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Objevte svět pod hladinou
v zábavním vědeckém parku VIDA!
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Tramvají ke kampusu.
Nová trať usnadní cestování.

slaví patnácté narozeniny

Nová pravidla
pro rezidentní parkování

inzerce

Staň
ňte se hrd
dino
ou na
aší výrobyy

Vyrráb
bějtte ty nejjlep
pší dv
veře
do vla
aků
ů, metra
a a tra
amv
vají,
kte
eré jezzdíí po
o ce
elém
m svě
ětě
My tottižž dáv
váme zam
městtnan
ncům přříle
ežitosst dělat je
edinečné věci

Josef Štěpek
Směnový mistr

www..hrrdin
nouv
vife..cz
703
3 155
5 25
59

2
dov5 dní
ole
né

2

Brněnské momenty

Milé čtenářky, milí čtenáři,
nejčastěji skloňovaným slovem tohoto čísla je asi doprava, a to ne pouze ta
městská hromadná. Motoristé však určitě ocení přehled možností, kde najít
informace o uzavírkách a objížďkách, jaké změny je čekají od podzimu při
parkování či jak to vlastně je s fungováním křižovatek a přisvětlováním přechodů… I tak ale na vás ještě na dalších stránkách čeká spoustu čtení také
z ostatních oblastí života v Brně. To si mimochodem právě v dubnu připomene své sté narozeniny. Dne 16. 4. 1919 vyšel totiž zákon o sloučení sousedních obcí s Brnem, jímž byl položen základ ke vzniku tzv. Velkého Brna.
Zdaleka nejen tyto informace, ale desítky tisíc dalších objevíte na unikátní
Internetové encyklopedii dějin Brna, která letos rovněž slaví (i když „pouze“
patnáctileté výročí) a o které si povídáme s jejím zakladatelkami. Určitě si
její stránky občas otevřete, protože ani nevíte, co všechno o Brně ještě neJiřina Veselá, šéfredaktorka
víte (☺). Šalinou s Šalinou za sluníčkem!

Tramvají ke kampusu.
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Dotaci na stavbu tramvajové trati,
která má propojit městské části Starý
Lískovec a Bohunice, získalo město
Brno na základě žádosti Dopravního
podniku města Brna. Práce na devět
set metrů dlouhé trati ze zastávky

Osová k Univerzitnímu kampusu začnou ještě letos. Z operačního programu Doprava se podařilo získat
více než miliardu korun.
Tramvajová trať ze zastávky Osová zjednoduší cestování tisícům lidí,

Jinde jim nepomohou. Ruku podává fond

Lidem, kteří se ne úplně vlastní vinou ocitli ve vážných problémech,
osamělým seniorům či dětem ze
sociálně znevýhodněných rodin.
Takový je jen neúplný výčet těch,

kter ým vloni podal pomocnou
ruku Sociální nadační fond města
Brna a Jihomoravského kraje. Ten
funguje už čtvrt století a pomáhá
doplňovat financování sociálních
služeb. Vloni vyplatil více než milion korun jednotliv ým žadatelům. Na svém březnovém zasedání
schválili brněnští zastupitelé milionovou dotaci i pro letošní rok.
Nově navíc začíná fond poskytovat
dary nejen jednotlivcům, ale i organizacím působícím v sociální

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace
založená původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“. Vznikla
už v roce 1993, o pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014
se působnost fondu rozšířila na Jihomoravský kraj, který také přispívá na jeho
aktivity prostřednictvím dotací a darů.

Od 1. července 2018 zahájil nadační fond veřejnou sbírku zaměřenou na shromažďovaní ﬁnančních prostředků určených na zajištění pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům v tíživých životních situacích. K tomuto účelu zřídil nadační fond transparentní
bankovní účet u MONETA Money Bank a.s: 225782453/0600
Činnost nadačního fondu můžete podpořit ﬁnančním příspěvkem. Lze přispět jednorázově nebo dlouhodobě pravidelným převodem libovolné částky. Prostřednictvím
transparenčních účtů se můžete kdykoliv on-line informovat o toku ﬁnančních prostředků nadačního fondu.

oblasti, byť třeba jen okrajovým
způsobem. „Kam konkrétně pomoc
poputuje, rozhoduje vždy správní rada po zvážení všech žádostí,“
upřesnila Monika Škorpíková ze
správní rady nadačního fondu (z odboru sociálních péče MMB).
„Naším záměrem je do budoucna zajistit podporu všem aktivitám
fondu a nadále rozšiřovat jeho záběr tak, aby se pomoc dostala k těm,
kteří ji opravdu potřebují. Jsou totiž případy, na něž v současné době
legislativa stále nemyslí, a tak není
možné řešit je jinými prostředky.
V tomto smyslu chceme sami hledat cesty, kterými by bylo možné
do budoucna legislativu upravovat, především prostřednictvím
spolupráce s Jihomoravským krajem,“ vysvětlila primátorka města
Brna Markéta Vaňková, která stojí
v čele správní rady fondu. „Budeme
intenzivně pracovat na tom, aby se
do podpory fondu zapojila veřejnost
a především podnikatelé a mohl tak
ještě účinněji naplňovat cíle, kvůli
kterým už před lety vznikl,“ uvedl
náměstek pro sociální oblast Robert
(tis)
Kerndl.

Komu může být
pomoc určena:
Nadační příspěvek ze Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje může být poskytnut
žadateli za účelem řešení jeho tíživé
sociální situace nebo jeho rodiny,
zejména v těchto oblastech:
Přímá podpora dětí v náhradní
rodinné péči/ohrožených sociálním vyloučením/v dětském domově/ se zdravotním postižením
Podpora rodiny pro samoživitele/ovdovělé/rodiny či osamělé jednotlivce v krizové situaci
Podpora pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Informace o aktivitách
Sociálního nadačního fondu
najdete na
www.socialni-nadacni-fond.cz
Nově začal fungovat také proﬁl
na Facebooku
https://www.facebook.com/
socialni.nadacni.fond/
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Brno získalo dotaci na stavbu
tramvajové trati z Osové
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Anketa:
Zajímá vás historie Brna?
Zdeněk Junák,
herec Městského divadla Brno
Ano, zajímá. Mě například zajímá „ztracený potok“,
chcete - li říčka Ponávka. Všichni Brňané o ní určitě
ledacos vědí, ale kde je? Údajně začíná v podzemí
někde v Králově Poli, teče pod Zamilovaným hájkem,
dostává se k parku Lužánky a dál pokračuje k ulici Milady Horákové. Možná až pod Mahenovo divadlo či Janáčkovu operu. A mně by se moc líbilo,
kdyby se - díky technickým vymoženostem 21. století - Ponávka dostala
na povrch a vytvořila třeba právě v Lužánkách úžasnou fontánu. Kdyby
třeba zpívala, ta fontána, to by bylo super. Ale to už chci asi moc.

Mirka Topinková Knapková,

kteří denně míří do oblasti Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního
kampusu Bohunice. V současné době
cestující využívají k přepravě do oblasti autobusovou a trolejbusovou dopravu. Už na konci roku 2022 by mohlo být díky tramvajové dopravě místo
ještě dostupnější, a to spoji, které pojedou přímo z hlavního nádraží.
Předpokládané náklady na stavbu
přesahují 1,4 miliardy korun s tím,
že 85 procent pokryje získaná dotace. Na trati podle projektu vzniknou
dvě nové zastávky Nová Jihlavská
a Nemocnice Bohunice. Zastávka
Nová Jihlavská bude umístěna pod
zemí. Tunel dlouhý 619 metrů povede pod zemí v hloubce až 9 metrů.

Dopravu na trase bude zajištovat
linka číslo 8.
„Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde
zůstane zachovaná možnost přestupu
na další autobusové a trolejbusové linky. Dále bude vedená hloubeným tunelem pod Mikuláškovým náměstím,
podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku
města Brna Miloš Havránek.
Do oblasti denně cestuje přibližně
40 tisíc lidí. Aktuálně mohou využívat autobusové linky 40, 50, 51, E56,
61, 69, 82, N90, regionální linky 405,
406 a trolejbusové linky 25 a 37.

olympijská vítězka ve skifu LOH 2012
Zajímá, ale informace si cíleně nevyhledávám.
Ráda si však poslechnu třeba nějakou přednášku
nebo pořad věnovaný dějinám svého města, občas navštívím i známá místa, která jsou spojená
s historickými událostmi.

Šimon Ryšavý,
knihkupec a nakladatel
Historie Brna je můj velký koníček - již po desetiletí vydávám knihy nejvýznamnější historičky
M. Flodrové, i dalších autorů, jako jsou R. Květ,
V. Žampach, M. A. Fryščok či V. Lejsková aj. K 100.
výročí Velkého Brna jsem udělal reedici unikátní knihy: BRNO aneb
trocha povídání jak se Brno velkým Brnem stalo a jeho ulice ke
svým jménům přišly od M. Flodrové, mistrně ilustrované S. Sedláčkem. Kéž by bylo více takových autorů...
P. S. Gratuluji Internetové encyklopedii dějin Brna!

(htom)

Milan Uhde,
dramatik
Samozřejmě, zejména historie novodobá, protože
skrze její poznání se jako člověk žijící v Brně dvaaosmdesát let dozvídám i leccos o sobě.

V porodnici FN Brno se vloni
narodil rekordní počet dětí
Nejvyšší porodnost za posledních
osm let a druhou nejvyšší v novodobé historii gynekologicko-porodnické kliniky evidovali vloni ve Fakultní nemocnici Brno. Celkový počet
porodů dosáhl čísla 6 246: na pracovišti v Bohunicích přivítali lékaři na
svět 3 274 novorozenců, na Obilním
trhu pak 2 972 miminek. Celkem se
narodilo 6 367 dětí. Oproti loňskému
roku se počet porodů navýšil o 47.
Mezi novorozenci bylo 136 dvojčat

a dvoje trojčata. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je
největším porodnickým pracovištěm
v České republice a každoročně se
zde narodí přibližně 50 % dětí Jihomoravského kraje. Podle požadavků
nastávajících matek je zhruba pětina
všech porodů vedena pouze porodními asistentkami, bez zásahu lékaře.
Ti jsou však připraveni poskytnout
svoji péči v okamžiku výskytu zvý(sal)
šeného rizika.
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Teplárny Brno
pokračují ve výměně parovodů
Horká voda v rozvodech přináší teplo
šetrněji k životnímu prostředí a úsporněji vzhledem k peněženkám odběratelů. Proto již od roku 2010 Teplárny
Brno každým rokem rekonstruují další část zastaralých parovodů a nahrazují je moderními horkovody. Plně
horkovodní síť by Brno mělo získat za
tři roky – vzhledem k čistotě ovzduší
to bude obdobné, jako by z Brna zmizelo na 10 tisíc automobilů.
Většina prací na letošní etapě rekonstrukce začne na přelomu dubna
a května a ukončeny budou nejpozději na konci října. Přesné termíny zahájení budou zveřejněny na stránkách
www.teplarny.cz i na www.kopemezabrno.cz, jen co budou podepsány
smlouvy s jednotlivými zhotoviteli.

VSKÁ
CEJL, TKALCO

SPOLKOVÁ
HVĚZDOVÁ,

Tam také najdete například doporučené objízdné trasy a další podrobnosti. Obyvatelé dotčených lokalit budou
informováni prostřednictvím letáků
do schránek, na nichž najdou i jméno
a kontakt na investičního technika
Tepláren Brno, na kterého se budou
moci obracet s případnými dotazy.

Cejl
Pokračovat bude výměna parovodů také v oblasti Cejlu a Tkalcovské.
Vzhledem k nutným uzavírkám bude
podle předpokladu doprava vedena
přes Radlas, Plynárenskou a Špitálku. I v okolí Cejlu přechodně ubydou
parkovací místa a stání.
Teplárny Brno se rovněž snaží vyjednat možnost náhradního

bezplatného parkování pro občany
na některém z přilehlých parkovišť.

Brno sever
Letošní etapa se částečně dotkne
také městské části Brno sever. Už od
března se pracuje v lokalitě Svitavského nábřeží, po uzavření cyklistické stezky pokračující práce tady
uzavřou i pěší trasu.
Od dubna začnou práce na dalších
místech. Omezení dopravy přinese
rekonstrukce v oblasti ulic Hvězdová
a Spolková. Podle předpokladu budou v průběhu stavby uzavřeny části
ulic Černopolní (mezi ulicemi Milady Horákové a Francouzská) a Spolková (mezi ulicí Hvězdová a objektem Spolková 3). Dále bude uzavřen

jízdní pruh ulice Hvězdová, která
bude jednosměrná od Bratislavské
ve směru k ulici Francouzská. Pravý jízdní pruh ulice Milady Horákové bude místně omezen v délce cca
10 metrů u ulice Černopolní. Doprava bude vedena přes Francouzskou,
Přadláckou a Bratislavskou. Práce
v této části také omezí parkování,
protože dočasně bude zrušeno několik desítek parkovacích míst a stání.

KÖRNEROVA

OUCKÁ
ÍČOVA, OLOM
L
K
,
A
V
O
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HÚSKOVA
ŘEHOŘOVA,

VODNÍ

Brno střed
Pracovat se bude rovněž v oblasti
Körnerovy. Dle předpokladu bude
Körnerova uzavřena od Bratislavské po Cejl, částečně omezena bude
i křižovatka ulic Bratislavská – Körnerova. Objízdné trasy povedou
přes Bratislavskou a Cejl. I v tomto
případě dojde ke zrušení parkovacích stání.
Bez objížděk se obejdou práce v oblasti Vodní – částečně bude

uzavřen pouze úsek ulice Jircháře.
I zde je třeba počítat s dočasným zrušením parkovacích míst.

Černovice
Necelé dva kilometry nových horkovodů nahradí během letošního
léta v Černovicích zastaralé parovody. Rekonstrukce sítě se dotkne
ulic Řehořova, Húskova, Kneslova,
Zvěřinova, Klíčova a Olomoucká.
Rekonstrukce v lokalitě Řehořova,

Húskova a Kneslova by se měla obejít bez dopravních uzavírek, je však
nutné počítat s dočasným omezením parkovaní a dopravy. Předpokládá se, že budou částečně uzavřeny Zvěřinova a Spojka, naopak
zobousměrněna bude ulice Stinná.
Objízdné trasy jsou plánovány po
ulicích Olomoucká, Tržní, Klíčova,
E. Krásnohorské a Stinná. I v této
části Černovic dojde k dočasnému
omezení parkovacích míst.

inzerce

VELIKONOCE
JARNÍ VÝSTAVA V OLYMPII
4.–25. DUBNA 2019

Přechod z páry na horkou vodu
při distribuci tepla odstartovaly
teplárny už v roce 2010. Moderní
dodávka tepla v horké vodě
znamená nižší spotřebu tepla
při zachování stejné tepelné
pohody, což se ročně projeví pro
přepojenou domácnost úsporou
kolem 1500 až 2000 korun
v nákladech na teplo.
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Rozhovor Šaliny

Internetová encyklopedie dějin Brna:
15 let, 67 tisíc hesel, 250 000 návštěvníků ročně
Mnohá výročí spjatá nějakým způsobem s Brnem v ní lidé hledají nebo si je aspoň ověřují. Sama na to
svoje ale neupozorňuje. Přesto unikátní Internetová encyklopedie dějin Brna (www.encyklopedie.brna.
cz) oslaví letošní rok již patnácté výročí od svého založení. O tom, kolik v ní je dnes hesel, co všechno v ní lze
najít i o tom, že tato „dobrovolnická činnost“ už inspirovala také další velká města, jsme si povídali s jejími
zakladatelkami, Jitkou Šibíčkovou a Irenou Loskotovou. (Stojí určitě za zmínku, že mezi spoluzakladatelky
patří i známá brněnská historička Milena Flodrová.)

