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Víte, že...

 

…byly nedávno zprovozněny stránky lesweb.brno.cz, které informují čtenáře o možnostech výletů
a rekreace v příměstských lesích
Brna? Zmíněny jsou oblasti vranovská, soběšická, bílovická, střelická, kohoutovická, podkomorská,
rozdrojovická a přírodní park Baba.
Dozvíte se, kde je omezen přístup,
co v lesích hrozí, kde se můžete
občerstvit či ubytovat. Menší vadou
na kráse byla koncem června rubrika Rok v lese, kde nejčerstvější
položkou byl stále květen. Ale to už
red
snad neplatí.

Nela Slováková



Do Prahy se přestěhovat nechci

Skončila
RE:PUBLIKA
Po třech týdnech skončil festival
RE:PUBLIKA, který navštívilo
170 tisíc lidí. Jeho součástí bylo
i největší české rande, na kterém se
sešlo 650 lidí a pozvánku na něj jste
našli i na orloji na náměstí Svobody.
více na straně 3

Nový systém
parkování
Od září začnou v centru Brna fungovat pravidla, díky nimž snadněji zaparkují lidé, kteří ve středu
města bydlí či podnikají. Centrum
se také zklidní a ubude v něm provozu, který omezoval chodce.
více na straně 3

Rozhovor na stranách 8–9

Čitelnější označník
DPMB začal testovat nový interaktivní označník, jeho výhodou
je čitelnost, nižší spotřeba energie, víc informací.
více na straně 5

Před šesti lety si Nela Slováková z Brna odnesla z reality show Hotel Paradise výhru milion korun.
Od té doby je vše jinak, ale jak sama říká, kdyby se to nepovedlo, šla by nejspíš stejnou cestou. Do
povědomí lidí se už jednou dostala a snažila se toho na sto procent využít. Vrhla se na podnikání,
prodává plavky – Neonky. Má obchod v centru Brna, ale převážně prodává přes e-shop www.nelaslovakova.com , kde můžete její Neonky zakoupit. Také v osobních vztazích se jí vede bezvadně.

 Inzerujte
Inzerce v našem
časopise oslovuje
nejširší okruh
čtenářů z Brna!
Volejte:
724 274 181

Drahé sexuální potěšení skončí u soudu
Brno – Pětadvacetiletý muž šel
v dubnu odpoledne kolem řeky
Svitavy. Potkal ženu (27), která mu nabídla sexuální služby.
Muž ji znal a souhlasil. Vydali
se na klidnější místo a domluvili se na provedení vzájemné-

ho orálního sexu za 1000 Kč.
Když se dvojice uspokojila
a oblékla, zjevil se na místě
další mladík. Vykřikoval, že
je to jeho manželka, a pokud
proběhl nějaký styk, chce peníze. Nejprve čtyři stovky, pak

1500 Kč. Jinak ho prý zmlátí,
kousek jsou jeho kamarádi.
Muž peníze neměl, a tak šli
k bankomatu, kde mu pak dal
2000 Kč. Policie vyhrožujícího
v červnu chytla, byl obviněn
z loupeže a hrozí mu 5 let. pol

Inzerce
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Sberbank otevřela modernizovanou
pobočku Brno – Vaňkovka
rekonstrukci zahájit. Klienty jsme
včas informovali prostřednictvím
webu, online bankovnictví, emailů
i polepů na pobočce. V době
rekonstrukce na ně byla plně
připravena nejbližší pobočka
v centru Brna v ulici Panská, kde
svoje potřeby mohli v klidu řešit.

Pobočka Sberbank Brno – Vaňkovka prošla kompletní
rekonstrukcí. Nyní vítá klienty ve zbrusu novém, vzdušném
a moderním prostředí, které jim zpříjemní čas na pobočce.
Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky pobočky Sberbank CZ
Lenky Hojačové.
Jak se pobočka změnila a na co
se mohou klienti těšit?
Pobočku se podařilo zvětšit, je
světlá a moderní. Klienti se mohou
těšit na čekací zónu s pohodlnými
posezením a možností se
občerstvit.

