckými médii – s performance, akčním
uměním, body artem, videem, filmem či fotografií. Feministická avantgarda,
termín užívaný kurátorkou výstavy Gabriele Schor, označuje průkopnické
snažení generace umělkyň, které tematizovaly ženskou sexualitu, mýtus
krásy, domácí násilí, klišé a stereotypy s „ženskou rolí“ spojené – v uměleckých gestech často radikálních a provokujících, ovšem s citem pro poezii,
humor a (sebe)ironii. Výstava Feministická avantgarda sedmdesátých
let/Díla ze sbírky SAMMLUNG VERBUND Wien představuje 62 autorek
z Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie. V Domě umění na Malinovského náměstí ji můžete vidět od 12. prosince až do 24. února příštího roku.

Drama o slavném slovenském zbojníkovi z roku 1909. „V té době,“ píše ve
třicátých letech Mahen, „nikdo nevěřil
pomalu v člověka, ale najednou jsme
našli mezi lidem člověka, nedávno
skorem popraveného, a ten člověk žil
v paměti národa jako světec. A kolem
toho člověka kvetly píseň i naděje.“
Jenže pak přišla krutá zkušenost první světové války. Dvacet let po napsání Jánošíka se Jiří Mahen vyznává ze
svého pokušení napsat drama znova
a jinak: „Byl by daleko prostší, bez písniček a bez barev.“ Do jeho úvah zasáhla druhá světová válka. Zoufalství
národní tragédie Mahen nepřežil. Do mysli se vkrádá otázka: Jakého Jánošíka by napsal dnes? Po sto osmnácti letech od světové premiéry v roce 1910
v pražském Národním divadle?
Idylický mýtus dnes postupně bledne pod tíhou zkušeností nacismu, komunistické diktatury. Ocitáme se pomalu v situaci, kdy se zas přestává věřit
v člověka a čeká se na mesiáše. Jaký hrdina po tom všem může ještě přijít?
Jaký sen o Jánošíkovi sníme? Vnímáme ho jako hrdinu, či jako obyčejného
zloděje a zabijáka? Pojďme si ten příběh o Jánošíkovi vyprávět znovu. V režii
uměleckého šéfa činohry Národního divadla Brno Martina Františáka, popr(sal, foto: Archív FB)
vé 14. prosince 2018 v Mahenově divadle.

(sal, foto: Sammlung Verbund, Wien)

Kouzelník a básník vědy Nikola Tesla.
Muž, který rozsvítil svět

Na Porsche, nákupy i Mikuláše
se vydejte do Moravské galerie

„Bude vytvořen přístroj, který nebude
větší než hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem na světě,“ řekl
údajně v roce 1909 Nikola Tesla. V té
době nepředstavitelná věc. Dnes po více
než sto letech téměř samozřejmost. Nikola Tesla – vizionář, vědec s duší umělce –
se narodil o půlnoci roku 1856 za bouřky.
Jako by dopředu předznamenala jeho život – celý jej věnoval elektřině.
Talent zdědil po matce, která vymýšlela řadu důmyslných nástrojů pro domácnost a zemědělství. Od útlého dětství míval spontánní nevysvětlitelné představy.
„Někdy jsem nebyl schopen určit,“ napsal ve svých poznámkách, „jestli to, co
vidím, je reálné nebo ne.“ V létě roku 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud, v Budapešti vynalezl telefonní zesilovač, v roce 1888 učinil objev,
který umožnil vynález asynchronního motoru, o čtyři roky později zkonstruoval transformátor, pak svou vodní turbínu. V roce 1893 jako první na světě
veřejně předvedl radiokomunikační přístroj.
Jeho objevy a vynálezy pokračovaly i dále. Objevoval, vymýšlel, tvořil,
nezajímal se o podnikání, neznal záludnosti obchodu, a tak se stávalo, že
jeho patenty si vzali za vlastní jiní. Např. půl roku po jeho smrti nejvyšší
soud USA vydal rozhodnutí, že patenty na Marconiho bezdrátový přístroj
patří Teslovi. To bylo v roce 1943.
Na sklonku svého života jej lidé vnímali jako nemajetného podivína, jehož představy už málokdo bral vážně. Vždyť kdo by si dovedl představit, že,
jak předpovídal, jednou vznikne celosvětová informační bezdrátová síť pro
přenos hlasu, textu a obrazu?
A právě tomuto muži je věnovaná výstava, kterou od 19. 12., otevře Technické muzeum v Brně. Vznikla v Technickém muzeu Nikoly Tesly v Zagrebu
a od té doby brázdí evropská města. O tom, že Nikola Tesla je skutečně muž,
který rozzářil svět, se mohou zájemci přijít přesvědčit do brněnského tech(sal, foto: Archív TMB)
nického muzea do konce dubna 2019.