Německý dům (Deutsches Haus) stával v parku na Moravském náměstí v letech
1891–1945. Zdroj: Muzeum města Brna

Začínat se má od začátku, ale
přece jen: představte prosím
projekt IEDB těm, kteří se s ním
ještě nesetkali.
J. Š. a I. L.: Encyklopedii tvoří soustava
navzájem propojených hesel z různých
oblastí brněnské historie, např. osoby,
události, ulice, školy, pamětní desky
apod. Unikátní je právě vzájemná propojenost jednotlivých hesel, jakási pavučinka, která hledajícímu pomůže odkrýt
mnohdy i zcela netušené souvislosti.
A jak tedy projekt vznikl?
J. Š. a I. L.: Právě Milena Flodrová
říká, že za všechno mohou zvídavé

telefonáty Brňanů, kteří se na ni, ale
nejen na ni, obraceli především kvůli starým názvům ulic. Stále častěji se
objevovaly otázky typu „Tady píšou
o náměstí Císaře Josefa, ale kde to je
dnes?“ Hledala, dělala si poznámky,
a tak vlastně budovala svou databázi
brněnských ulic a náměstí.
Nezaháleli ani další budoucí encyklopedisté, kteří si rovněž vytvářeli
pomocné kartotéky z oblastí, jimž se
profesně věnovali. Odtud už pak nebyla až tak daleká cesta k myšlence
vytvořit brněnskou encyklopedii,
kde by všechny tyto informace byly
shromážděny.

Anenská ulice v roce 1907. Zdroj Archiv města Brna.

Před patnácti lety ale bylo spíš
běžnější, aby taková encyklopedie dostala knižní podobu…
J. Š. a I. L.: V Muzeu města Brna, kde
jsme tehdy obě pracovaly, jsme tomuto nápadu s kolegy přidali další
rozměr, elektronickou formu zpracování, která nabízí jedinečné kombinační možnosti při práci se zadanými informacemi, a nevyžaduje žádný
termín předání rukopisu do tisku.
Strukturu celé encyklopedie i jednotlivých hesel jsme začínaly navrhovat
s kolegyní, historičkou Mirkou Menšíkovou, ale už od počátku byl autorský
kolektiv pro všechny zájemce o práci
na našem projektu otevřený. Záhy se
k nám také začali přidávat kolegové
nejen z našeho muzea, ale i z dalších
brněnských institucí, Archivu města
Brna, Masarykovy univerzity, Moravské galerie nebo Knihovny Jiřího Mahena. Neocenitelnou práci tu po celé
přípravné období odváděl kolega Marek Peška, archeolog ze společnosti
ARCHAIA Brno z. ú., který průběžně programoval, měnil, doplňoval
a především propojoval jednotlivé tematické okruhy encyklopedie
podle stále náročnějších požadavků
autorského kolektivu. Současně se
vedle tzv. autorské verze začala vytvářet verze uživatelská, která byla

zpřístupněná jako dárek Brňanům
ke 100. výročí založení Muzea města
Brna 12. května 2004.
Základním a pomyslným rozcestníkem tohoto informačního portálu se tedy staly brněnské ulice a náměstí…
J. Š.: …a na ně volně navazují záznamy k brněnským osobnostem, událostem, pomníkům, pamětním deskám,
uměleckým dílům, stavbám i archeologickým lokalitám. A jak jsme už
říkaly, mezi jednotlivými hesly i celými tematickými okruhy lze volně
přecházet. Lze třeba vysledovat, kde
dotyčná osobnost pracovala, kde žila,
kde má pamětní desku…
Začínali jste několika sty hesly,
kolik jich máte dnes?
J. Š. a I. L.: Něco přes 67 tisíc hesel
a více než 20 tisíc fotografií. Ty nejucelenější sekce tvoří Ulice a pak
Objekty – okruh, který zahrnuje
pomníky, pamětní desky, umělecká
i architektonická díla. Mezi nejvyhledávanější hesla patří ulice a náměstí
- čtenáře většinou zajímá, jak se jmenovaly původně, či po kom nesou
svůj název. Velmi atraktivní pro uživatele encyklopedie jsou i dobové fotografie. Nejobsazenější, tedy nejpočetnější je sekce Osobností, která čítá
zhruba 33 tisíc hesel. Kromě osobností samých jsou tu i jejich rodinní
příslušníci, což umožňuje zajímavá
srovnání, jak se některá rodová křivka projevuje v dějinách města. Někdy
jde jen o jednogenerační záležitost,
jindy se naopak zapíšou do historie
hned dvě, tři generace.

Dominikánské náměstí v roce 1910. Zdroj Archiv města Brna.

Rozhovor Šaliny
IEDB odstartovala skupinka
nadšenců, jak je to dnes a kolik
lidí se na její tvorbě podílí nebo
podílelo?
J. Š. a I. L.: Na nepravidelných pracovních encyklopedických schůzkách se setkávají necelé dvě desítky
autorů, část z nich se na tvorbě encyklopedie podílí po celých patnáct let.
Celkem se od vzniku encyklopedické
databáze až dosud zapojily více než
čtyři desítky odborných pracovníků
několika brněnských kulturně vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí. Veškeré úkony – zpracování
hesel i obrazové dokumentace provádějí členové autorského kolektivu zcela bez nároku na honorář, nad
rámec svých pracovních povinností,
často jen ve svém volném čase.
A přibývají další tvůrci?
J. Š. a I. L.: Pořád je to dobrovolný
projekt, nemůžeme slibovat žádné
odměny. A mnohé možná odrazuje,
že hned nevidí výsledek své práce,
že jen přidali střípek do mozaiky, což
není tak atraktivní, jako když se můžete pochlubit hotovým „výrobkem“.
Nová hesla v encyklopedii vytvářejí
ale i studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci studentského modulu. Učí se současně tím
získávat informace, pracovat s prameny, s literaturou…
V rámci encyklopedie vznikly
i virtuální modely Brna, že?
I. L.: Prostřednictvím webových
stránek jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti i představu o podobě
města Brna v době obléhání Švédy
roku 1645. Množství poznatků, které máme k dispozici, jsme zpracovali
formou virtuálního modelu města,
který si lze stáhnout a prohlížet pomocí aplikace Google Earth. Následně vznikly ještě další dva modely,
jeden pro konec 14. století a jeden
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Víte, že…
město Brno mělo první veřejnou
dopravu nosítky v Českých zemích? Tušíte, kdy a kde byla v Brně
založena kolonie Kostivárna? Který z brněnských starostů ve svém
úřadu strávil pouhé 4 hodiny? Jak
brněnské ulice ke svým názvům
přišly? Na kterých místech v Brně
se objevila kašna zdobená kovovou
mříží s alegorickými postavami
dvanácti měsíců v roce, která dnes
stojí na nádvoří Nové radnice na
Dominikánském náměstí?
Odpovědi na tyto a spoustu
dalších otázek z historie
i současnosti města Brna
lze najít na stránkách
www.encyklopedie.brna.cz.
Původní Ševcovská ulička v roce 1905. Zdroj Archiv města Brna.

pro polovinu 18. století. Všechny lze
stáhnout prostřednictvím odkazu
na webu encyklopedie nebo přímo
na jejich samostatné adrese (http://
www.brno1645.cz/download.htm).
Věnujete se historii, ale jdete
s dobou, encyklopedie je na Facebooku i na Twitteru.
J. Š.: Na profilu Internetová encyklopedie dějin Brna (https://1url.cz/gtnMg), který každý den nabízí vybranou zajímavost z brněnské historie,
jsme od roku 2012. Velkým tahákem
jsou srovnávací fotografie brněnských ulic a náměstí, jejichž data pořízení dělí i více než sto let. Na dalším
encyklopedickém fb profilu BRNO –
stalo se v tento den (https://1url.cz/
SMHAa) zase připomínáme výročí
mnohdy i méně známých brněnských
osobností i událostí. Naši encyklopedii lidé najdou také na Twitteru i na
Instagramu. Výhodou sociálních sítí
je, že čtenáři nejsou jen pasivními
konzumenty, ale mohou také sami

Měnínská brána v Orlí ulici v roce 1912. Zdroj Archiv města Brna

přispívat svými fotografiemi a zapojit se do diskuse. A určitě je to cesta, jak přiblížit brněnskou historii
i mladší generaci.
Kolik lidí stránky IEDB ročně
navštíví?
J. Š. a I. L: Sledovaly jsme to hlavně
zpočátku, abychom zjistily, kolik lidí
náš projekt vůbec osloví. A zatímco
podle statistiky se v roce 2006 pohyboval počet návštěvníků kolem
67 tisíc, od roku 2012 je to průměrně
čtvrt milionu návštěvníků ročně.
Jako první převzala brněnský
model Jihlava, přibyla ještě další města?
J. Š: Databáze hesel vytvářejí samostatné týmy odborníků rovněž
v Uherském Hradišti a Ostravě, připravuje se plzeňská verze. Převzali
hotový produkt, který plní svými
daty a obrazovým materiálem. Nemuseli vymýšlet, jako kdysi my, jak
věci nejlépe propojit, aby fungovaly.

Tím, že my si prošly vším od píky,
získaly jsme k encyklopedii až mateřský vztah, což ale také nemusí být
vždycky výhoda. Je to trochu jako se
zahradou. Budete se k ní jinak chovat, když bude zcela ve vaší režii od
počátku, než když vám ji naplánuje
architekt a vy si jen sem tam vysadíte růži… Ale určitě je dobře, že náš
projekt takto žije.
Jaké je vaše nejoblíbenější
heslo?
I. L.: Taky byste ze svých dětí neurčila jedno, které je vám nejmilejší…
J. Š.: Vybrat nejmilejší, nebo nejzajímavější heslo je velmi složité. Spíše bych vyzdvihla ta, k jejichž vzniku přispěli sami čtenáři, a někteří
s námi takhle na dálku spolupracují
už několik let. Lidé zasílají i fotografie z rodinných zdrojů. Mnohdy jde
skutečně o unikátní materiál a my
jsme velmi rádi, že si jej prostřednictvím stránek naší encyklopedie
mohou prohlédnout i její čtenáři.
(jih, foto: Archív IEDB)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (rok 2013). Archiv IEDB.
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Nové semafory zvyšují bezpečnost
Modernizací letos projde dvacítka přechodů a křižovatek
„Doufáme, že se nám podaří uskutečnit všech asi 20 zamýšlených rekonstrukcí, provést výstavbu nového světelně řízeného přechodu na
ulici Rokytova a rozšířit metropolitní síť o další úseky pokryté optickými kabely,“ shrnul plány společnosti
Alexandr Gorbačov.
(bk, foto: archíb Bkom)

Brno je druhým největším městem
České republiky a tak zde, možná
více než v jiných menších městech,
vidíme stavební práce, které se dotýkají dopravní infrastruktury. Jsou
však nutností, i když občanům dočasně komplikují život. I v Brně proto
musí být opravovány mosty a silnice,
instalovány nové dopravní značky
nebo například dlážděny nové chodníky. Díky stále se zvyšujícímu počtu
vozidel se mění podoba stávajících
vozovek a vznikají nové komunikace, avšak přímá úměra mezi těmito
veličinami bohužel není.
Především z důvodů maximální
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu se ruku v ruce s uvedeným pojí požadavky na výstavbu
nových světelně signalizačních zařízení (SSZ), laicky řečeno semaforů,
inzerce

a na prověřování nových možností
ve změnách řízení dopravy. Všechny
návrhy změn v této oblasti a podněty
k vybudování nových SSZ podléhají
přísným kritériím. „Nejde si jednoduše říct, že zde na konkrétním místě postavíme semafor a ihned jít tuto
myšlenku uskutečnit,“ vysvětluje
Alexandr Gorbačov, specialista projektu SSZ a řídicích systémů ze společnosti Brněnské komunikace a.s.
V případě, že se město Brno rozhodne na základě podnětů občanů
nebo podnětů dopravní policie na
dané křižovatce řídit silniční provoz pomocí světelných signálů, dá
pokyn k tomu, aby byl zahájen proces návrhu pro výstavbu zamýšleného SSZ. Jde o nelehkou práci, kdy se
musí dopravní inženýři a projektanti
potýkat s mnoha úskalími. Mimo jiné
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je nutno přihlížet také ke stavebním
možnostem vozovek a k technologickým postupům.
Proces je zahájen zpracováním
studie, která by měla prokázat, zda
výstavba semaforů na dané křižovatce bude mít svůj význam a přínos.
V dalším kroku jsou zpracovány dopravně inženýrské podklady, které
jsou předány projektantům. Ti, po
zapracování mnoha připomínek ze
strany zadavatele, zpracují projektovou dokumentaci. V průběhu projektových prací dochází k požádání
o vydání všech potřebných povolení od stavebních úřadů, souhlasných
stanovisek od majitelů dotčených pozemků a majitelů inženýrských sítí
v blízkosti výstavby SSZ.
Obecně se dá říci, že rekonstrukce a nové výstavby SSZ se skládají
ze 2/3 z přípravy všech potřebných
podkladů a z 1/3 času potřebného
pro výběr zhotovitele a následnou
realizaci. Přesto, že jde o složitý
a zdlouhavý proces v přípravné fázi,
došlo na přelomu roku 2018 a 2019
k rekonstrukcím SSZ na následujících křižovatkách: Lidická x Koliště
a Koliště x Milady Horákové, kde byla
realizace spojena se stavbou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace
na ulici Koliště. Další rekonstrukce
proběhly na křižovatkách Heršpická
x Poříčí a Husova x Joštova (křižovatka u Červeného kostela).
V letošním roce hodlá společnost
Brněnské komunikace a.s. pokračovat v dalších rekonstrukcích SSZ.

Pro zlepšení nastavení řízení provozu
na brněnských silnicích jsou budovány
v rámci Městského kamerového
dohledového systému (MKDS) přehledové kamery přímo na světelně řízených křižovatkách. K tomuto účelu je
budována síť optických kabelů, které
jsou schopny přenést větší množství
informací oproti metalickým kabelům. V případě kamerového dohledu
jde o neoddělitelnou součást celého
systému. V rámci rozšiřování a budování MKDS na dopravní infrastruktuře
byl nově zbudován kamerový systém
na křižovatkách Mendlovo náměstí
x Křížová, Heršpická x Poříčí, Koliště
x Milady Horákové, Lidická x Koliště.
Na křižovatce u Červeného kostela
došlo k výměně kamer za novější,
technologicky vyspělejší.