Jak náročná byla rekonstrukce
a jak se dotkla klientů
a zaměstnanců pobočky?
Díky výborné spolupráci interních
oddělení banky, které byly do
rekonstrukce zapojeny, se podařilo
pobočku během jednoho večera
vyklidit a hned druhý den

Jak je v dnešní době prostředí
pobočky pro klienty důležité?
Nejvíc obchodů se uzavírá na
pobočce, její prostředí je proto
důležité. Chceme, aby se zde lidé
cítili příjemně a při rozhovoru
s bankéřem i diskrétně. Klienti
vyžadují možnost sjednat si co
nejvíce služeb sami online, ale
zároveň oceňují i osobní kontakt
s bankéřem. Pro některé operace
je navíc návštěva pobočky ideální.
S bankéřem proberete vaši ﬁnanční
situaci, plány do budoucna,
možnosti ﬁnancování či investování.
V tom je pobočka nenahraditelná.
Kdo je Váš typický klient
a počítáte, že díky rekonstrukci
počet klientů zvýšíte?
Náš typický klient využívá celou
škálu produktů, od běžného účtu,
debetní a kreditní karty,
kontokorentu, ale též spořicího
účtu, spotřebitelského úvěru,

hypotéky či investičního
poradenství. V dnešní době, kdy
se na bankovním trhu setkáváme
s velkou konkurencí, je kromě
bankovních služeb důležitý přístup
ke klientovi a prostředí, ve kterém
s ním jednáte. Proto očekáváme,
že se nám díky rekonstrukci počet
klientů zvýší. Banka má co
nabídnout, pobočka má krásně
zrekonstruované prostory
a příjemné zaměstnance, kteří
klientům rádi vyjdou vstříc.
Máte nějakou zajímavou novinku,
na kterou se k vám klienti mohou
těšit?
Kromě nového prostředí přinášíme
i atraktivní spotřebitelský úvěr.
U klientů je FÉR půjčka dlouhodobě
velmi oblíbená. Oceňují její výhodné
a jasné podmínky, za kterých
ji naše banka poskytuje. Přijďte si
ji sjednat
k nám, rádi
vás uvítáme
v krásně
zrekonstruované pobočce
Brno –
Vaňkovka.
Lenka Hojačová
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CESTA K PENĚZŮM
NENÍ SNADNÁ,
ale do naší pobočky trefíte raz dva.

ZAMIŘTE DO NAŠÍ POBOČKY V GALERII VAŇKOVKA,
KTERÁ JE CELÁ V NOVÉM.
Kromě nového, moderního designu vás potěší naše FÉR půjčka s nejnižší sazbou 4,8 %
a FÉR konto bez poplatků.
sberbank.cz
800 133 444

Nabídka je platná od 11. 2. 2018. Platí v případě splnění podmínek stanovených Sberbank CZ, a. s. Informace obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou,
výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 240 000 Kč, doba trvání úvěru 96 měsíců, ﬁxní úroková sazba 5,40 % p. a.,
výše měsíční splátky 3 093 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč, poplatek za vedení úvěrového účtu 0 Kč, RPSN 5,62 %, celková částka splatná klientem 296 865 Kč. Informace
obsažené v tomto reklamním materiálu nejsou veřejnou nabídkou, výzvou k podávání nabídek ani nabídkou na uzavření smlouvy. K získání a využívání služeb Sberbank je nutné
nejdříve uzavřít příslušnou smlouvu a splnit podmínky k ní uvedené. Neomezené výběry z bankomatu v ČR a zahraničí platí pro variantu FÉR konto OPTIMAL. Zvýhodněná sazba
na spořicím účtu platí pro varianty FÉR konto AKTIV a OPTIMAL. Kompletní nabídku služeb a produktů naleznete na www.sberbank.cz nebo v kterékoliv pobočce.
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Na penězích záleží