V Uměleckoprůmyslovém muzeu se právě koná
výstava designéra Jiřího Kuhnerta, který není
v českém prostředí příliš znám, přitom stojí za
návrhem jednoho z nejlegendárnějších vozů –
Porsche 928. Tohoto výjimečně talentovaného Brňáka Moravská galerie představuje prostřednictvím
kreslířsky vytříbených skic, k vidění je také samotné Porsche 928 a mnoho dalšího. Právě do výstavy Jiří Kuhnert: Sketch the Dream si galerie pozvala Mikuláše – dorazí i s čertem a andělem v 17 hodin a těm, co nezlobili, rozdá dobroty.
Každé dítě dostane od Moravské galerie malý dárek. Prosíme rodiče, aby další
dárky i s případnými vzkazy pro své děti, které jim má přinést Mikuláš, nechávali
5. prosince od 10 do 17 hodin na pokladně Uměleckoprůmyslového muzea
(Husova 14). Na stejné adrese najdete také Designshop se spoustou kreativních dárků od nejmenších po největší – dřevěné hračky, modely sportovních
autíček, knihy o designu, šperky a dekorace od předních českých designérů.
(sal, foto: Archív MG)
Sledujte Moravskou galerii na Facebooku.
inzerce
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Užijte si Vesmírné Vánoce na Kraví hoře
a nezapomeňte ani na Svátek světla
Ještě pár dní zbývá na letos poslední návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Navíc díky ní snadno uniknete ze stále narůstajícího vánočního shonu a zažijete
hodně zábavy. Svá místa na cestě do vesmíru v kosmických lodích Hvězdárny
a planetária Brno získejte včas na www.hvezdarna.cz
V pátek 21. prosince ve 23.23 našeho času se Slunce na pozemské obloze dostane do nejjižnějšího bodu své dráhy – proběhne zimní slunovrat. Dle tradice
Slunce v takový okamžik umírá a pozemský svět se nakrátko ocitá bez jeho
ochrany před upíry, vlkodlaky i dušemi zemřelých. Jedinou možností je vlastní
světlo – kdysi lojových svíček, později elektrických žárovek, dnes výkonných
LED svítidel. Abychom si tuto výjimečnou událost připomněli a současně uchránili město před nejtemnějšími démony, opět oslavíme Svátek světla. Přijďte
mezi 18. a 22. hodinou do parku na Kraví hoře a nebudete se stačit divit! Vstup
zdarma, místa bude dost.
Hned druhý den, v sobotu 22. prosince od 10 do 18 hodin, se Hvězdárna a planetárium Brno promění v kratochvilné hřiště plné zábavy – chybět nebudou projekce za vánoční vstupné, pohádkový les, divadélko v kopuli, zvířátka i hvězdy.
Elektronické srdce digitária nebude zahálet ani o zimních prázdninách od Štěpána 26. prosince až po Silvestra. V tyto dny můžete dopoledne přijít na pohádku Se
zvířátky o vesmíru 2D, ve které s krtkem a jeho kamarády odletíte ze Země a prohlédnete si celou Sluneční soustavu. Pořad je vhodný pro nejmenší kosmoplavce.
Odpoledne si můžete nasadit speciální 3D brýle a pátrat po Tajemství
gravitace 3D – po stopách Alberta Einsteina. Proč kolem nás všechno padá směrem k zemi? A proč na nás v takovém případě nespadne Mezinárodní kosmická
stanice? Dvanáctiletý učeň kouzelnické školy Felix se mnohem více zajímá o tajemství vesmíru než o magická kouzla. Proto se také jednou dostane do muzea
Alberta Einsteina, kde se setká s ALBYX3. Tedy malým, chytrým, ale spíše nepředvídatelným robotem, který ví všechno o Albertu Einsteinovi i jeho odvážných
teoriích. Pořad je vhodný pro děti starší 8 let.
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Přemýšleli jste někdy o tom, z čeho jste stvořeni? Vydejte se to spolu s námi zjistit v podvečerním představení Hvězdný cirkus 3D. Poletíte do minulosti, až
do doby před vznikem naší Země, předtím, než se rozzářily první hvězdy, až na
úplný počátek našeho času. Prožijete velký třesk, první mikrosekundy, kdy měl
vesmír podobu husté polévky subatomárních částic, i okamžiky, v nichž se energie měnila v základní stavební kameny současného světa: elektrony, protony
a neutrony. V představení Hvězdný cirkus se dozvíte, jak uvnitř hvězd vznikají
jednotlivé chemické prvky. Zažijete explozi supernovy, jednoho z nejdramatičtějších jevů v přírodě. A také se podíváte na zrození.
Na Kravák, jak Brňáci familiárně říkají Kraví hoře, lze vyrazit i na Nový rok!
Odpoledne se totiž promítá pořad Astronaut 2D za mimořádné, novoroční
vstupné. Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se
lidstvo kdy pustilo. Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout
plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější
(sal, foto: Archív Hvězdárna a planetárium Brno)
otázky!