Brněnské momenty

Řidičům pomůže web i aplikace

Kanalizace, horkovody i nové koleje. Brňany čeká
letos několik důležitých stavebních akcí, které
povedou ke zlepšení infrastruktury. Aktuální informace o provozu a souvisejících uzavírkách se
řidiči dozvědí na webu kopemezabrno.cz, v aplikaci BKOM a nově také ze spotů v rádiu.
„Proto, aby se zamezilo neočekávaným kolizím
při opravách, byla zřízena pracovní skupina koordinátora oprav a uzavírek. Ta se snaží mapovat veškeré opravy, korigovat jejich začátky a případně vyjednat jejich posun tak, aby se řidičům projíždělo
Brnem co možná nejlépe. Ačkoliv pracovní skupina
i samotná koordinátorka pracují naplno, nelze očekávat okamžitý efekt. Stavby, které čekají Brňany
letos, jsou totiž plánované dlouhodobě, mnohdy
několik let dopředu. Děkuji řidičům za trpělivost,
výsledek rekonstrukcí zlepší životní podmínky nám
všem,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta

Vaňková důvody, proč ani letos nečeká řidiče bezproblémový průjezd městem.
Usnadnit cestování ale pomůže řidičům několik
nástrojů. O uzavírkách, jejich průběhu či ukončení
pravidelně informují například weby kopemezabrno.cz nebo oficiální městský Facebook či Twitter
BRNOmycity pod hashtagem #kopemezabrno. Nově
se o nich řidiči dozvědí také z pravidelných relací
v rádiu. „Aktuální informace nejen o uzavírkách, ale
i kolonách, nehodách nebo vytíženosti jednotlivých
komunikací získají lidé prostřednictvím aplikace Brněnských komunikací, kterou najdou na stránkách
www.doprava-brno.cz. Dostupné jsou tu i kamerové
snímky z tunelů. Při plánování trasy může být tato
aplikace pro řidiče velmi užitečná,“ podotkl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Novinkou letošního roku se stanou také červené
reflexní vesty, které budou nosit pracovníci právě
na městských stavbách. Brňané tak získají lepší přehled o tom, kdo na které stavbě pracuje.
(tis, foto: Archív Šalina)

Kde hledat informace o dopravě:
web kopemezabrno.cz | oficiální městský Facebook |
Twitter BRNOmycity pod hashtagem #kopemezabrno.
Aktuální informace nejen o uzavírkách, ale i kolonách,
nehodách nebo vytíženosti jednotlivých komunikací
získají lidé prostřednictvím aplikace Brněnských komunikací, kterou najdou na stránkách www.doprava-brno.cz.

Právní poradna
Zvířata nejsou věci
Ke zvířatům přistupují lidé
s respektem k tomu, že se
jedná o živé tvory, kteří je
obklopují a přinášejí jim radost či obživu. Standardem
je proto ochrana zvířat i po
právní stránce, zejména
ochrana proti jejich týrání
(zák. č. 146/1992 Sb.) nebo zákaz odebrání zvířat
jejich vlastníkům v exekuci, pokud zvířata slouží
člověku jako společník – domácí mazlíček. Až nový
občanský zákoník ale přinesl jasné zakotvení, že
zvířata nejsou věcí v právním smyslu. Zvířata tak
právně stojí mimo kategorii právnických či fyzických osob a samotných věcí. Přesto se však na
zvířata použijí ustanovení občanského zákoníku
o věcech v rozsahu, který právě zvláštní postavení
zvířat zohledňuje. Narozená mláďata zvířete tak
náleží jako plod věci vlastníku zvířete, podobně
jako plody stromu. Je možné uzavřít kupní smlouvu na koupi koně, kočku lze zdědit, papoušek může
být ve spoluvlastnictví, ale psa nelze v zásadě dát
do zástavy. Zvláštní postavení zvířat a jejich vlastnictví reﬂektuje také odpovědnost jejich vlastníka za škodu, kterou by případně zvíře způsobilo
(§ 2933 a násl. občanského zákoníku).
JUDr. Petr Večeřa, advokát
Advokátní kancelář Muzikář & Partners
www.muzikarpartners.cz

inzerce

Zasli ujte
si s Avionem
14. dubna |

13-16 hodin

• Autogramiáda youtuberky
a muserky Terysy
6SROHþQiYêUREDVXSHUYHONpKRVOL]X
7LS\MDNQDWiþHWYLGHDQD7,.72.
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Léto v Antarktidě
bylo chladnější, hlásí polárníci

Hned pěti expedic na nejjižnější kontinent se letos zúčastnili vědci z Masarykovy univerzity. Dvě větší výpravy směřovaly na dvě české stanice
v Antarktidě – vědeckou základnu J.
G. Mendela provozovanou Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse a na stanici CzECO Nelson.
Ta byla založena před třiceti lety na
Nelsonově ostrově a letošní expedice ji uklízela a připravovala na další
výzkumné sezóny. Další vědci se pak
účastnili mezinárodních výprav organizovaných jinými zeměmi. Všem

se podařilo splnit většinu plánovaných úkolů a dovezli si celou řadu
vzorků a údajů, které budou dál
zkoumat v laboratořích v Brně.
Třináctičlenná expedice pobývala
na stanici provozované Masarykovou
univerzitou od poloviny ledna do počátku března. Mimo jiné se tu vědci
věnovali výzkumu bakterií s přirozenou produkcí antimikrobiálních
látek, které mohou představovat alternativu antibiotik, nebo po několika letech obnovenému paleontologickému výzkumu dávných mořských

inzerce
Moravská Nová Ves

10.00 – 22.00

15.30

FS POLENO Bratislava
ochutnávka „neoveských“ 17.00
vín
FRAGILE
10.00
& SOŇA NORISOVÁ
Mažoretky
nejlepší vokální slovenská a cappella

Dětské folklorní soubory:
18.30
Jatelinečka a Jatelinka Avion Big Band
Májíček Brno
13.00 – 18.00
Dvůr úřadu Zábava pro děti
Dyjavánek Znojmo
& šermířská představení
13.00
Vstupné: předprodej úřad městyse 150 Kč,

Mužský a ženský sbor

na místě 200 Kč, děti do 15 let zdarma

FS Velička Vel. N. Veličkou Senioři nad 65 let v předprodeji 75 Kč,
na místě 100 Kč. Změna programu
p g
vyhrazena
y
CM Ohnica Uherské Hradiště www.mnves.cz

Island, který je součástí souostroví Jižní Shetlandy. Stanice, kterou
před třiceti lety založil cestovatel
Jaroslav Pavlíček, už nevyhovovala předpisům platným pro území
Antarktidy a bylo potřeba ji sanovat a uklidit její okolí. Devíti členům výpravy se podařilo vytřídit
a odeslat k likvidaci do Chile nežádoucí materiál i odpad naplavený mořem – celkem to bylo asi
11 metrů krychlov ých odpadu,
z nichž 2,5 tuny tvořil spalitelný
odpad, 3,5 tuny šrot, 200 kg sklo,
250 kg představoval nebezpečný
odpad jako baterie a tlakové lahve
a 500 kg stavební materiály. Část
objektů staré stanice tým odstranil,
část opravil do stavu umožňujícího
přečkání nejméně jedné další zimy.
V některé z příštích sezón začne rekonstrukce a zamíří sem pravidelné vědecké výpravy.
„Členové výpravy se mimo úklidu
věnovali i vědecké práci. Provedli terénní průzkum hnízdišť ptáků, která se od poslední studie českých odborníků na tomto místě uskutečněné
před 25 lety významně změnila,“ doplnil vedoucí expedice Pavel Kapler
z Přírodovědecké fakulty MU.
(sal, foto: Archív MUNI)

inzerce

10.00 – 18.00

Lidový jarmark
arrmar

živočichů. Největší odledněná plocha v oblasti Antarktického poloostrova, kterou je severní část poloostrova Ulu, slouží také jako vhodný
model pro budoucí vývoj Antarktidy
v souvislosti s ústupem jejího ledovcového pokryvu. „Letošní jižní letní
sezóna byla chladnější, než je dlouhodobý průměr, což se projevilo mimo
jiné i v mírném nárůstu hmoty místních ledovců, v nižší mocnosti pravidelně roztávající aktivní vrstvy nad
permafrostem nebo nahromaděním
mořského ledu v okolních průlivech,
což způsobilo komplikace při návratu
expedice,“ přiblížil letošní podmínky
na ostrově Jamese Rosse Daniel Nývlt
z Přírodovědecké fakulty MU.
Expedice na Nelsonův ostrov měla
za cíl zahájit první kroky k rekonstrukci základny na ostrově Nelson
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„Zebry“ k přisvícení prověřuje i jasový analyzátor

Kvalitní osvětlení dokáže snížit počet střetů s chodci na přechodech
podle některých odborníků až o 65
procent. Avšak špatně nasvětlený
přechod může naopak celou situaci
i zhoršit. Podle čeho správně vybrat
„zebru“ vhodnou k přisvětlení, aby
mohla být dodržena všechna pravidla, řeší odborníci společnosti Technické sítě Brno.
Zatímco dříve se jednalo maximálně o přisvícení jednoho dvou
přechodů ročně, v posledních letech
stoupl jejich počet do desítek. I proto
jako jedni z prvních v tuzemsku používali pracovníci TSB speciální přístroj k měření jasu v dané lokalitě.
V roce 2014 společnost Technické sítě Brno například instalovala
speciální přisvětlení u pětadvaceti
brněnských přechodů. Vybrané přechody vytipovali spolu s pracovníky
TSB také zástupci MMB ve spolupráci s městskými částmi. Primárním aspektem při výběru se stala bezpečnost
dětí. Jednalo se o přechody v blízkosti
základních a mateřských škol.
„Uvedené akce uvolnily následně doslova lavinu požadavků od
jednotlivých městských částí, které
do té doby přisvětlování přechodů
řešily vlastními silami a prostředky.

Současně však také vešla v platnost
nová metodika pro přisvětlování
přechodů a další související normy.
Cílem všech opatření je, aby byl viděn chodec na přechodu, a nikoliv
zebra na vozovce. Přechod je nutno nasvětlit světlem vyšší intenzity
(minimálně 3x více) a jiného zabarvení než je okolní pozadí a současně by nemělo dojít k oslnění řidiče,“
shrnul pravidla provozně technický
ředitel TSB Josef Šaroun.
I za tímto účelem pořídila společnost Technické sítě Brno tzv. jasový
analyzátor, který vyvinuli na Fakultě elektrotechniky VUT v Brně, s jehož pomocí měří jas pozadí. Mezi
další omezení patří například délka
neděleného přechodu (ta může být
maximálně 7 metrů, pak musí být
zřízen dělicí ostrůvek). Nepřisvětlují se ani přechody se světelnou signalizací, nebo přechody na komunikaci, kde je omezena rychlost do
30 km/hod. Problém nastává i tam,
kde je více přechodů následujících
za sebou na jedné komunikaci. Při
povolené rychlosti 50 km/hod. a při
vzdálenosti přechodů do 100 metrů
od sebe, se navzájem přisvětlení negativně ovlivňuje. Není zde dodržena
podmínka poměru k jasu pozadí.

Ve městě Brně je 2492 přechodů a toto číslo roste každým dnem. Z pohledu délky všech vozovek v Brně připadá na každých 600 metrů jeden
přechod. Z těchto přechodů je přisvětleno cca 10 %.

Zdaleka ne všechny přechody výše
uvedené, ale i mnohé další podmínky nezbytné k přisvícení splňují.

„Je ale nutné zdůraznit, že na dostatečně osvětlené komunikaci je zbytečné ještě samostatně přisvětlovat
přechod. V některých případech to
ani není po technické stránce možné,“ zdůraznil Šaroun. V současné
době TSB, a.s., eviduje požadavky
městských částí na nasvětlení dalších 30 přechodů. Avšak po změření pozadí a prověření všech parametrů se podaří nasvětlit většinou
každý třetí až čtvrtý přechod, odhadují na Technických sítí Brno.
V tomto roce bude poprvé ve větším rozsahu budováno i chybějící
veřejné osvětlení s pomocí dotace
od města, které každoročně vyčlení zhruba deset až patnáct milionů korun na požadavky městských
částí na úpravy veřejného osvětlení a jeho doplnění. „V rámci této
dotace plánujeme řešit i výstavbu
přisvětlení přechodů, které jsou
pro městské části nejvíce klíčové
a kde to bude technicky možné,“
potvrdil Šaroun.
(sal, foto: archív TSB)

inzerce

1—28/4 2019

25 let

Festival francouzské kultury
Tradice v pohybu

www.bonjourbrno.cz
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Lední medvědi
dostanou větší výběh i bazén

namalovat ledovec a ošetříme je speciálním nanonátěrem kvůli snadné
údržbě a delší životnosti. Nemělo by
se tak stát, že budou za pár vypadat
oprýskaně,“ uvedl Hovorka.
Všechny stavební práce by v ideálním případě měly být hotové
příští rok. Jednoduché to ale nebude, především kvůli geologickým
podmínkám. Celá expozice leží na
skále a nebude tak snadné vypořádat se se všemi nástrahami, které to
může přinést. S tím souvisí i případná stavba vyhlídky v levé části expozice. Jisté ale je, že všechny úpravy
stávající expozice budou provedeny
tak, aby navazovaly na chystaný expoziční celek Arktida.
„Jak je vidět, celý projekt rekonstrukce v sobě nese celou řadu otazníků. Přesto jsme se rozhodli s ním
veřejnost seznámit co nejdříve, aby
měla maximum informací. Proto
ještě doplním, že ve hře byla také
možnost příjezdu nového partnera pro Coru. To by ale znamenalo
přerušení chovu medvědů kamčatských, do jejichž expozice bychom
museli lední medvědy přesunout.
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Rozšíření odstavného výběhu a zvětšení bazénu v hlavní expozici pro lední medvědy. To jsou hlavní body rekonstrukce těchto objektů, které by mohly začít už na jaře letošního roku.
„Od konce roku 2018 jsme hledali nového partnera pro Coru. Souběžně
s tím jsme intenzivně řešili otázku,
jak opravit celou expozici. Nakonec
jsme se rozhodli pro variantu, která
bude znamenat v první řadě zvětšení odstavného výběhu, kam se poté
Cora přesune. Následovat by měla
úprava hlavní expozice,“ vysvětlil
ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Celý projekt začal zkušebními vrty
přímo v expozici, které odhalí, jak
náročná rekonstrukce nakonec bude.
Podle toho bude určen další postup.
Pokud vše dopadne dobře, nejprve
se stavebníci pustí do rozšíření odstavného výběhu. V případě příznivých podmínek by se mohlo začít už
na jaře, ve výsledku dojde ke zvětšení plochy o více než dvojnásobek.

řádková inzerce

Koupím
p
Koupím rodinný dům o větší dispozici
v Brně a blízkém okolí. Stav není
rozhodující, nejlépe se zahradou.
Budu vděčný za každou nabídku.
Děkuji za Vaši ochotu.
Kontakt: 703 338 020

Koupím mince, bankovky, vyznamenání
od r.1890 do r.1939. Tel.: 774 695 002,
mail: blancar54@seznam.cz
Služby,
y řemeslníci
Elektrikář-nové rozvody, opravy,
rekonstrukce, revize. Tel.: 797 676 748.
ELEKTROPRÁCE - opravy, rekonstrukce,
revize. MALBY. Tel.: 604 786 693.