Aktuality

Editorial
Itálie doma
Je to už víc než deset let, co
jsem se rozhodl běhat. Už jsem
to se sebou nemohl vydržet.
Nejprve se udýchané tělo ptalo,
co si to dovoluju. Sousedé také
kroutili hlavami, protože týrání se
nad obecně uznávané normy je
přece nesmysl.
Za měsíc už bylo líp. Krize přicházela čím dál tím později,
pak už vůbec ne.
Zhruba po roce se situace obrátila. Tělo mě začalo bolet,
když jsem se delší dobu nehýbal. Když jsem uběhl pět šest
kilometrů, organismus byl spokojen a dal pokoj. Jasně, že
jsem si něco krému s kafrem
mázl na kolena a achilovky.
Není mi už dávno třicet.
Když jsem vyjel na dovolenou,
zajímal jsem se mezi jiným, kde
si ráno zaběhnu, abych nevyšel
ze cviku. Bylo mi jasné, že v oblastech, kde bývají přes den
čtyřicítky, musím vstát před
šestou. Sever Itálie se dá stihnout ještě v sedm.
U pivka mi kamarád, taky běžec,
povídal, že pokud jsem u moře,
měl bych běhat bos. Tak jsem
to zkusil. Je samozřejmě úžasné pelášit po břehu, občas se
přivlní vlnka… Ale vlnky dělají
mokro, mokro rozemílá břehy,
a když na takový břeh dopadne
noha… Tak zařvete a už jste na
zemi. Je to namožená achilovka
a tu nerozběháte. Zkoušel jsem
to, vy už nemusíte. Chodil jsem
až po půlroce.
Od té doby bos zásadně neběhám. A na to, kam šlapu,
si dávám pozor. A ještě něco
– když jsem v červnu běžel
předčasným létem, cítil jsem
vůni jako na ranním molu v Itálii. Halucinace? Kdepak, počasí se nám stěhuje. Měl jsem
teplou slunečnou Itálii doma.
Jen si nejsem jist, jestli je to
úplně dobře a jestli bychom
s tím neměli něco dělat…
Martin Ježek
šéfredaktor
redakce@brnozprava.cz
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Nový systém parkování v Brně
 Od 1. září začnou v nejužším
centru Brna fungovat pravidla,
díky nimž snadněji zaparkují
lidé, kteří ve středu města bydlí
či podnikají. Centrum se také
zklidní a ubude v něm provozu,
který omezoval chodce.

V dalších oblastech města se
bude zavádět pouze regulace parkování, a to takto:
• vždy pouze tam, kde to bude
chtít městská část,
• takovým způsobem, jak to bude
městská část požadovat.
Nyní jsou stanoveny ceny a pravidla pro nejužší centrum a první
tři oblasti městské části Brno-střed. V těchto prvních třech
oblastech bude regulace parkování platit od 1. listopadu letošního roku.

Brno – „Město připravilo informační kampaň, která bude od
července informovat o podrobnostech nového systému a bude
lidem na očích na mnoha místech
v centru města i v dalších oblastech,“ uvedl náměstek primátora
města Brna pro oblast dopravy
Richard Mrázek.
Dosavadní povolení budou nyní
nahrazena elektronickou databází registračních značek, díky
níž bude kontrola probíhat automaticky. Lidé i ﬁrmy budou
mít ke správě svého účtu přístup
z internetu.

Systém nyní počítá s tím, že na
většině ulic, kde se regulace zavede, bude omezeno parkování jen
přes noc, aby zde snadno zaparkovali rezidenti.

Ulice bez regulace nezaniknou
Regulaci přes den je potřeba zavádět jen na nejfrekventovanějších místech, kde je výhodné mít
větší obrátkovost vozidel. Díky
tomu se zvýší šance, že zde lidé
zaparkují. V řadě ulic parkování
red
regulováno nebude.

Kde se dozvíte o novém systému parkování



• na webové stránce www.parkovanivbrne.cz
• v letácích, které budou k dispozici na přepážkových pracovištích města
Brna i městské části Brno-střed
• na informačních reklamních kostkách v ulicích centra Brna
• informace budou i na plachtách, které budou zakrývat nové dopravní značky
předtím, než začnou platit. Svislé dopravní značky budou pracovníci Brněnských komunikací instalovat v průběhu letních měsíců, platit začnou od 1. 9.
• na reklamních plochách na tramvajích a v tramvajích
• v příštím čísle Brněnského zpravodaje
• na kontaktním pracovišti na Zvonařce 5, které se otevře na konci července
• na konci června se konala dvě veřejná projednání, na která byli adresně
zváni lidé, kteří mají vyřízena dosavadní povolení a budou žádat o nová

Mimo centrum
Nejpřísnější varianta systému,
která bude kontrolovat vjezd
i parkování, bude fungovat jen
v centrální části města, kde je nejméně prostoru a největší pohyb
chodců, včetně pěších zón.

Zastupitelé
schvalovali
Brno – Novou zeleň pro vnitrobloky, tribunu pro klub FC Sparta
Brno, provoz Senior pointu na
Mendlově náměstí nebo workoutové hřiště pro handicapované.
Brněnští zastupitelé v červnu
souhlasili s poskytnutím peněz na
mmb
uvedené akce a projekty.