inzerce
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- Vánoční balicí služba ZDARMA
- Vánoční punč pro potěšení chuti
- Perníková chaloupka a betlém pro potěšení oka
- Výroba adventních věnců
a zdobení perníčků
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JazzFestBrno láká: přijede Dianne Reeves,
John McLaughlin nebo Branford Marsalis

Divadlo B. Polívky:
potěší děti a pobaví dospělé výměnou manželů

Mezinárodní jazzový festival JazzFestBrno
zveřejnil první jména z programu 18. ročníku, který se uskuteční od 13. března do
30. dubna příštího roku. Z kolébky jazzu
do Brna vůbec poprvé zavítá saxofonista
Branford Marsalis, z Britských ostrovů
zase kytarista John McLaughlin a kapela
GoGo Penguin. Premiérové vystoupení na
JazzFestu Brno čeká amerického bubeníka
Billyho Cobhama.
O další nezapomenutelný večer se stejně jako v roce 2015 postará jeho krajanka, zpěvačka Dianne Reeves. „Těší nás, že
se v programu opět prolnou několikanásobní držitelé Grammy a jazzové legendy
koncertující stále ve skvělé formě s mladou progresivní scénou. Věříme, že
si na festival jako obvykle najdou cestu fanoušci z celé republiky i ze zahraničí. Vždyť například Branford Marsalis se svým proslulým kvartetem hrál
v Česku naposledy před více než patnácti lety,“ říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.
Saxofonista Branford Marsalis je považován za ztělesnění umělecké excelence, Dianne Reeves je známá jako charismatická osobnost naplňující koncertní sály svojí aurou, John McLaughlin si zase vysloužil pověst hudebníka, který
je neustále otevřený novým vlivům. Billyho Cobhama mnozí velebí jako krále
fusion a o GoGo Penguin hudební publicisté prohlašují, že je to jedna z nejzajímavějších kapel, která na britské scéně za poslední roky vznikla. JazzFest
Brno své návštěvníky během příštího jara přesvědčí o tom, že se nejedná o vybledlé promotérské nálepky, ale realitu, která se promění v řadu silných hudebních
zážitků. Vstupenky v cenách od 290 korun jsou v prodeji na webu festivalu.