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

„Po dokončení prací by se Cora
přesunula právě do tohoto výběhu
a začali bychom s pracemi v hlavní
expozici. Zásadní bude zvětšení bazénu a úprava zdí, na které necháme

Samozřejmě je velmi těžké předjímat, jak bude rekonstrukce probíhat, už vzhledem ke zmíněné náročnosti terénu,“ uzavřel Hovorka.
(sal, foto: Archív Zoo Brno)

inzerce

RENOVACE

DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ/
ÁRUBNÍ/BEZ
BEZ BOURÁNÍ
záruka 5 roků

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

www.renovace-mrazek.cz
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Chcete vidět, jak se čistí odpadní vody?
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - www.bvk.cz – důležitá upozornění, a potvrďte svoji účast
pomocí rezervačního systému. Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků ve skupině omezený,

Čištění odpadních vod je sice techniky náročnou, ale také velice zajímavou disciplínou nezbytnou pro
ochranu životního prostředí. Do
jeho tajů můžete nahlédnout i vy,
a to prostřednictvím exkurzí, které
pořádají Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., na své čistírně v Modřicích již tradičně během dubna. Zájemci uvidí moderní čistírnu, která
čistí odpadní vody nejen z celého
Brna, ale i z přilehlých měst a obcí.

Jedná se o mechanicko-biologickou
čistírnu se simultánním srážením
fosforu. Společnost dbá na efektivní
provozování a maximální energetickou soběstačnost. Účinnost čištění je
na vysoké úrovni, předepsané limity
jsou plněny a v roce 2018 nenastal
případ pro zpoplatnění z důvodu jejich překročení.
Pro návštěvníky jsou připraveny
dva termíny prohlídek, a to: v sobotu
27. dubna v 9:00 a v 11:00.
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a proto bez potvrzené rezervace nebude návštěva čisčis
tírny odpadních vod možná. Při rezervaci budete současně seznámeni
Pokud máte o prohlídku zájem, po- s případnými riziky, které návštěva
dívejte se na internetové stránky čistírny s sebou přináší.

Provozní ukazatele – rok 2018
Množství čištěných vod
rok 2018 celkem
denní průměr
Účinnost čištění (dosažená/předepsaná)
BSK 5
CHSKCr
nerozpušťěné látky
Ncelk
Pcelk
Kalové a plynové hospodářství
produkce kalu celkem
množství odvodněného kalu (sušina 22,7 %)
množství sušeného kalu (sušina 93,3 %)
produkce kalového plynu
Energetika
spotřeba elektrické energie celkem
vlastní výroba elektrické energie
vlastní výroba tepelné energie
Odpady
množství písku
množství shrabků

inzerce

—
Chcete i Vy dobrou práci?
Pracujte v ABB!
ƁƝƒƓƠƜʊƞƠƏƑƝƤƜʊƞƠƝơƢˤƓƒʊ
ƏƛƜƝƖƝơƙƤˡƚʓƑƖƐƓƜƓƔƗƢ̜
• hledáme nové kolegy do výroby
ŮƜʇƐƝƠƝƤʓƞˤʊơƞˡƤƓƙƏ˧ſ˟
ŮƜƏƒơƢƏƜƒƏƠƒƜʊƞˤʊƞƚƏƢƙƧƙƓƛƨƒˡ
ƄˤƗƘˠƢƓơƓƝơƝƐƜˡƞˤƓơƤˡƒ˟ƗƢƏƒƝƛƚƣƤƢƓơƗƜʇƤ˥ƢˡƤƣƜƏƢƓƚ˟ʊơƚƓ
Å ##%!ƜƓƐƝƜʇơƙƝƜƢƏƙƢƣƘƢƓƜƏƏƐƐƞƠƏƑƓųƑƨƏƐƐƑƝƛ

Hodnota

jednotky

32 657 001
89 471

m3/rok
m3/den

98,9/95
97/85
98
88,2/75
93/85

%
%
%
%
%

21 121
16 359
4 762
4 955 360

t/rok
t/rok
t/rok
m3/rok

17 397
5 600
47 758

MWh/rok
MWh/rok
GJ/rok

895
876

t/rok
t/rok
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Tipy Šaliny

Eggcelentní
Na kávu
pojízdná snídaně s Nikaragujským
s vejci šťastných
ptáčkem MOTMOT
slepic

Pokud toužíte po šálku výborné, čerstvě upražené
kávy, je kavárna a pražírna MOTMOT na Skácelově 34 místem přesně pro vás. Zvenku nenápadný
podnik skrývá příjemný prostor, kde se dá káva
nejen vychutnat, ale i zakoupit.
Příběh MOTMOT pražírny začíná přímo na kávových plantážích v Nikaragui, kde se majitelé naučili zrna zpracovávat a kam si osobně pro ně stále jezdí. Ta ale nejsou jediná, na která v MOTMOT
natrefíte. Přítomni jsou i další dodavatelé z Afriky,
Asie, či Jižní Ameriky. Tato výběrová káva pak pro-

Vůně
francouzského
pekařství
v Žabovřeskách
Křupnutí poctivého, ještě teplého pečiva se máloco
vyrovná. V Žabovřeskách na Mozolkách 2 je v boční ulici schované okýnko pekařství William Thomas Artisan Bakery, které už kvůli vůni linoucí se
po celé ulici rozhodně doporučujeme navštívit.
Maličká řemeslná pekárna si zakládá na ruční
výrobě každého kusu pečiva, a to jen z těch nejkvalitnějších surovin. Francouzský croissant je
tak z pravého másla, ovoce v koláčích v biokvalitě a pečivo je zásadně z bio mouky.
Každý den se nabídka liší, pochutnat si tak můžete na croissantech se slaninou nebo čokoládou,
křupavým chlebem, fougasse s provensálským kořením a mnoha dalších dobrotách.
William Thomas Artisan Bakery naštěstí otevírá v 16:00, nemusíte se tedy bát, že až půjdete
z práce, nic na vás nezbude. Pečivo jde navíc zarezervovat na jméno, tak rozhodně neváhejte a skočte si pro malý kousek Francie.
(dd, foto: D. Dvořáková)

Že už je foodtrucků tolik, že nelze přijít s něčím
originálním? Opak je naštěstí pravdou. Dokazuje
to i Eggo foodtruck, který momentálně můžete najít nad kašnou na Zelném trhu (Alespoň tomu tak
bylo v době psaní článku, ale pozor, foodtrucky
rády jezdí, tak doporučujeme ověřit místo pobytu
na sociálních sítích).
Snídaně je základ dne, to se ví. V čím dál větší
oblibě je také „brunch“ (něco mezi snídaní a obědem) a právě Eggo je ideálním místem, kam se zastavit pro obojí. Vše začíná s vajíčky z volného chovu a kvalitním pečivem. Pochutnat si pak můžete
například na míchaných vajíčkách v briošce s křupavou slaninou, sendviči BLT s vejci, nebo i na takové klasice jakou jsou knedlíky s vejci. Chybět
nemůže vajíčková pomazánka a omelety. Nabídka
se každý den mění, je tedy potřeba bedlivě sledovat situaci. A co by byla snídaně bez kávy? V Eggo
si k vajíčkům můžete samozřejmě dát i lahodnou
kávu z lokální pražírny a pokud budete mít štěstí,
může se stát, že k zahřátí budou mít i poctivý domácí vaječňák (jak jinak).
Na vajíčka od Eggo můžete natrefit i při některých brněnských pop-up nebo foodfestivalových
akcích, stačí jen držet krok s jejich Facebookem,
(dd, foto: D. Dvořáková)
nebo Instagramem.

chází pražením přímo na místě a pražicí stroj si tu
dokonce můžete osobně prohlédnout.
MOTMOT sice není rozlehlou provozovnou,
kávu si ale můžete vzít s sebou, jejich směsi zakoupit či ochutnat i v jiných brněnských kavárnách.
Nebrání se tu ani pořádání teambuildingových
akcí, takže pokud máte mezi zaměstnanci milovníky kávy, víte, kam jít. Přímo u zdroje v MOTMOT
si můžete kávu dát každý pracovní den, od osmi
(dd, foto: D. Dvořáková)
do sedmi do večera.

Revizoři dopravního podniku
jsou školeni v krizové komunikaci a sebeobraně

Počet cestujících, kteří jsou v brněnské MHD přistiženi bez platného
jízdního dokladu, dál mírně klesá.
Více méně stejný však zůstává počet

napadení pracovníků přepravní kontroly DPMB. Revizoři jsou pro tyto
případy pravidelně školeni v krizové komunikaci a sebeobraně.
Dopravní podnik aktuálně zaměstnává 44 revizorů, z toho 36 mužů
a osm žen. V posledních letech také
část z nich působí jako preventisté
a informátoři při větších akcích a výlukách v provozu MHD. Počty napadení revizorů se pohybují dlouhodobě v jednotkách případů, loni jich
bylo 11, šest revizorů zůstalo v pracovní neschopnosti.
Prevencí těchto incidentů jsou
pravidelná školení zaměřená na komunikaci, asertivitu, práci s lidmi
různých věkových skupin a podobně.

Jejich součástí je i praktický nácvik
sebeobrany. Základy sebeobrany by
měli revizoři ovládat pro ochranu
sebe samých, ale i cestujících před
agresivními jedinci. Agresory by
mělo odradit i zavedení nahrávání
revizorů při výkonu jejich práce.
Pokud k napadení revizora dojde,
nejčastěji zůstává v pracovní neschopnosti kvůli pohmožděninám,
naraženým zádům, vykloubeným
prstům a podobným úrazům.
Další z těchto školení, kde si revizoři DPMB vyzkoušeli, jak se dokáží
vypořádat s agresorem, ale i jak si
poradit s arogantním neplatičem, se
uskutečnilo koncem února v Pisárkách.
(red)

Loď Dallas se na hladinu Brněnské
přehrady vrátí příští rok
Za velkého zájmu veřejnosti a médií
opustila posledního února loď Dallas břeh Brněnské přehrady. Plavidlo, které je od roku 2013 kulturní
technickou památkou, si převzala
odborná firma a po rozsáhlé rekonstrukci, která obnáší například opravu hlavní paluby, kormidelního systému, interiéru, elektroinstalace,
dnové a boční obšívky a řadu dalších prací, se na hladinu Brněnské

přehrady vrátí v roce 2020. Loď
byla postavena v dílnách brněnského dopravního podniku v roce 1955
a dostala jméno Moskva. V roce 1992
došlo k jejímu přejmenování po jednom z partnerských měst Brna na
Dallas. Vzhledem k špatnému technickému stavu byl provoz této lodi
v roce 2011 ukončen.
Plánované náklady na rekonstruk(red)
ci jsou 15,6 milionu korun.
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PROBÍHAJÍCÍ
UDÁLOSTI, ZMĚNY A VÝLUKY
Oprava mostu v ulici Černovické
Z důvodu opravy mostu nad ulicí Olomouckou je
přibližně do poloviny roku 2019 částečně omezen silniční provoz na ulici Černovické. Expresní
autobusová linka E75 jede ve směru ze Židenic do
Slatiny odklonem a vynechává zastávku Olomoucká – u školy. V opačném směru jede bez omezení
po své trase.

Dlouhodobá výluka v ulici Údolní
Do 28. dubna 2019 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 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 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 22. října 2018 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 zřízena dočasná zastávka Francouzská umístěná 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, mj. 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.

PŘIPRAVOVANÉ
ZMĚNY, VÝLUKY
A OPATŘENÍ V PROVOZU
Obnovení sezónních provozů
Od soboty 30. března 2019 se obnovuje sezónní provoz cyklospojů celotýdenně na lince 55
a v nepracovních dnech také na lince 57. Současně se obnovuje obsluha zastávky Hrad Špilberk
autobusovou linkou 80 na trase Česká – Úvoz –
Hrad Špilberk.

Víkendová výluka tramvají do Obřan
O víkendu 6. a 7. dubna 2019 bude z důvodu
výstavby kanalizace v ulici Obřanské zcela neprůjezdná tramvajová trať mezi zastávkami Maloměřický most a Obřany, Babická. Tramvajová linka 4
bude ukončena po dobu výluky již v zastávce Maloměřický most. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava linkou X.
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Víkendová výluka tramvají na Lesnou
O víkendu 6. a 7. dubna 2019 bude z důvodu výměny kolejí ve smyčce v Čertově rokli omezen provoz tramvají v úseku Zemědělská – Čertova rokle.
Tramvajová linka 9 bude ukončena již v zastávce
Zemědělská. Náhradní dopravu zajistí výluková
linka x9 s kombinovaným provozem kyvadlové
tramvaje v úseku Zemědělská – Čertova rokle po
koleji směr centrum a autobusy v trase Zemědělská – Halasovo náměstí – Haškova.

Den otevřených dveří v areálu Lodní
dopravy a zahájení sezónního provozu
lodní dopravy na brněnské přehradě
V sobotu 13. dubna 2019 bude v 10 hodin slavnostně zahájena 73. plavební sezóna s nástupem kapitánů v Přístavišti na brněnské přehradě.
Přibližně od 11:30 hod. se již budou lodě řadit do
pravidelných odjezdů dle jízdního řádu. Podrobné
informace o celodenním programu Dne otevřených dveří v areálu lodní dopravy jsou zveřejněny
na webu dpmb.cz. Při této příležitosti bude také
v době od 9 do 19 hodin mimořádně v provozu
linka P11 s nasazením retro tramvají v trase Bystrc, Rakovecká – Vozovna Komín – Tábor – Česká –
a okružně Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Náměstí Svobody a zpět do Bystrce.

Brněnský půlmaraton 2018
V neděli 14. dubna 2019 se v centru města Brna
uskuteční tradiční běžecké závody. V době od 6:00
do 17:00 hod. nebude průjezdná trať přes náměstí
Svobody. Tramvaje linky 4 budou v úseku Hlavní
nádraží – Komenského náměstí odkloněny obousměrně ulicí Husovou, tramvaje linky 9 pojedou
v úseku Hlavní nádraží – Moravské náměstí rovněž odklonem ulicí Husovou. Přibližně v době
od 10:30 do 13:30 hod. bude dále vyloučen nebo
výrazně omezen provoz v trase hlavního závodu
v ulicích Nádražní, Nové sady, Poříčí a Křížkovského a v této době budou realizována tato rámcová
dopravní opatření:
Tramvajová linka 1 bude v úseku Malinovského náměstí – Mendlovo náměstí obousměrně odkloněna přes Českou a ulicí Pekařskou (bude zajíždět závlekem na Malinovského náměstí).
Spoje tramvajové linky 2 vedené do Modřic
budou v úseku Nové sady – Celní obousměrně odkloněny ulicí Renneskou. Spoje vedené pouze do
smyčky Ústřední hřbitov budou od zastávky Nové
sady odkloněny ulicí Renneskou do smyčky Bohunice, Švermova.
Tramvajová linka 4 bude v úseku Malinovského náměstí – Česká obousměrně odkloněna ulicí
Husovou (spoje z Úvozu budou opožděny přibližně o 4 minuty).
Tramvajová linka 5 bude ukončena na Mendlově náměstí.
Tramvajová linka 6 bude v úseku Moravské náměstí – Krematorium obousměrně odkloněna ulicí
Rooseveltovou, přes Hlavní nádraží a Renneskou.
Tramvajová linka P6 bude od Hlavního nádraží
odkloněna ulicí Křenovou do smyčky Geislerova.