V NEDĚLI 17. ČERVNA se zavřely brány brněnského výstaviště a po třech týdnech skončil festival RE:PUBLIKA. Oslavu století navštívilo 170 tisíc lidí. Festival byl zahájen v sobotu 26. května, tedy přesně 90 let od otevření brněnského
výstaviště a Výstavy soudobé kultury v Československu. Celkové náklady na
realizaci festivalu dosáhly částky 127,000.000 Kč. Velmi pestrý program doplňovalo také největší československé rande EX:PO v režii Kateřiny Šedé. Účastníků se nakonec sešlo 650 a zpětná vazba byla veskrze pozitivní. Foto: re.publika

Řádil jak šílený
Černá Pole – Policie v červnu
pátrala po muži, který způsobil
osmdesátitisícovou škodu v areálu
Mendelovy univerzity. Nejprve ve
volně přístupné budově hasicím
přístrojem zdemoloval dekódovací
zařízení ke vstupu, pak poškodil

několik dveří do kanceláří u učeben
a v jedné z kanceláří dokonce rozbil
i monitor u notebooku. Řádění završil poškozením kopírky. Před budovou ještě rozbil okno u zaparkovaného automobilu a až spuštěný
autoalarm ho donutil k útěku. pol

Konec odtahů při
čištění ulic
Brno – V červnu se radní shodli
na zrušení odtahu aut při blokovém čištění ulic. Pokud nyní vaše
auto brání při blokovém čištění,
odtahová služba vám vozidlo odtáhne na záchytné parkoviště, kdy
kromě blokové pokuty zaplatíte
za nucený odtah 1920 Kč. Jestliže
chcete auto vrátit zpět na místo,
přijde vás to na 3720 Kč.
Nová vyhláška platná od roku
2019 tento postup nahrazuje novým, kdy vám auto pouze nadzvednou, převezou a po čištění
ihned vrátí zpět. Za chvilkové přeparkování nezaplatíte nic. Ovšem
blokovou pokutu stále dostat
můžete, ta však bude udělována
jan
v maximální výši 2000 Kč.

Aktuality
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Číslo vydání

279

O tolik tun plastu více se v Brně
vytřídilo v roce 2016. Proto
společnost SAKO v roce 2017
ve městě doplnila 681 žlutých
kontejnerů na plast, 633 kontejnerů na papír a 56 kontejnerů na odkládání skla. „Na vybraných místech jsme na tento
trend reagovali i navýšením počtu vývozů,“ uvedl ředitel společnosti SAKO Brno Karel Jelínek a zároveň požádal všechny
Brňany, kteří třídí, aby papírové
krabice a PET lahve sešlapávali. Nesešlápnuté totiž zabírají
zbytečně mnoho místa. mad

 Krátce 
DESIGN.S začal
Královo Pole – DESIGN.S již
potřetí otevře v červnu Technické muzeum v Brně. Toto bienále
se zaměřuje na produktový design, od ryze technických záležitostí, jakým je např. pomocný
stroj na sběr odpadu z vodních
hladin či ještě objemnější stroje
nebo také testovací zařízení na
záchranářské plynové masky,
přes nábytek, svítidla a věci
k běžné potřebě, šaty, šperky,
hudební nástroje včetně medicínského zařízení či zdravotních pomůcek. Výstavy budou
klš
přístupné do 16. 9. 2018.

Pomáháme dudkům
Kníničky – Velkým úspěchem
pokračuje projekt na ochranu
dudka chocholatého na jižní
Moravě, který před dvěma roky
odstartovala Zoo Brno. V jedné
z budek (dudníků) i letos zahnízdil pár dudků a vyvedl mláďata. Odchov je o to cennější,
že tito konkrétní ptáci dokázali
proletět veškerými nástrahami
ve Středomoří a vrátili se zpět,
aby posílili populaci tohoto druhu. „V druhém roce projektu se
dudek chocholatý opět vrátil
do stejné umělé hnízdní dutiny.
Tento pár vyvedl pět mláďat.
Přirozené hnízdění dudka na
jednom místě je obrovským
úspěchem,“ řekl zoolog Petr
zoo
Šrámek.

Druhý srpnový víkend bude patřit Brnu
 Už ve čtvrtek 10. srpna od
deseti hodin se otevře víkend, ve kterém se uskuteční
městská oslava významné
historické události ze dne
15. srpna roku 1645, na jejímž
konci stála obrana města
Brna před švédskými vojsky
za třicetileté války. Letos od
této události uplynulo 373 let.
Brno-střed – Moravskou metropoli oživí bohatý program na náměstí Svobody a pochody historických vojsk. Městem budou dunět
dělostřelecké salvy, pochodovat
vojska a řinčet kordy šermířů.
Sobotní odpoledne vyvrcholí zejména bitevními scénami v parku na úpatí Kraví hory za účasti
250 účinkujících – mušketýrů,
pikenýrů, dragounů i statečných
obránců Brna, koní a historických děl. To vše v hrané epizodě
z obléhání Brna, kterou bude výpad oddílu obránců města na postavení švédských obléhacích děl.