Prosinec v Divadle Bolka Polívky potěší nejen velké diváky, ale i ty nejmenší.
Na programu jsou hned tři víkendové pohádky, které zahřejí každou malou
duši. Dospělí diváci mohou navštívit například komedii Manželský čtyřúhelník, která má pro obrovský zájem přidaný další čas uvedení.
9. 12. v 10.00 PŘÍBĚHY VODNÍKA ČESÍLKA
V každém rybníku, tůni a tůňce přebývá nějaký vodník. A kousek od Jičína,
v jednom malém rybníčku, žije se svým kaprem osmikiláčem Česílko. Právě
o kapra osmikiláče půjde v naší pohádce především. Knížepán z jičínského
zámku na něj dostane zálusk, a tak se ho pokusí všemožně získat. Nakonec
se mu to nečestným způsobem podaří. Jestli Česílko s pomocí rusalky Andulky a ztřeštěného loupežníka z knížecího talíře kapra zachrání, tak na
to se přijďte podívat do divadla.
15. 12. v 10.00 JAK SE ČERTI ŽENILI

(sal, foto: Archív JFB)

Muzeum romské kultury
zve na program k Světům Andreje Pešty

Za devatero horami… devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín. A protože je tak
líný, vládne za něj jeho teta Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala, až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci mu může
už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za prince svých snů...
28. 12. v 15.30 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Hrají: Michaela Badinková, Martin Kraus, Daniel Rous, Dana Homolová
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Proto není divu,
že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem,
a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se
s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů…
(sal, foto: Archív DBP)
inzerce
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Že Andrej Pešta byl jediným dosud známým romským fotografem tvořícím
v 60. – 80. letech, už určitě všichni vědí. Na co dalšího se ale ve výstavě můžete těšit? Vlastnoručně malované talíře, výrobky ze zbytků železa, rytectví
nebo klasická malba, nic z toho nebylo Peštovi cizí. To vše spolu objevíme také
v nově připraveném cyklu prohlídek výstavy a dílen pro děti, kde navážeme na
Peštovu tvorbu a společně si vyrobíme autorské knížky nebo malované talíře.
Vstupné je zdarma a více informací naleznete na www.rommuz.cz.
Pokud rádi fotografujete, určitě si nenechte ujít naši fotografickou soutěž, která
trvá až do 28. 2. 2019. Hlavním tématem Peštovy tvorby byla jeho rodina a nejbližší přátelé a také kulturní události všeho druhu. Proto vypisujeme hned dvě soutěžní kategorie: Romská rodina a Romové za objektivem fotoaparátu. Více informací
o soutěži včetně přihlášky a pravidel najdete na www.rommuz.cz/fotosoutez.
(sal, foto: Archív MRK)
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Týden současné české literatury
v Moravské zemské knihovně

V prvním prosincovém týdnu zahájí Moravská zemská knihovna již druhý
ročník týdne současné české literatury Literární advent. Nejen o svém románu Hana bude povídat spisovatelka a překladatelka Alena Mornštajnová
(4. prosince 2018, 18 hod.), na Mikuláše si budeme povídat s výtvarníkem
Pavlem Čechem třeba i o čertech, jichž v jeho ilustracích najdeme mnoho
(5. prosince 2018, 18 hod), o nevšedních zkušenostech na pracovních cestách
s organizací Lékaři bez hranic bude povídat chirurg Tomáš Šebek (6. prosince 2018, 18 hod.) a na Dědinu se vypravíme se spisovatelkou a scenáristkou
Petrou Dvořákovou (7. prosinec 2018, 17 hod.).
4. 12. / 18.00 / Literární advent: Hana (Alena Mornštajnová), (Videokonf.
místnost / 4. patro)
5. 12. / 18.00 /Literární advent: Nejen o čertovi (Pavel Čech), (Videokonf.
místnost / 4. patro)
6. 12./ 17.00 / školení / Bezplatné informační zdroje z oblasti pedagogiky (Počítač.učebna / 6. patro)
6. 12. / 18.00 / Literární advent: S Lékaři bez hranic (Tomáš Šebek),
(Videokonf. místnost / 4. patro)
7. 12. / 18.00 / Literární advent: Dědina (Petra Dvořáková), (Videokonf.
místnost / 4. patro)
10. 12. / 17.00 / Exkurze pro veřejnost v MZK: Knihovna jako služba veřejnosti (Malý sál / 6. patro)
11. 12. / 17.00 / přednáška / Zpráva fondů klášterních knihoven po
roce 1950 (Videokonf. místnost / 4. patro / místnost)
13. 12. / 17.00 / školení / České a zahraniční digitální knihovny (Počítač.
učebna / 6. patro)
20. 12. / 17.00 / beseda / Raději zešílet v divočině (Konf. sál / přízemí)
(sal, foto: Archiv MZK)
inzerce