Tramvajová linka 9 bude v této době odkloněna z Moravského náměstí přímo na Českou, kde
bude ukončena a bude zde rovněž výchozí zastávka směr Lesná.
Tramvajová linka 10 bude od Hlavního nádraží odkloněna na Malinovského náměstí.
Tramvajová linka 12 bude v úseku Hlavní nádraží – Česká obousměrně odkloněna přes Malinovského náměstí a ulicí Rooseveltovou.
Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka x5 vedená po trase a zastávkách
Mendlovo náměstí – Pisárky – Riviéra – Bauerova – Poříčí (zastávka na mostě na začátku ulice
Vídeňské) – Nemocnice Milosrdných bratří – Celní – Hluboká – Ústřední hřbitov – Ústřední hřbitov-smyčka / Bohunická.
Okružní autobusové linky 44 a 84 budou
v úseku Pisárky – Mendlovo náměstí – Křídlovická odkloněny (každá v příslušném směru jízdy)
po trase a zastávkách Pisárky – Lipová – Výstaviště-hlavní vstup – Mendlovo náměstí – Václavská – Hybešova (zastávka v blízkosti křižovatky
s ulicí Leitnerovou) – Šilingrovo náměstí – Česká –
Malinovského náměstí – Hlavní nádraží – Nové
sady – Soukenická – Křídlovická a částečně tím
zajistí náhradní dopravu ve vyřazených úsecích
tramvajových linek.
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linka 8 bude rozdělena na dva provozní úseky
Starý Lískovec – Masná a Geislerova – Mifkova.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Geislerova – Stránská skála a linka 12 bude ve směru
od Technologického parku ukončena v zastávce
Hlavní nádraží. Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka X v trase Hlavní nádraží – Masná – Geislerova – Juliánov.

Provoz dopravy o svátcích
1. a 8. května 2019
Ve středy 1. a 8. května 2019 (státem uznaný
svátek) pojedou linky 1, 8, 12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez podvečerního zkrácení intervalů). Na všech ostatních linkách bude
doprava vedena podle běžných jízdních řádů pro
SOBOTY + NEDĚLE.
Ve středu 8. května 2019 navíc bude z důvodu
uzavření nákupních center mimo provoz zvláštní
linka do nákupního centra Avion Shopping Park
a linka 78 vynechá obousměrně závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.
Odbor přípravy provozu

Cyklobusy opět v provozu

Provoz dopravy v období Velikonoc
V pátek 19. dubna 2019 (státem uznaný svátek)
bude doprava vedena podle jízdních řádů pro
SOBOTY.
V neděli 21. dubna 2019 (neděle předcházející
státem uznanému svátku) pojedou linky 1, 8, 12
a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez podvečerního zkrácení intervalů). Na všech ostatních
linkách bude doprava vedena podle běžných jízdních řádů pro SOBOTY + NEDĚLE.
V pondělí 22. dubna 2019 (státem uznaný svátek) bude doprava vedena podle jízdních řádů pro
NEDĚLE, navíc bude z důvodu uzavření nákupních
center mimo provoz zvláštní linka do nákupního
centra Avion Shopping Park a linka 78 vynechá
obousměrně závlek k zastávkám Modřice, Decathlon a Modřice, XXXLutz.

Od počátku dubna se v brněnské MHD obnovuje sezónní provoz cyklospojů. Po celý týden budou jezdit
na lince 55 a v nepracovních dnech také na lince 57.
Přepravu kol speciálně upravenými cyklobusy zavedl
Dopravní podnik města Brna v létě roku 2015 a služba
se velice osvědčila.
Pro přepravu jízdních kol platí běžné smluvní podmín(red)
ky IDS JMK.

Přijďte se podívat do Medlánek

Víkendová výluka v ulici Údolní
O víkendu 27. a 28. dubna 2019 bude z důvodu
snesení úvraťového zakončení tramvajové trati
v zastávce Úvoz a geologického průzkumu v ulici Údolní zcela neprůjezdná tramvajová trať mezi
zastávkami Komenského náměstí a Náměstí Míru.
Tramvajová linka 4 bude ukončena již v zastávce
Komenského náměstí: Náhradní dopravu zajistí
stávající linky x4, 38 a 39. Po ukončení této výluky bude obnoven provoz tramvajové dopravy do
Masarykovy čtvrti a bude zrušena výluková linka x4, včetně úpravy jízdního řádu linky 68.

Víkendová výluka v ulici Křenové
O víkendu 27. a 28. dubna 2019 bude z důvodu výměny kolejí v ulici Křenové přerušen provoz
tramvají v úseku Masná – Geislerova. Tramvajová

Také dnes pro vás máme pozvání do jednoho z areálů
dopravního podniku v rámci exkurzí pro veřejnost.
Tentokrát mohou návštěvníci nahlédnout do zázemí
tramvajové vozovny i vozovny autobusů v Medlánkách.
Zájemci mají na výběr ze dvou termínů, a to 16.
a 17. dubna. Prohlídky začínají vždy v 16.00
a v 17.00 hodin.
Pokud se vám nabídka líbí, podívejte se na www.
dpmb.cz > Služby > Exkurze pro veřejnost, kdy je volný
(red)
termín a přijďte. Těšíme se na vás!

18

DPMB

Městská hromadná doprava v Brně
si v roce 2019 připomíná řadu mezníků
1869 (150)

1969 (50)

vyjíždí koněspřežná tramvaj, během roku
zprovozněny tři tratě, první: Kiosk /Moravské
nám./ - Kartouzy /Královo Pole/, druhá: Kiosk –
Městský dvůr /Husova/, třetí: Kiosk – Koliště –
Hlavní nádraží – Staré Brno /Mendlovo nám./.
Začíná se psát historie brněnské MHD.

objevují se první článkové autobusy typu
ŠM 16,5

1874 (145)
ukončení provozu koňky na trase Staré
Brno – Královo Pole pro nerentabilitu

1884 (135)
zahájení provozu parní tramvaje v trase Pisárky – Královo Pole, druhý úsek Václavská –
Ústřední hřbitov

1889 (130)
dodána parní lokomotiva Caroline, jediná
dodnes zachovaná

1914 (105)
úplný konec parních tramvají

1924 (95)
zahájena tramvajová doprava v úseku
Cejl – Valchařská

1929 (90)
zahájen provoz tramvajové vozovny
Husovice
tramvajová linka 4 prodloužena na Náměstí Míru

1939 (80)
zahájen provoz tramvají do dnešní smyčky
Juliánov

1944 (75)
obnoven provoz tramvají na trati do Líšně,
linka označena číslem 10

1974 (45)
ukončení provozu tramvají MT4 – tzv.
plecháčů
trolejbusová linka 31 přeložena na novou
trasu ulicí Tuřanka

1979 (40)
nová trolejbusová linka 38 Mendlovo náměstí – Nový Lískovec
nová tramvajová smyčka Ústřední hřbitov
v dnešní poloze

1984 (35)
tramvajová trať v Bystrci prodloužena do
smyčky Ečerova

1989 (30)
tramvajová trať v Líšni prodloužena do smyčky Kotlanova
na vodu spuštěna rekonstruovaná salonní
loď Brno (bývalý Úderník)

1994 (25)
nová trolejbusová linka 145 Starý Lískovec,
Osová – Kotlářská – Pálavské náměstí
zahájen provoz tramvají ulicemi Nové sady
a Renneská

1999 (20)
do provozu byl uveden tahač Máňa vlastní
konstrukce DPMB
dodáno prvních pět nízkopodlažních tramvají KT8D5N
dodáno prvních deset nízkopodlažních sólo
trolejbusů 21 Tr

2004 (15)

zahájení trolejbusové dopravy, první linka
má číslo 21 a vede od hlavního nádraží do Slatiny, linka 22 Moravské nám. – Královo Pole a 23
Komárov – Tuřany

zahájení provozu Integrovaného dopravního
systému JMK
zahájení provozu nové konečné tramvají Mifkova v Líšni
první dodávka vozů Anitra

1954 (65)

2009 (10)

1949 (70)

zahájen provoz trolejbusů do Šlapanic, a to
prodloužením linky 21 ze Slatiny
nová měnírna Radlas

1959 (60)
do provozu uvedena tramvajová smyčka
Geislerova
zavedení provozu spřažených čtyřnápravových tramvají

1964 (55)
vozovna Královo Pole začíná sloužit také
autobusům

nová lakovna v areálu ústředních dílen
v Medlánkách
dodán první minibus MAVE
zahájil provoz spřažených souprav 2× Vario
LF2R.E

2014 (5)
prvních osm kloubových autobusů Solaris
Urbino 18 dodáno do vozovny Medlánky a dalších 14 do vozovny ve Slatině
dodáno prvních šest autobusů s pohonem na
stlačený zemní plyn (CNG) Citelis 12M CNG a dalších šest se stejným pohonem typu SOR NBG 12
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Lesní školky pod Babím lomem
se probouzí ze zimy
h
ních školkác
Víte, že v alebsím lomem:
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Tradiční akce sázení vánočních jedliček se uskuteční 13. dubna 2019 mezi
10–12 hod, sraz u lesních školek pod Babím lomem. Vyzkoušet si můžete i těžkou
práci lesních pracovníků. Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení
i nářadí. V uvedených hodinách neplatí pro návštěvníky zákazy vjezdu na
přístupových cestách a také závory budou otevřeny!

I když se ranní mrazí
mrazíky
ještě snaží dokázat, že zima se nehodlá lehce vzdát své vlády, v lesních školkách společnosti Lesy města Brna již
od března panuje čilý ruch. Ve velkém
se zde expedují sazenice listnatých
a jehličnatých dřevin do lesa. Jedná
se zejména o borovice lesní, buk lesní,
dub zimní, modřín opadavý, ke konci
března přibyl i smrk ztepilý.
Sazenice se nejdříve musí vyorat ze záhonu, následně se balí do
svazků po 25, 50 nebo 100 kusech
podle velikosti a druhu. Pokud nejsou hned prodány, umisťují se do
klimatizačního skladu, kde jsou při
nízké teplotě a vysoké vzdušné vlhkosti k dispozici po celou dobu jarní
sezóny nenarašené.
V lesních školkách se rozšiřuje
plocha i sortiment části s okrasnými rostlinami a dřevinami. Tvoří je

z velké části vlastní produkce ze semen i řízků nebo roubováním. Takovéto rostliny i dřeviny jsou dobře
zakořeněné a odolné do tuzemských
podmínek. Pěstují se v obalech a mohou se sázet během celého vegetačního období. V jarním období jsou
pro sázení ideální podmínky z důvodu dostatku vláhy, rostliny také
nevydávají ještě energii do růstu
a výživy listů. Přijďte se podívat
a určitě si vyberete. Nákup můžete
spojit s procházkou po naučné stezce,
občerstvením v Lesním baru U Jelínka. Otevírací doba po-pá 7:30 – 17:00,
so 8 – 8:30, více na www.lesymb.cz/
lesni-skolky. (sal, foto: Archív LmB)

.lesymb.cz
Více na www

inzerce

No teda Václave, co ty
v Brně? A na výstecu?
Vždyť už tady byla
snad celá Prah
Praha...
ha...

19

1 250 000
návštěvníků
Stejné množství lidí jako žije
v Praze jsme v roce 2018 přivítali
na brněnském výstavišti.
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Inzerce

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE
na tyto pracovní pozice:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
TISKAŘ
NABÍZÍME:
• dobré platové podmínky
• příspěvek na obědy
• příspěvek na dopravu
• věrnostní dovolenou
• výbornou dopravní
dostupnost
(u zastávky MHD)

CCB, spol. s r. o.
Okružní 19, Brno
e-mail: zamestnani@ccb.cz
telefon: 545 222 585
www.tiskarnabrno.cz

NOVÁ PRODEJNA
Brno OC Campus Square
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OPRAVDU ZDARMA

OPRAVDU RYCHLE

OPRAVDU ODBORNĚ

OPRAVDU POHODLNĚ

vyzvedněte online
objednávky ZDARMA

rezervujte online
a vyzvedněte za 60 min.

rádi poradíme

přivezeme, vyneseme,
nainstalujeme

Inzerce

Salon vín otevřel sezónu 2019

Salon vín České republiky představuje kolekci sta moravských a českých
vín, která uspěla v konkurenci 2199
vín. Nejlepší stovka vín – letos díky
rovnosti bodů přesně 101 vín – získala zlatou medaili a je od 2. února

prezentována ve stejnojmenné degustační expozici v historickém sklepení valtického zámku.
Salon vín prezentuje špičku tuzemského vinařství a jeho vyhlášení patří mezi nejdůležitější vinařské

události roku. Potvrzuje to i rok od
roku rostoucí návštěvnost degustační expozice Salonu vín.
„Při hodnocení letošního ročníku jsme poprvé umožnili finálovou
účast dvojnásobnému počtu vín

21

oproti předchozím létům, tedy 400
nejlepším vínům z předchozích kol
soutěže. Větší počet prvotřídních
vín ve finále ještě zvýšil odbornou úroveň posuzování vín v soutěži a s tím o kvalitu vín hodných
prestižního ocenění ,Zlatá medaile
Salonu vín‘,“ komentuje letošní novinku Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, které
soutěž organizuje, a dodává: „Každoročně obliba i návštěvnost expozice Salonu vín roste, což je zavazující, a proto i my organizátoři stále
hledáme cesty, jak v tisících moravských a českých vín najít vždy ta objektivně nejlepší.“
Zárukou objektivity a výběru
skutečně nejlepších vín z Moravy
a Čech jsou naši nejlepší degustátoři, kteří každý rok zasedají v komisích soutěže. Salon vín je také jedna z mála soutěží, které systémově
provádí kontrolní chemickou analýzu souladu deklarovaných a skutečných parametrů vína. Absolutním šampionem letošního ročníku
je Rulandské bílé, Collection 1508,
pozdní sběr, ročník 2017 ze Zámeckého vinařství Bzenec.

inzerce

34

,90

Sýr Kč/100 g
PROVOLONE
BOCCIONE

Velikonoce
po italsku

149

,-

Kč/ks

Červené víno
NERO D̓AVOLA

CAMPUS SQUARE · OC KRÁLOVO POLE
OLYMPIA · ZELNÝ TRH
#laformaggeriagranmoravia | www.laformaggeria.com
Ceny platí od 1. 4. do 30. 4. 2019 nebo do vyprodání zásob v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia.
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Nenechte nápady
ležet v šuplíku
Participativní rozpočet Dáme na vás
letos zahájil svůj 3. ročník. Od 18. dubna do 31. května 2019 bude k vidění
v Urban centru na Mečové 5 výstava
Dáme na vás, její vernisáž proběhne
17. 4. v 17:30. „Návštěvníci na výstavě uvidí průřez dvěma předchozími
ročníky, k nahlédnutí bude např. projektová dokumentace vítězného projektu z roku 2017 Propojení Žebětína
i horní části Bystrce s Kohoutovicemi
pro pěší i cyklisty nebo projektové dokumentace dalších projektů, navíc se
návštěvníci budou moci podrobně
seznámit s vítěznými projekty roku
2018,“ říká koordinátorka participace
Klára Drápalová. Od poloviny února
mohou obyvatelé města Brna podávat své návrhy na projekty pro lepší
Brno. Pokud získají zrovna na výstavě
inspiraci, mohou elektronicky podat
projekt přímo v Urban centru.
Ve středu 17. dubna od 18:00 proběhne v rámci vernisáže výstavy

veřejné setkání, kde budou moci
návštěvníci tvořit projekty společně, zeptat se na cokoliv, co je o participativním rozpočtu zajímá, nebo
diskutovat nad svými návrhy pro
letošní rok a nad vítěznými projekty z loňských ročníků. „Na veřejném
setkání budeme mluvit především
o tom, jak podat projekt a na co si
dát pozor, aby projekt prošel sítem
posuzování proveditelnosti. Navíc
s pomocí koordinátorek se rovnou
na místě můžete pustit do společné
přípravy projektů,“ přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře
participace Marco Banti.
Přijďte se inspirovat 17. 4. v 18:00 na
veřejné setkání! Nezapomeňte, že
do 15. 5. můžete podávat projekty
a do 31. 5. můžete vyjadřovat vaši
podporu. Podrobnější informace na
www.damenavas.brno.cz.

Výstava v Urban centru
Dáme na vás
18. 4. – 31. 5. 2019
ZIVRMW«ő 17. 4. v 17.30 hodin
4XIZĬIRS
po - pá 10.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

damenavas.brno.cz
inzerce

Dáme na vás
Participativní rozpočet

Arnoldova vila
se blíží k záchraně
Dalším krokem k záchraně kulturní
památky, tzv. Arnoldovy vily, se stane směna pozemků s Akademií věd
České republiky. Ta totiž vlastní plochy v blízkosti tohoto secesního objektu, přes které v budoucnu povede
přístupová cesta. Technický stav vily
je v současnosti velmi špatný a připravuje se její rozsáhlá rekonstrukce. Zajištění příjezdové komunikace a parkovacích míst je přitom nezbytným
předpokladem celkového zabezpečení a realizace projektu na záchranu
vily. „Směna pozemků s Akademií věd
ČR, tedy de facto českým státem, je
odvalením posledního kamene, který
brání vypsání žádosti o dotaci z Norských fondů,“ uvedl první náměstek

primátorky Petr Hladík. „Jsem rád,
že se nám podařilo vyřešit majetkové
vztahy týkající se přilehlých pozemků. Díky tomu budou mít návštěvníci zajištěn komfortní přístup do vily,“
doplnil náměstek primátorky Tomáš
Koláčný.
(tis)
Arnoldova vila byla postavena
v roce 1862 na rozsáhlém pozemku při
ulici Drobného na základě vlastního
návrhu prvního majitele – stavitele
Josefa Arnolda. Na začátku 20. století
byla rozšířena a upravena ve stylu
art deco s prvky secese. Od roku 1952
tu následujících šest desetiletí sídlila
mateřská škola. V roce 2010 byla vila
prohlášena kulturní památkou.

Přijďte se políbit pod chobot
Oslava loňských devadesátin proslulého mamuta v brněnském Pavilonu
Anthropos dala vzniknout nové tradici. Vloni poprvé při této příležitosti totiž mohli zájemci využít možnosti věnovat prvomájové políbení své
polovičce namísto pod rozkvetlou
třešní pod mamutovým chobotem…
Zájem byl značný, a proto se i letos
v Moravském zemském muzeu rozhodli akci zopakovat. Druhý ročník
prvomájového Líbání pod mamutem
se uskuteční ve středu 1. května od
14 do 17 hodin. Přijďte si stvrdit svoji lásku u nejznámějšího exponátu

z expozice dávné prehistorie a zlomit
rekord v počtu líbajících se párů pod
chobotem! Všichni aktivně zapojení
si odnesou se sladkou pusou i malý
(sal, foto: Archív MZM)
dárek.

Brněnské momenty
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Rezidentní parkování bude jednodušší i levnější
y:
Hlavní změn ch cenových pásem
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Cena za parkování pro návštěvníky
bude 30 korun na hodinu.
Všechny další oblasti budou spadat do modré zóny C. V ní bude stání
regulováno jen večer a v noci, tak aby
rezidenti vracející se z práce domů
snáze zaparkovali. Od 17 do 6 hodin
bude cena pro návštěvníky 20 korun
na hodinu, přes den zde bude moci
zdarma parkovat kdokoli.
Zóny B a C umožní jednou denně zdarma parkovat po dobu první
hodiny.

Novinkou bude předplatné
na parkování

Jednodušší, přívětivější a levnější.
Takové bude rezidentního parkování v moravské metropoli podle
nové koncepce, kterou v polovině
března schválili brněnští radní. Na
jejím základě bude nyní připraven

harmonogram přípravy regulace
tak, aby nová pravidla začala platit
od podzimu letošního roku.
A co tedy lze očekávat? Město
bude rozděleno pouze na tři zóny.
Regulace bude platit jen v pracovní

dny a na většině území jen v noci.
Dělení na rezidenty a abonenty
zůstává.
Nová koncepce dosavadní systém rezidentního parkování zjednoduší. Všechny tři různé oblasti
budou na zemi označeny modrými
čarami – tak to ostatně stanovuje
zákon. Jaká pravidla na konkrétním
místě platí, přiblíží řidičům dopravní značky. Zachován zůstává tzv. systém květinky.
Červená zóna A bude zahrnovat
historické jádro města. V této oblasti
bude parkování regulováno 24 hodin
denně. Mohou zde parkovat rezidenti a abonenti, kteří mají zakoupené
parkovací oprávnění. V místech určených pro návštěvníky bude hodina stání za 40 korun. Jednou denně
bude možné zde zaparkovat na prvních 30 minut zdarma.
Zelená zóna B bude zahrnovat oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra (viz mapa). Také v této
zóně bude regulace 24 hodin denně.

Pro návštěvníky bude zavedeno
nové dlouhodobé návštěvnické
parkovací oprávnění, které bude
možné využívat v parkovací zóně B
od 6 do 17 hodin. Týdenní bude
stát 400 korun, měsíční 1200 korun
a roční 12 000 korun. Vyplatí se například lidem, kteří do zelené zóny
jezdí do zaměstnání, nebo turistům
přijíždějícím na dovolenou.
Nižší cenu zaplatí nově za parkovací oprávnění rezidenti. Ti za první auto zaplatí 200 korun, za druhé 8 000 korun a za každé další
12 000 korun. Rezidenti dostanou
k dispozici znovu i volné parkovací hodiny například pro své blízké.
V zónách A a B jich oproti stávajícímu
systému získají jednou tolik.
Levnější parkování čeká i abonenty. První vozidlo je bude stát 4000 korun, druhé a každé další 18 000.
Požadavky pro získání parkovacího oprávnění se nemění. Žadatel
musí mít v oblasti místo trvalého
pobytu, nebo vlastní nemovitost,
v případě abonentů pak sídlo firmy.
„V souvislosti se změnou koncepce
budou zavedeny nové metody platby za návštěvnické parkovací oprávnění, a to prostřednictvím textových
zpráv a aplikace pro chytré telefony.
Další oblasti placeného stání se potom ve městě budou nadále zavádět
postupně, a to především s ohledem
na potřeby organizace dopravy a také
na preference dotčených městských
částí a jejich obyvatel, “ dodal radní
pro dopravu Petr Kratochvíl.
Postupně se k sytému připojí podle svého uvážení městské části.
(tis)

Celou koncepci si můžete prohlédnout
na webové stránce
http://tinyurl.com/zmenaparkovani
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VIDA! science centrum

VIDA!

Chytrá zábava pro celou rodinu

Užijete
si chytrou zábavu
v čase, co vám
zbývá po škole či
po práci. Odpolední
vstupenka platí
ve všední dny,
od úterý do pátku,
od 16 do 18 hodin,
neplatí o svátcích
a školních
prázdninách.

jen 90 Kč/os
odpolední vstupenka

Hledáte jedinečný zážitek, který ocení celá rodina? Navštivte brněnský zábavní vědecký park VIDA! Hrajte si a přitom společně
objevujte, jak funguje svět kolem nás.
Za čtyři roky od otevření už VIDA!
navštívilo přes milion návštěvníků.
Babičky, dědečci, maminky, tatínci,
studenti, náctiletí i děti od dvou let,
ti všichni si užijí nejen expozici, ale
i promítání 3D filmů, představení
s pokusy, dočasné výstavy i víkendové programy pro rodiny.
K pravidelné nabídce také patří
školní programy pro různé věkové
skupiny a večery pro dospělé VIDA!
After Dark.

3D film Oceány: Naše modrá planeta

NENECHTE SI UJÍT
LETOŠNÍ NOVINKY
3D ﬁlm Oceány: Naše modrá
planeta, promítání denně
Staňte se podmořskými průzkumníky a odhalte tajemství, které skrývá
nejméně probádaná část naší planety – oceány. S pomocí nejmodernějších
filmových technologií prozkoumejte

foto ©Giant Screen Films

mělčiny i temné hlubiny a těšte se na
jedinečné záběry z mořského světa plného života. Objevíte tajemství delfínů, chobotnic, mořských vyder nebo
mrožů. 3D film se promítá každý den
v Divadle vědy v českém znění za příplatek ke vstupnému 50 Kč/os.

morseovky. Dorozumívejte se pomocí akustických zrcadel nebo barevných vlajkových kódů. Zahrajte
si na špiony, naučte se šifrovat zprávy a odposlouchávat cizí rozhovory.
Nebo využijte jednoduchý systém
lan a předávejte si dopisy jako děti
z Bullerbynu. Desítku exponátů ocení dospělí i děti starší 5 let.

Haló
Hravá výstava, 1. 4. – 30. 9.
Vyzkoušejte různé způsoby,
jak doručit zprávu.

Poslední pondělí v měsíci
speciální program
pro děti <6 let

Zažijte dobrodružství komunikace na
menší i větší vzdálenosti. Odvysílejte
vzkaz kamarádovi díky nejslavnějšímu kódu na světě – prostřednictvím

I předškolní děti si užijí návštěvu
VIDA! Těšit se můžou na svou vlastní část expozice, kde kromě kuličkového ráje najdou archeologické

Haló – nová dočasná výstava o různých způsobech, jak poslat vzkaz.

VIDA! science centrum

Albatros – představení s pokusy pro předškolní děti

Nová venkovní expozice
Rodinný den v duchu
čarodějné školy
v sobotu 27. 4. 2019

pískoviště, vodní exponáty nebo dopravní hřiště. Pokud dorazí poslední
pondělí v měsíci, čeká na ně v Divadle vědy Albatros – jedinečná show
o vzduchu a létání s písničkami.

Přijďte se seznámit se skutečnými
zvířaty opředenými legendami. Čekají vás netopýři, štíři i pavouci, stejně jako vyrábění slizu a malých příšerek. V kostýmu získáte 50% slevu
na vstupné.

Čarodějná škola
Nenechte si ujít rodinný den v duchu
čarodějné školy v sobotu 27. dubna.

VIDA! science centrum
Křížkovského 12, Brno
otevřeno denně

www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno
tel.: +420 515 201 000
e-mail: info@vida.cz
Zábavní vědecký park VIDA!
provozuje Moravian Science
Centre Brno, příspěvková
organizace Jihomoravského kraje.

Každý víkend speciální
program pro rodiny s dětmi
s ukázkami pokusů

výrobními dílnami. V dubnu vás
čekají experimenty s rostlinami,
díky kterým zjistíte, co květiny potřebují k životu a jak vypadají pod
mikroskopem.

Víkendové labodílny

Pro dospělé
VIDA! After Dark

Navštivte VIDA! o víkendu a užijte si
speciální program pro rodiny s dětmi s ukázkami pokusů i drobnými

VIDA! pravidelně ožívá i ve večerních hodinách. A to díky hudbě, baru
a nevšednímu programu. Party 18+

Venkovní expozice
Prvního června VIDA! otevře novou
venkovní expozici. Návštěvníci se můžou těšit na místo se zelení i vodními
prvky, které bude příjemným protipólem k rušnému prostoru uvnitř.
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pod hlavičkou VIDA! After Dark se
konají několikrát do roka a mají pokaždé jiné téma. V pátek 12. dubna se
třeba můžete těšit na FANTASY večer,
v kostýmu s 50% slevou na vstupné.
V úterý 7. května vás čeká májové
téma LOVE. (sal, foto: archív VIDA!)
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Brno Art Week 2019:
unikát brněnské kultury letos po desáté!

Chcete si šáhnout?
Na sochy se nemusíte jen dívat zpovzdálí
Poněkud znepokojivým názvem zvou studentky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity brněnskou veřejnost na setkání s univerzitními sochami.
A na rozdíl od galerií, kde je povoleno se na umělecká díla pouze dívat, soch
ve veřejném prostoru je možné se i dotýkat. Prostě si sáhnout. Na studený
bronz, na vrásčité dřevo, lesklou ocel nebo hladký laminát. Studentky katedry výtvarné výchovy mají k vybraným sochám připraven doprovodný
program, v němž se návštěvníci něco bližšího o sochách a jejich tvůrcích
dozvědí, ale také se třeba do nějaké aktivní tvůrčí činnosti na chvíli zapojí.
V návaznosti na jubilejní desátý ročník akce Brno Art Week/Týden výtvarné kultury je připraveno šest zajímavých setkání. Chcete si sáhnout? Tak si
vyberte termín a místo, začátky jsou vždy v úterý v 17 hodin:

Že jste o tomto projektu ještě neslyšeli? Není se čemu divit. Ještě do nedávna
se nám představoval pod názvem Týden
výtvarné kultury. Po spojení s projektem
otevřených uměleckých ateliérů (Open
Studios) vznikl nový, kratší a výstižnější
název Brno Art Week. Nezměnila se ale
nabídka bohatého programu zahrnujícího vernisáže, diskuse, workshopy, přednášky i výtvarné akce pro děti. Vyberou
si všechny věkové kategorie. Po celý týden
se různé programy konají v brněnských galeriích, klubech i v ulicích. V pátek a sobotu pak můžete nahlédnout do ateliérů brněnských umělkyň a umělců v rámci akce
Open Studios. Program je letos inspirován oslavami stého výročí založení
Masarykovy univerzity. Ve středu 24. dubna proběhne odborná konference
na téma: „Učit umění”, což je i motto celého týdne. Hlavními pořadateli jsou
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU, TIC Brno a Ústav české
literatury Filozofické fakulty MU. Už tedy víte, kam se vydáte za kulturou
v týdnu od 23. – 28. dubna 2019? Aktuální informace a podrobný program
(sal)
najdete na www.brnoartweek.cz a www.openstudios.cz.

Divadlo B. Polívky:
Pozemšťan z jiné galaxie? A Kňažko jako Shylock
Apríl je tady! A první dubnový den proto tradičně patří Dnu klaunů a odpolednímu happeningu na Jakubském náměstí před Divadlem B. Polívky. Těšit
se můžete na bohatý doprovodný program (pozdravit přítomné možná přijde
i principál B. Polívka), který vyvrcholí večer v divadle dalším Re-kabaretem.