www.pohrby.cz
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Bláznivá, střelená, trhlá a ztřeštěná:
Prostě komedie od Monty Pythonů
Po všech těch pohádkách a slaďoučkém cukroví si dopřejte
příjemnou změnu a vyrazte
mezi svátky do divadla! Na muzikálovou komedii, na chlebíček a hlavně na pořádnou
porci absurdního a bezuzdného humoru, který se nezastaví
opravdu před ničím a nebere
si žádné servítky. V muzikálu
Spamalot, který vznikl podle
scénáře filmu Monty Python
a Svatý grál, není žádný nápad dost bláznivý, takže se můžete těšit na legendu o bájném hradu Camelot, udatných rytířích kulatého stolu a neohroženém
králi Artušovi, ovšem tak, jak ji rozhodně neznáte. A to v hvězdném obsazení!
Na jevišti uvidíte třeba Petra Štěpána, Hanu Holišovou, Lukáše Janotu nebo
Dušana Vitázka.
Tak co myslíte? Najde král Artuš Svatý grál? Přemůže krvelačného králíka??
Je sir Lancelot gay??? A unese evropská vlaštovka kokosový ořech???? Tohle
prostě musíte vidět!!!!! A jestli ne vy, tak určitě vaši blízcí, kteří by vstupenky
mohli najít pod vánočním stromečkem… Protože co je lepší dárek než kvalitní
kulturní zážitek a příjemně strávené společné chvíle? Vstupenky jsou k dostání v pokladnách Městského divadla Brno na Lidické ulici a lze je rezervovat či
(sal, foto: Archív MdB)
zakoupit také online na www.mdb.cz.

Filip Teller roztancoval Kluse
a chystá další Tell or Show
Divadelní talk show Tell or
Show herce a moderátora Filipa
Tellera má za sebou úspěšnou
premiéru v Divadle Bolka Polívky. Hosty talk show s podtitulem Pravdivá byli písničkář
Tomáš Klus, moderátorka Nora
Fridrichová a skautky z oddílu
Šídla. Do posledního místečka
zaplněné hlediště se dočkalo
mnoha humorných momentů
a překvapivých situací.
Tomáš Klus dokonalou slovenštinou povyprávěl, jak si u našich východních sousedů vydělával v okýnku s kebabem, a také ukázal, že se nebojí hudební a taneční improvizace, která na vyžádání diváků probíhala v country
stylu. Řeč samozřejmě přišla i na Klusův nekompromisní postoj k pravdě,
o němž se v poslední době rozepsal na sociálních sítích. Nora Fridrichová
povyprávěla, jak v České televizi fungují procesy pomáhající udržovat vyváženost a objektivitu nejen v pořadu 168 hodin, který moderuje. Kromě
úskalí novinářské profese nechala diváky lehce nahlédnout i do svého soukromí a společného života s hokejovým komentátorem Robertem Zárubou.
Posledními hosty Pravdivé Tell or Show byly mladé skautky z brněnského
oddílu Šídla, které přinesly pohled na pravdu dětskýma očima. „Jsem rád,
že se diváci bavili. Věřím, že zažili situace, které by jinde zažít nemohli, a zároveň se dozvěděli i něco zajímavého o našich hostech. Zároveň doufám, že
z divadla odcházeli s přesvědčením, že stojí za to se za pravdu rvát,“ říká Teller. Výběr toho nejlepšího z Pravdivé Tell or Show najdete na facebookovém
profilu pořadu a na Youtube.
Už nyní jsou v prodeji vstupenky na další pokračování Tell or Show, která
tentokrát ponese podtitul (Ne)závislá. Vstupenky lze zakoupit na webu tellorshow.cz, v síti Go Out nebo na pokladně Divadla Bolka Polívky. Jelikož první
Tell or Show byla vyprodaná několik týdnů dopředu, doporučují pořadatelé
s nákupem vstupenek příliš neotálet. Kdo do křesla pro hosty zavítá tento(sal, foto: Archív ToS)
krát, se dozvíte rovněž na webu pořadu.
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Kudy a kam