9. dubna – Marius Kotrba: Dvojice – Botanická zahrada Přírodovědecké
fakulty MU, sraz u vrátnice fakulty, Kotlářská 2
16. dubna – Jan Ambrůz: Brána vědění – nádvoří Pedagogické fakulty
MU, Poříčí 7
30. dubna, začátek 15.00 – Jiří Sobotka: Jan Skácel – park u hradu Špilberk, sraz u vstupní hradní brány směrem od ulice Úvoz
7. května – Aleš Veselý: Doteky a distance – Univerzitní kampus Bohunice, sraz u hlavního vchodu, Kamenice 5
14. května – Krištof Kintera: Red is Coming – vstupní budova, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5
21. května – Lukáš Rittstein: Silná barva – Univerzitní kampus Bohunice,
(sal)
sraz u hlavního vchodu, Kamenice 5

A pokud se vám zábava do aprílového pondělí nevejde, pak si aspoň zpříjemněte některý z jarních večerů kulturou. V Divadle Bolka Polívky můžete
v dubnu navštívit premiéru autorské one-man show Pavola Seriše Pozemšťan,
vychutnat si herecký koncert Milana Kňažka v dnes velmi aktuální inscenaci
Shylock nebo se společně s vašimi dětmi zasnít na pohádkovém Literárním
salonu souboru MALÉhRY.
5. 4. od 19.00 Pozemšťan
Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem. Pohybuje
se po planetě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá
to ale jednoduché. Autorská inscenace Pavola Seriše vznikla pod supervizí
Bolka Polívky.
12. 4. od 19.00 Shylock
Kanadská hra mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti v podání excelentního Milana Kňažka je v současnosti aktuální
a naléhavá…
28. 4. od 10.00 Pohádky a MALÉhRY: Literární salon
Těšte se na čtyři veselé pohádky plné podivných pohádkových bytostí, spoustu barevných obrázků z dílny ilustrátorky Karolíny Strykové, voňavý čaj a setkání s trojicí sympatických hereček – Barborou Seidlovou a Danielou a Ni(sal, foto: Archív DBP)
kolou Zbytovskými.
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JazzFestBrno je v plném proudu.
Zazpívá Reeves, Scholtz nebo Lipa

Festival JazzFestBrno odstartoval 13. března koncertem kvarteta Branforda
Marsalise. Většina festivalu se však bude jako obvykle odehrávat v dubnu,
kdy fanoušky jazzu ve všech jeho nejrozmanitějších podobách čeká devět
hudebních večerů.
Příznivci vokálního jazzu se mohou těšit na jihoafrickou zpěvačku Melanie
Scholtz, slovenského barda Petera Lipu, jeho krajanku Sisu Michalidesovou, na
kapelu NOCZ, s níž vystoupí desetičlenný sbor, a především na závěrečný koncert festivalu, který obstará pětinásobná držitelka ceny Grammy Dianne Reeves. „Melanie Scholtz a ceněný americký multiinstrumentalista Brian Charette
jsou životními partnery. Každý z nich je zaměstnán řadou vlastních hudebních
projektů, nyní se ale setkávají na jednom pódiu v elektronickém duu nazvaném
Homeland a v jejich vroucí intepretaci tradičních melodií z celého světa se přirozeně zrcadlí velmi rozdílné hudební zázemí a zážitky každého z nich,“ těší se
na koncert v Divadle Husa na provázku umělecký ředitel Vilém Spilka.
Peter Lipa bude speciálním hostem koncertu kytaristy Luboše Andršta a jeho
Blues Bandu v Sono Centru. Luboš Andršt je synonymem pro českou bluesovou
kytaru. A také důkazem, že blues a jazz jsou z jedné krve. Do české bluesové
historie se zapsal také svým dvojím vystoupením s legendárním B. B. Kingem.
Dianne Reeves, jež obstará závěrečný koncert festivalu v Janáčkově divadle, je
etalonem jazzové zpěvačky – pohledná Afroameričanka se sonorním hlasem,
frázováním a feelingem srovnatelným s největšími pěveckými osobnostmi historie, charismatická osobnost vyplňující koncertní sály svojí aurou.
Přestože 18. ročník festivalu přinese celou řadu prvotřídních pěveckých
výkonů, programu jako obvykle dominuje instrumentální jazz. Do Brna zavítá například kytarista John McLaughlin, basista Stanley Clarke či trumpetista
Avishai Cohen. Z domácích umělců představí své kapely například Jaromír
Honzák nebo Michal Nejtek a dojde také na návrat Contraband Jazz Orchestry Milana Svobody po třiceti letech. Kompletní program i vstupenky jsou
(sal, foto: Archív JFB)
k dispozici na webu jazzfestbrno.cz

Týden romské kultury odstartuje průvodem
Na co se těšit v dubnu v Muzeu romské kultury? Kromě stálé expozice Příběh
Romů můžete navštívit novou přechodnou výstavu Ženy prodávající naději.
Tato fotografická výstava je vyvrcholením společného projektu fotografky Lucie Sekerkové Bláhové a etnoložky Ivany Šusterové, které čtyři roky sledovaly
život a práci věštkyň několika generací ze skupin olašských Romů v dnešní
Bukurešti. Na fotografiích se objevují témata modernizace věštění a magie,
ale i marketingu, který ovládá současnou tamní komunitu čarodějek. V úterý
9. 4. od 17 hodin se na přednášce etnoložky Ivany Šusterové „Vrajitoare - kto
sú ženy ponúkajúce veštenie a mágiu?“ dozvíte vše o rozsáhlém výzkumu, který předcházel výstavě, ale i o stejnojmenné knize, kterou v roce 2018 vydalo
nakladatelství PositiF.
V týdnu od 8. do 12. dubna proběhne Týden romské kultury, který zahájí hned první den od 15 hodin průvod vypravený od budovy Muzea romské kultury. V pátek 12. 4. v Kabinetu Múz společně pokřtíme novou knihu
vydanou Muzeem romské kultury – Amendar: Pohled do světa romských
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Vesmírné Velikonoce na hvězdárně
slibují dokonce i galaktické vejce
Co to jsou VV 2019? No přece Vesmírné Velikonoce na Hvězdárně a planetáriu
Brno! A kdy nastanou? V sobotu 13. dubna 2019 od 14.00 do 17.00. Všechny
děti si za symbolickou cenu 50 Kč vytvoří a domů odnesou skutečné vesmírné vejce. Základ na výrobu bude připraven (až do vyčerpání zásob), ale kdo
chce, může si přinést vlastní vyfouknutá vajíčka.
Cože se to bude dít? No budeme vyrábět netradiční galaktická vejce. Vesmírné černi, hvězdného prachu i měsíčních úlomků máme dost, takže stačí
dojít na Kraví horu. Svoji návštěvu spojte s některým z pořadů v digitáriu,
které umí promítat i ve 3D.
Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem křesťanského světa. Jejích datum
je ovšem pohyblivé, takže každoročně připadají na jinou dobu. Kdysi bylo
určování data Velikonoc nepřesné a problematické. Trochu pořádku vnesl
až 1. nikajský koncil, který svolal císař Constantinus I. v roce 325 do města
Nikaia. Jednalo se tehdy o první opravdový ekumenický koncil. Na něm se
mimo jiné rozhodlo o určování data Velikonoc. Tyto svátky připadají podle
pravidla na první neděli po prvním jarním úplňku. V případě, že úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až za týden. Datum Velikonoční neděle
se tak pohybuje v intervalu od 22. března do 25. dubna.
Letos přicházejí Velikonoce hodně pozdě – Velikonoční neděle je až 21.
dubna. Není to nejpozdnější možné datum, nejpozdnější možné datum je
25. dubna, ale na to si musíte počkat až do roku 2038, naposled se tak stalo
v uvedeném roce 1943. Velikonoční neděle může přijít nejdříve 22. března,
ale taková událost je mnohem vzácnější. Naposledy se to stalo roku 1818,
a tak rané datum přijde zase až v roce 2285!
No a co když to o velikonocích nestihnete? Žádná tragédie! Vždyť zajímavé
věci se na Kraví hoře odehrávají od rána do večera… stačí kliknout na www.
hvezdarna.cz, kde jsou uvedeny všechny starty kosmických raket z Hvězdárny a planetária Brno až na konec vesmíru.
(sal, foto: Archív Hvězdárna a planetárium Brno)

osobností. Kniha vychází z terénní
muzejní práce a vznikla, aby podpořila a zviditelnila řadu neznámých
Romů, kteří jsou dnes už pro veřejnost stěží rozeznatelní, protože se
zařadili, budují stát, ale do běžného
stereotypu C/cikána/Roma nezapadají, přitom původ nepopírají.
Kniha přináší v úvodu dva rozsáhlé rozhovory s úspěšnými Romy, najdeme v ní však i krátké životopisné
medailony současných osobností.
Od dubna 2019 bude obsah knihy
dále rozvíjet stejnojmenný web. Po
křtu knihy bude následovat koncert
Moniky Bagárové.
(sal, foto: Archív MRK)
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Projděte světelným labyrintem života:
Pavel Korbička v Domě umění
Budovu Domu umění na Malinovském náměstí známe jako čistý, bílý, dokonale symetrický prostor. Jeho architektura z něj činí jedno z nejpozoruhodnějších výstavních míst v Česku. Umělec Pavel Korbička se nyní rozhodl jeho dominantní architekturu „přepsat“ svojí monumentální světelnou instalací.
Podle kurátorky Miroslavy Hájek, která žije od sedmdesátých let v Itálii
a světelným uměním v zahraničí se zabývá několik desítek let, se Korbičkovi
v Domě umění podařilo realizovat výstavu na skutečně světové úrovni. Čtyři
významově propojené stavby z dutinkového polykarbonátu nasvětlené barevným neonem, do nichž divák dokonce může vejít, skutečně mění výstavní
prostory k nepoznání. Kontrast teplých a studených barev, neonové trubky
zavěšené v prostoru, které kopírují pohyby tanečnice a také monumentální
instalace, kterou kurátorka Miroslava Hájek nazvala „labyrintem života“.
Neuvěřitelných 120 metrů měřící světelný tunel, kterým návštěvníci výstavy mohou projít,
nabízí skutečně
mimořádný zážitek. Výstava Pavla
Korbičky DEFLECTION s účastí diváka počítá. To
on ve svém vědomí i prostřednictvím svého těla
výstavu „tvoří“.
Nedívejte se na
umění. Vstupte do něj! I tak by mohlo znít krédo Pavla Korbičky, jehož výstavu Deflection můžete navštívit do konce dubna – každou středu za jednot(sal, foto: M. Dvořáková)
né zvýhodněné vstupné 20 Kč.

Jarní Letohrádek Mitrovských
obsadili hrdinové a princezny
Na šedivé počasí přelomu zimy a jara si Letohrádek Mitrovských
v Brně připravil barevnou a hravou výstavu
Princezny a hrdinové. Návštěvníky čeká
ještě do 28. dubna 50
legendárních kostýmů
princezen, princů i padouchů z nejznámějších českých filmových pohádek z Barrandova, originální barrandovské pohádkové kostýmy jsou v Brně k vidění vůbec poprvé. Dozvíte se zajímavosti
a perličky z natáčení, ale také informace o leckdy pohnutých osudech hlavních
představitelů. Pro děti je připraveno hravé Ladovské peklo s váhou hříšníků,
ale také mluvící zrcadlo a jiná interaktivní zábava. Pro výstavu byly vybrány
ty nejznámější pohádky druhé poloviny 20. století – od v kinech nejnavštěvovanější pohádky všech dob Pyšné princezny, přes nezapomenutelné Hrátky
s čertem, veršovanou Princeznu se zlatou hvězdou, hudební Šíleně smutnou
princeznu, ikonické tituly Honza málem králem, Jak se budí princezny, Princ
a Večernice, po divácky nejoblíbenější pohádku S čerty nejsou žerty, nebo na
výstavě nejmladší pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Návštěvníci
si prohlédnou 50 kostýmů princezen, hrdinů i padouchů, některé již z kategorie českého kulturního bohatství – namátkou těchto pohádkových postav:
Krasomila, Dišperanda, Káča, Solfernus, Lada, Kazisvět, Helena s Václavem,
Růženka, Slunečník, Větrník, Měsíčník, Angelína, Dorota Máchalová, Lucifer,
Jasněnka, čarodějnice Černava a mnohé další. Výstava je určena pro všechny
věkové kategorie, přístupná v Letohrádku Mitrovských je vždy o úterý do neděle od 10 do 16 hodin. Více na letohradekbrno@seznam.cz
(sal, foto: Archív Letohrádek Mitrovských)

Moravská galerie otevírá jarní sezónu:
Boudník, 100 let MUNI nebo Eisler

Moravská galerie vstupuje do jarní výstavní sezóny s širokým tematickým záběrem. V Pražákově paláci zahájí 11. dubna výstavu Vladimíra Boudníka
– velkého experimentárora na poli grafiky, který bývá srovnáván se slavným
malířem Jacksonem Pollockem. Boudníkova tvorba je charakteristická prostředím, ve kterém vznikala – v ČKD používal vše, co našel: kusy plechu, matky,
šrouby, pilníky nebo raznice. Z těch pak vytvářel velmi svébytné grafické abstrakce. Cílem Moravské galerie není představit Boudníkovu tvorbu v celé její
šíři, ale spíše se zaměřit na Boudníkův vliv na brněnskou scénu (který byl po
jeho výstavě v Domě umění roku 1967 velmi silný). Zároveň galerie konfrontuje jeho díla se současným uměním – součástí výstavy Boudník tak budou
i práce Jiřího Černického, Jiřího Skály, Anežky Hoškové a dalších. V prostoru
Atria v Pražákově paláci se představí britský malíř Fraser Brocklehurst, který
již dvacet let žije a tvoří v Česku. V květnu se můžete těšit na novou výstavu
v Místodržitelském paláci, která nám připomene milníky v historii Masarykovy univerzity, v Jurkovičově vile se chystá prezentace přední české designérky
(sal, foto: Archív MG)
Evy Eisler. Více najdete na www.moravska-galerie.cz

Technické muzeum v Brně připomene život
za železnou oponou na hranicích s Rakouskem
Technické muzeum v Brně zve
rodiny s dětmi
a všechny zájemce o vojenskou
historii v sobotu 13. dubna do
Areálu československého opevnění v Šatově
na Znojemsku.
V rámci 30. výročí sametové revoluce připomene železnou oponu a život za ní. „Na děti čekají
interaktivní stanoviště na téma: jak jsme jezdili, jak jsme se oblékali, co jsme
poslouchali, s čím jsme si hráli, co jsme jedli a další. Úkoly jsou přizpůsobeny různému věku řešitelů, takže zapojit se mohou i dospělí,“ popsala akci spoluautorka
Alena Najbertová a doplnila: „Fungování státní hranice představí komentovaná
hraná scénka, zamyslíme se i nad možností útěku přes hranici.“ Scénky o fungování hraničního pásma se uskuteční v 11.00 a v 15.00. Vojenští fandové ocení
prezentace klubů vojenské historie a výstavu vojenské a civilní techniky, nejen
milovníky psů potěší ukázky kynologického klubu, a to v 11.30 a ve 13.30.
Návštěvníci si budou moci připomenout dobu nedávno minulou přímo
v místě pohraničního pásma s Rakouskou republikou a ukázat dětem i tuto
část naší historie. Pracovníci Technického muzea v Brně přivítají, pokud návštěvníci přijdou v retro oblečení nebo s retro doplňky pro dotvoření dobové
atmosféry. Vstup na akci je zdarma. Akce Život za železnou oponou je spolufinancována z programu Interreg V A Česká republika – Rakousko. Více
(sal, foto: Archív TMB)
informací na www.tmbrno.cz.
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V Městském divadle Brno přinese jaro
drama milostných intrik Nebezpečné vztahy

Za uměním i za sportem vyrazte na
Špilberk. Chystají se Branky Body Brno

„Rozkoš je jediná věc, co svádí obě pohlaví dohromady, a přesto sama
nestačí založit nějaký vztah.“ Bývalé milence – markýzu de Merteuil a vikomta de Valmont – svede opět dohromady touha po pomstě. Markýza chce
potrestat svého zrádného milence, hraběte de Gercourt za to, že se hodlá
oženit s mladičkou a ctnostnou Cecílií de Volanges, a zamýšlí využít Valmonta v roli svůdce. Valmont se chce zase pomstít Cecíliině matce za to, že varovala paní de Tourvel, kterou touží svést, před jeho prostopášností. Přijme
tedy roli milostného školitele mladičké Cecílie, ačkoliv mu to velmi komplikuje jeho vlastní plány s novou láskou. Má však podmínku – pokud s paní
de Tourvelovou uspěje a doloží to písemným důkazem, bude mu odměnou
společně strávená noc s markýzou. Oba bezohlední manipulátoři lidských
citů tak roztáčejí kolotoč různorodých
intrik a hrají si s city
ostatních – postupně se však ukazuje, že jejich vlastní
srdce jsou křehčí,
než si mysleli… V rolích intrikánů, kteří
uplatňují strategie
bitevního pole na
záležitosti lidského
srdce, se vám představí Radka Coufalová a Michal Isteník. Komedii toho
nejvyššího divadelního druhu, která
je lemovaná nebezpečím, plná bolesti
a stále připomínající, že životy mohou
být zničeny švihnutím elegantně vykroužené věty, bude mít premiéru na
Činoherní scéně Městského divadla Brno 6. dubna 2019. Vstupenky lze zakoupit na www.mdb.cz.
(sal, foto: Archív MdB)

Muzeum města Brna se v dubnu připojí k dalšímu ročníku tradiční akce Brno
Art Week, označované dříve jako Týden výtvarné kultury. Na hradě Špilberku
chystají ve dnech od 23. do 26. dubna muzejní pracovníci pestrý program – od
výtvarných workshopů pro děti přes komentovanou prohlídku až po přednášku pro pedagogy. V plánu je např. výtvarný workshop „Špilásek: O poklad
krále“ pro menší děti do 4 let v doprovodu rodičů. Podílí se na něm kreativní
dílna Želvím krokem. Učitelé a vychovatelé se zase mohou zúčastnit galerijní
animace „Jak lze učit (o) umění“, kde se dozvědí, jak děti naučit vnímat umění. Program Brno Art Week na Špilberku doplní také komentovaní prohlídka probíhající výstavy Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní
třídy. O velikánovi brněnských malířů 19. st. bude vyprávět kurátor Robert
Janás. O časech jednotlivých akcí a možnostech rezervací se dočtete na webu
www.spilberk.cz. Čeho se v brzké době ještě na Špilberku dočkáte? K aktuální
výstavě Emila Pirchana přibyde už v květnu letošní největší výstava sezóny
na hradě. Jmenovat se bude Branky Body Brno a zmapuje 150 let úspěchů
brněnského sportu. Poznáte na ní historii zdejších tělovýchovných jednot
a klubů i slavné sportovce a sportovkyně z Brna. Výstava se veřejnosti otevře
16. května. Krátce poté přitáhne návštěvníky na hrad další lákadlo – Muzejní
noc na Špilberku, jejíž program se tentokrát zaměří na proslulé špilberské vězně, jako byli baron Trenck, italský vlastenec Pellico nebo loupežník Babinský.
Konat se bude 18. května. Jaké další výstavy a akce vás na brněnském hradě
(sal, foto: Archív MuMB)
čekají? Zjistíte na www.spilberk.cz

Hledání ztraceného času.
Slavný román míří na jeviště Mahenova divadla

v Norsku. Druhé manželství skončilo krachem. Za svého poměrně krátkého,
ale nesmírně činorodého života zanechal nesmazatelnou stopu v mnoha oblastech. Psal básně, prózu i dramata, pro děti i dospělé. Překládal z norštiny.
Svými soudničkami pro Lidové noviny povýšil novinařinu na svého druhu
umění. Byl vášnivým Sokolem, speleologem a znalcem argotu brněnského
podsvětí. Založil tradici vánočních stromů na náměstí Svobody, objevil pro
Čechy Eskymo Welzla… Polozapomenuté osudy tohoto muže, od jehož smrti
vloni uplynulo devadesát let, který fatálně spojil svůj život s Brnem a jeho
okolím, připomene inscenace Mne blesk se dotekl v rámci volného cyklu
Spílání Brnu v hlavní roli s Dušanem Hřebíčkem.
(sal, foto: Archív NDB)

Slavný román geniálního francouzského spisovatele a hypochondra Marcela
Prousta Hledání ztraceného času vznikal s přestávkami čtrnáct let. Dokončen nebyl nikdy. Autor se v něm pokusil zobrazit proměny francouzské
společnosti na přelomu 19. a 20. století i její životní styl, pořídit velkolepou
literární momentku jedné epochy složenou z množství každodenních příběhů těch, kdo ji žili a často bezděky tvořili.
Hledání ztraceného času – to je 7 svazků poeticky přesných záznamů,
4 215 marných a nekonečně krásných pokusů o zachycení uplývajícího času,
více než 300 různých postav, které nás dodnes oslovují a vzrušují. Kniha
stupenky!
eré
o čase, při jejímž čtení na čas zapomenete. Dílo, které se nedá převést na
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sér J. A. Pitínský. Opře se přitom nejen o Proustův román, ale také o jeho
května 2019
okouzlující adaptaci britského dramatika a držitele Nobelovy ceny za literaturu Harolda Pintera a režisérky Di Trevis. Premiéra je na naplánovaná
na 12. dubna.
Spisovatele naopak bytostně spjatého s Brnem představuje od konce března divadlo Reduta. Vždyť kdo by neznal Lišku Bystroušku, ale co víme o jejím
autorovi, Rudolfu Těsnohlídkovi? Málokdo tuší, že jeho životní příběh je plný
tajemství a osobních tragédií. Celý život trpěl pocitem společenské vyděděnosti jako „rasův syn“. Bojoval s depresemi a profesním nedoceněním jako novinář. Jeho první žena zemřela za nevyjasněných okolností na svatební cestě

Kudy a kam

Moravská zemská knihovna
připomíná světové dílo Milana Kundery

Foto Václav Chochola © Archiv B&M Chochola

Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším spisovatelům na
světě; jeho dílo dnes čítá více než tři tisícovky vydání v různých světových
jazycích. Právě překladům jeho knih je věnována výstava Milan Kundera
(neztracen) v překladech, která začíná v Moravské zemské knihovně v den
autorových 90. narozenin 1. dubna.
Zatím poslední překlad Kunderova díla pochází z listopadu minulého
roku, kdy v malajalámštině vyšel román Slavnost bezvýznamnosti. Jde o jeden z mnoha indických jazyků, jímž však mluví přibližně třicet osm milionů
lidí. Výstava se nesoustředí jen na představení překladů, nabídne i bezprostřední ohlasy, jež se dílu dostaly v různých světových médiích. Nebudou
chybět ani úryvky z knih, včetně ukázek z děl, které dosud nebyly vydány
v češtině. Překladu těchto pasáží se ujal sám Milan Kundera. Pro návštěvníky

bude připravena i knihovnička s prvními vydáními Kunderových knih či
s českými vydáními z brněnského nakladatelství Atlantis. Autorem obsahové
části výstavy je Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny. Grafické
a prostorové řešení navrhl architekt Martin Hrdina.
V rámci pravidelného cyklu Oči Brna, který v dubnu vstupuje již do svého
pátého ročníku, představí MZK také méně známou část Kunderova díla – jeho
příspěvky do časopisů a novin, včetně významné esejistické tvorby. Knihovna rovněž nabídne pestrý doprovodný program, zahrnující čtení z jeho díla
v češtině i francouzštině (1. 4.), přednášku profesora Štědroně o vztahu Kundery k Leoši Janáčkovi (11. 4.) či vedoucího ústavu románských jazyků a literatur FF MUNI Petra Dytrta, v níž představí Kunderovo dílo v kontextu
francouzské literatury (23. 4.). V plánu je i beseda nad Kunderovými romány
(14. 5.) a celou akci zakončí promítání filmu Žert (17. 5.) s úvodním dialogem
profesorů Petra A. Bílka a Tomáše Kubíčka.
Více informací na www.mzk.cz.
(sal)
Foto Václav Chochola © Archiv B&M Chochola
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MILAN KUNDERA, jeden z nejvýznamnějších autorů českého
původu a od roku 2010 čestný občan města Brna, se narodil v moravské metropoli 1. dubna 1929. Od roku 1975 žije ve Francii.
Jeho samostatná publikační tvorba zahrnuje poezii, divadelní
hry, romány i knihy esejů. Od roku 1986 píše své knihy francouzsky, čtyři jeho poslední romány nebyly dosud vydány v češtině. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v Československu až do Sametové revoluce
zakázáno. V roce 1981 získal občanství francouzské.

Kunderovské akce v MZK jsou součástí společného projektu
Městského divadla Brna, MZK a Moravského zemského muzea:
Hommage à Milan Kundera – další život Díla

Jakub a jeho pán

Výstava v sálech Biskupského dvora MZM přibližuje slavného spisovatele k 90. výročí jeho narození také jako
výtvarníka knižních obálek, autora divadelních her a filmových scénářů. Jeho Dílo zazní ve vlastním autorském
čtení, návštěvník se seznámí i s méně známými texty
a ohlasy slavných osobností či se vztahem k jeho rodnému městu. K vidění od 3. dubna do 26. května 2019.

U příležitosti 90. narozenin Milana Kundery se vrací na jeviště Činoherní scény Městského divadla Brno jeho moudrá
komedie Jakub a jeho pán, popisující roztodivné příhody
šlechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. V hlavních rolích se představí Jan Mazák a Viktor Skála.
Představení hrají 11. a 12. dubna 2019 na Činoherní scéně
MdB na Lidické ulici.

Kudy a kam

Trojí koncerty při svíčkách:
Velikonoční festival zahájí světová premiéra
Tenebrae neboli temné
hodinky. Tedy koncerty
s nezapomenutelnou atmosférou - při svíčkách
v potemnělých kostelích.
To je součást Velikonočního festivalu duchovní hudby, který pořádá Filharmonie Brno už 28. rokem.
Vrchol letošních trojích teberae představuje na Velký
pátek Koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho, při kterém spojí síly hned čtyři brněnské pěvecké sbory.
Festival zahájí na květnou neděli Schola Gregoriana Pragensis a následně
světová premiéra skladby Toivo Tuleva. Autor ji
zkomponoval na objednávku festivalu, pro daný čas a dané místo, premiéře pod taktovkou šéfdirigenta brněnských filharmoniků bude osobně přítomen. Posluchači se mohou těšit také na českou premiéru Velikonočního procesí na Piazza Navona
v podání špičkového španělského souboru La Grande Chapelle. Připraveny
jsou i dva varhanní recitály v bazilice na Starém Brně, symfonie pro sólové
housle v podání Milana Paľy nebo Byzantské pašije představující pravoslavný repertoár. Festival uzavře Bachovo Velikonoční oratorium, které v poučené interpretaci zazní v Brně vůbec poprvé. Více informací a vstupenky
na www.velikonocni-festival.cz
(sal, foto: Archív TB)
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Zoo Brno chystá pestrou oslavu Velikonoc
Rozmanitý a bohatý program čeká na návštěvníky brněnské zoo od pátku
19. do pondělí 22. dubna. Velikonoční svátky zpestří například dílničky pro
děti, soutěže, stezka, hledání vajíček nebo ukázka stříhání ovcí.
Každý rok patří celé svátky v Zoo Brno hlavně těm nejmenším. V dílničkách
v Beringii si budou moci vyrobit nejen velikonoční ozdoby, ale také dekorace
související s přicházejícím jarem. V Africké vesnici zase bude připravená speciální výtvarná dílnička, v níž si všichni zájemci nabarví nejrůznější sádrové
odlitky.
Tradičně nebude chybět mistr řezbář, perníkář a sklář, který nabídne možnost vyfouknout si vlastní píšťalku. Samozřejmostí je možnost ozdobit si vajíčka
a vytvořit si vlastní kraslici.
Velikonoční pondělí bude patřit stříhání ovcí nebo hledání velikonočních
vajíček. Kdo jedno z tisícovky ukrytých vajíček najde, může ho předat maskotovi a sladká odměna ho nemine. Kompletní program Velikonoc je k dispozici na
(sal, foto: Archív Zoo Brno)
www.zoobrno.cz

Vařte a soutěžte s Šalinou

T-bone steak po ﬂorentsku

SOUTĚŽ

Jak již vyplývá ze samotného názvu,
T-bone steak obsahuje kost ve tvaru
písmene T. Jedná se o bederní obratel zvířete, kterým jsou přirozeně
oddělena dvě chutí i strukturou rozdílná steaková masa – nízký roštěnec a svíčková. V jedné porci si tak
můžete vlastně vychutnat dva parádní steaky, díky přilehlé kosti plné
úžasné chuti. Správný T-bone steak
má hmotnost 600 – 800 g (vč. kosti)
a tloušťku 3 – 4 cm.
Větším příbuzným T-bone steaku
je Porterhouse steak. Tento obří
steak se porcuje ze stejného místa
jako T-bone steak, avšak blíže oháňce, proto tedy obsahuje větší díl
svíčkové (ta se totiž tímto směrem
rozšiřuje). Porterhouse steak bývá
4 – 8 cm silný a váží mezi 1 – 2 kg.

Italové a většina Evropy nazývá tohoto krále steaků Bistecca alla Fiorentina, jde však vždy o jeden a ten
samý steak.
Recept:
Hovězí T-bone
600–800 g
Panenský olivový olej
1 lžíce
Hrubá mořská sůl
dle chuti
Čerstvě mletý černý pepř dle chuti
Omáčka:
Čerstvý rozmarýn
20 g
Čerstvá bazalka
20 g
Panenský olivový olej
60 ml
Česnek
1 ½ stroužku
Postup:
V mixéru rozmixujeme čerstvý rozmarýn, bazalku, prolisovaný česnek a olivový olej, až získají hrubou

ODKUD POCHÁZÍ KLASICKÁ OMÁČKA CHIMICHURRI?
Svoje odpovědi posílejte e-mailem do 15. dubna na adresu
soutez@salina-brno.cz. Nezapomeňte prosím uvést své jméno
a telefonický kontakt. Vylosovaný autor správné odpovědi získá
voucher do steakhousu U Starýho Billa – pravý TEXAS restaurant.
Vítězem minulého kola se stává Alice Paličková.

konzistenci. Steak necháme ohřát
na pokojovou teplotu, potřeme jej
olivovým olejem a těsně před tepelnou úpravou ochutíme mletou hrubou mořskou solí a čerstvě drceným
pepřem. Grilovací pánev rozpálíme
na prudkém ohni a steak grilujeme
asi 5 minut z každé strany. Měl by být
středně propečený – Medium. V průběhu grilování můžeme steak potírat
bylinkovou omáčkou.
Po skončení grilování necháme
steak odpočívat několik minut volně zabalený do alobalu. Servírujeme rustikálně na dřevěném prkně,

pokapaný zbytkem naší bylinkové
omáčky. Jako přílohu doporučuji
prostý čerstvý bílý chléb, výborně se
hodí také grilovaná zelenina (paprika, cuketa) nebo grilované brambory (mohou být doplněné zakysanou
smetanou).
Pokud máte možnost, rozhodně doporučuji T-bone steak grilovat na dřevě, docílíte tím úžasnou
jemnou chuť a vůni a pochutnáte si
dvojnásobně.
Dobrou chuť přeje
Gregor Mareček, U Starýho Billa –
pravý TEXAS restaurant
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