VIDA! slaví čtvrté narozeniny
a chystá vánoční dílny plné pokusů

Přijďte pomoci Ježíškovi obdarovat
zvířata v zoo. Přivítat tam můžete i nový rok

V brněnském zábavním vědeckém parku
najdete přes 170 interaktivních exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat
tak svět kolem nás.
Rozpoutáte tornádo,
odpálíte vodíkovou
raketu, zahalíte město do mlhy, vstoupíte
do obřího srdce nebo zmrazíte vlastní stín. To už ví skoro každý. Víte však, že
VIDA! nabízí každý víkend i speciální program pro rodiny s dětmi?
Téma víkendových Labodílen se během roku mění. Návštěvníci si tak mohli užít
například ohnivé pokusy, experimenty s barvami, naučili se vyrábět zlato nebo
rozsvítit žárovku pomocí pomerančů. Na prosinec VIDA! připravila netradiční
vánoční dílny, díky kterým odhalíte tajemství prskavek. Dozvíte se, jak prskavky
fungují a jak si je vyrobit doma. Dokonce se naučíte připravit prskavku, která hoří
i pod vodou. Na závěr se můžete těšit na dílničku netradičních vánočních přání.
Hned první víkend v prosinci oslaví VIDA! své čtvrté narozeniny a oslaví je
bublinami. Čeká vás speciální bublinová show a celá řada jedinečných pokusů.
Zjistíte, jak sestrojit bublinový stroj na suchý led a naučíte se vyčarovat bublinového hada. Vyzkoušíte si, jak do bubliny dostat kouř a do jedné magabubliny se
můžete i schovat. Každý dětský návštěvník si z této výjimečné oslavy narozenin
odnese malý dáreček.
Víte co je nejlepší vánoční dárek? Jednoznačně zážitek! Na e-shopu VIDA! nebo
na pokladně centra jsou k dostání jedinečné dárkové poukazy buď na jednorázový
vstup, nebo dokonce i na permanentku. Hrát si a objevovat ve VIDA! je totiž vysoce
návykové. Přijít jednou rozhodně nestačí. Teprve po třetí návštěvě začínáte tušit,
co všechno tu můžete zažít, ale ani po sedmé toho nemáte dost. S permanentkou
můžete do VIDA! chodit, jak často budete chtít.
(sal, Foto: Archív VIDA)
Užijte si advent ve VIDA! www.vida.cz

Tradice se mají dodržovat a v Zoo Brno se toho rádi drží. Na Štědrý den si
budou moci všichni zájemci užít speciální komentovaná krmení.
Byla by velká škoda, kdyby Ježíšek dorazil jen do všech domácností. Stranou
jeho pozornosti proto nezůstane ani letos brněnská zoo, kde své dárky dostanou
také některá zvířata. To vše samozřejmě s odborným výkladem chovatelů přímo
u jednotlivých expozic. Komentovaná krmení v dárkovém balení začnou po deváté hodině. Zoo Brno bude otevřená od 14:00, poslední vstup je možný hodinu
před koncem návštěvní doby. Tento čas mohou děti využít i ke svezení na ponících
v Dětské zoo, pokud to počasí dovolí.
A aby toho nebylo málo, tak jim rodiče nemusí platit vstup. Stačí jediné – odevzdat u pokladny vlastnoručně vyrobenou vánoční ozdobu. Tato akce platí po celý
prosinec až do Štědrého dne. Jestli by vám návštěva zoo nevyšla 24. prosince, můžete přijít i kterýkoliv jiný den. Otevřeno mají denně, včetně všech svátků.
Brněnská zoo připraví ojedinělá komentovaná setkání také na Nový rok. Rok
2019 tak můžete přivítat na Mniší hoře ve společnosti svých oblíbených zvířat.
(sal, Foto: Archív Zoo)
Jste srdečně zváni.

Vařte a soutěžte s Šalinou

Vánoční menu ve světě

SOUTĚŽ

V prosincovém čísle Šaliny loňského
roku jsme vám představili vánoční
menu typické pro Francii, Anglii, Filipíny, Japonsko USA a Nový Zéland.
Letos budeme pokračovat dalšími
světovými destinacemi.
Vánoční menu Itálie se liší region
od regionu, často i dům od domu, ale
vždy je velmi pestré a bohaté. Typickým pokrmem je ryba (většinou mořská), rozhodně na stole nesmí chybět
pasta (nejčastěji s plody moře - srdcovky, ančovičky atp.) a také proslulý dezert Panettone. Panettone je pečený koláč s kandovaným ovocem,
připomínající svým tvarem naši bábovku. Podává se samotný nebo také

doplněný mascarpone, glazovanými
kaštany či kousky čokolády.
Ve Španělsku je to velmi podobné – škála pokrmů je skutečně široká
a liší se oblastně. Podává se například
krocan, nejrůznější plody moře, jehněčí i vepřové. Ve sladkostech nesmí
chybět mandle a med (ovlivnění arabskou kuchyní), typický je El turrón,
připomínající turecký med, nebo El
mazapán (marcipánové figurky).
Také v Německu se v každé spolkové zemi podává jiné menu. Zpravidla
v něm však nechybí ryba (většinou
sladkovodní) – převážně candát, štika nebo kapr. Proslulým pokrmem
je konšelská mísa, která obsahuje

JAK SE JMENUJE BÍLÉ ŠUMIVÉ VÍNO, KTERÉ JE TYPICKÝM SVÁTEČNÍM NÁPOJEM VE ŠPANĚLSKU?
Svoje odpovědi posílejte e-mailem do 15. prosince 2018
na adresu soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést
své jméno a telefonický kontakt. Vylosovaný autor získá
voucher do steakhousu U Starýho Billa. Vítězem minulého kola
se stává Jiří Kabát ml.

kousky vepřové pečeně, kachny, krůty, husy, uzeného masa a klobás. Po
celé zemi na stole nechybí vánoční
štola, připomínající naši vánočku.
Rakouské Vánoce jsou díky blízkosti a společné historii hodně podobné
našim. Rakušané si stejně jako my nejčastěji pochutnají na kaprovi, řízcích
a bramborovém salátu.
Podobně má kapr své místo i v Polsku, zde jej dále doplňují boršč, zelňačka či houbová polévka a pirohy.
Slováci si užívají jako hlavní chod
kapra nebo jinou rybu s bramborovým salátem. Místo rybí polévky se
servíruje kapustnica, což je něco jako
naše stará známá zelňačka.
V Chorvatsku se chody liší podle
oblastí – ve vnitrozemí se peče husa,
kachna, krkovice nebo sele, na pobřeží se konzumují zejména ryby a plody
moře. Na stolech nechybí mísy s huspeninou a klobásami a také spousta
sladkostí – makovníky, ořechovníky,
bábovky.
Srbské Vánoce jsou pravoslavné,
začínají tedy až 7. ledna sedmichodovou postní večeři (např. fazole,

kapustová polévka, ryba, houbová
omáčka, štrúdl). Následující slavnostní oběd je také vícechodový, zahrnuje nejčastěji pečené selátko, spoustu
různých příloh a sladkostí.
Rusové jako polévku povětšinou
servírují boršč, hlavním chodem jsou
ryby a to jak sladkovodní, tak i mořské. Oblíbenou přílohou jsou tzv.
varenky – taštičky z kynutého těsta
plněné vším možným (rýže, zelí, houby, brambory). Milovaným dezertem
je pšeničný nákyp doplněný mandlemi, mákem, rozinkami nebo jiným sušeným ovocem.
Klidné prožití Vánoc a šťastný
nový rok 2019 vám všem přeje steakhouse U Starýho Billa
(steakhouse U starýho Billa)

brno.cz/vanocenaradnici

Brněnské momenty

3URJUDPYiQRĀQtKRRGSROHGQH
QD1RYpUDGQLFL
WYRŉLYpGtOQ\SURGėWL
GėWVNiGLYDGHOQtSŉHGVWDYHQt
YìXNDYiQRĀQtFKNROHG
SURKOtGN\SURVWRU1RYpUDGQLFH
SRWUDYLQRYiVEtUND
%HWOpPVNpVYėWOR

Pořadatel akce:
Statutární město Brno

Organizátor:
CONCEPT LINE s.r.o.
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