Vzpomínka na Švéda
Den Brna je vzpomínkou na Švéda, který nedobyl Brno, a také statečné obránce vedené odvážným
velitelem Raduitem de Souches,

NA DNI BRNA si užijí zábavu velcí i ti nejmenší. Foto: TIC - Michal Růžička

o kterém si můžete více přečíst
v našem zpravodaji na str. 10.
Akce se každoročně koná jako
připomínka významné historické
události z dějin Brna a hrdinství
Brňanů při obléhání města Švédy v době třicetileté války v roce
1645, kdy malá skupina obránců
s pomocí obyvatel města odolala
útoku obrovské přesily švédských
vojsk generála Torstensona a Brno
nebylo dobyto.

Co je pro vás připraveno?
Ve čtvrtek odpoledne přiblíží hrdinného obránce Brna Raduita de
Souches přednáška na Špilberku.
V pátek můžete mezi 16. a 21. hodinou navštívit na Kraví hoře dobový jarmark. Čeká vás tam vystoupení dvou skupin historického
šermu a od 20 hodin bude hrát



Program Dne Brna

Brna, pozdravy brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála
k oslavám Dne Brna, pontiﬁkální
bohoslužba

Čtvrtek
17.00

Pátek
Kraví hora
16.00–21.00
18.00
19.00
20.00

kapela Lucrecia Borgia. Z prohlídek Labyrintu pod Zelným trhem
si odnesete černou kouli generála
Torstensona. V 19 hodin také vyrazí od katedrály sv. Petra a Pavla
průvod se světly, jehož součástí
bude položení věnců na památku
padlých obránců Brna.
Sobotní dopoledne začne uctěním
památky velitele obránců Raduita
de Souches u jeho náhrobku v kostele sv. Jakuba. Po něm bude následovat nástup historických vojsk na
náměstí Svobody a pochod na Kraví
horu. Tam se, kromě pokračování
dobového jarmarku, můžete těšit
na život ve vojenském polním táboře, vystoupení šermířů, kejklířů,
ukázku z bitvy, jezdeckou exhibici či
hudební skupinu Codex. Den Brna
ukončí slavnostní ohňostroj nazvared
ný Ohnivé nebe nad Brnem.

Mládí Raduita de Souches – přednáška prof. P. Martyho v Muzeu města Brna

Sobota

dobový jarmark
Nám. Svobody
PŘÍBĚH MALÍŘE – šerm Duel
11.00
kostel sv. Jakuba – uctění památky
PAST A KOŘIST – šerm Bravo team
J. L. R. de Souches
LUCRECIA BORGIA – hudební skupina 11.10
nástup vojsk na náměstí Svobody
11.15
pochod vojsk na Kraví horu
Brněnské podzemí, Labyrint pod Zelným trhem
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 h
Kraví hora
ČERNÁ KOULE PRO TORSTENSONA 10.00–21.00 dobový jarmark
– prohlídky brněnského podzemí pod 12.00
život ve vojenském táboře
Zelným trhem
13.00
YUFFI – kejklíř
14.00
VÁLEČNÉ BUBNY EVROPY – Banda
Kapucínská hrobka
alegra
19.00, 19.30, 20.00 a 20.30
15.00
MUŠKETÝŘI A TI DRUZÍ – komentovaVečerní komentované prohlídky
né ukázky historických vojsk
v místě posledního odpočinku mumi- 16.00
VOJNA NENÍ KOJNÁ – šerm S.P.G.
ﬁkovaných ostatků řádových bratří 17.00
YUFFI – kejklíř
a dobrodinců kláštera. Rezervace vstu- 18.00
VÝPAD NA BATERII U SV. ANNY –
penek je možná na www.hrobka.kapubitevní ukázka z roku 1645
cini.cz nebo na telefonu 511 140 053.
19.30
CODEX – hudební skupina
20.30
KONĚ, KONĚ – jezdecká exhibice EquiKatedrála sv. Petra a Pavla
dance
19.00
Průvod se světly a položení věnců 21.20
OHNIVÉ NEBE NAD BRNEM – ohňona památku padlých obránců města
stroj

Doprava
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Dopravní podnik testuje nový označník
Dopravní podnik města Brna
(DPMB) začal testovat nový interaktivní označník. Instalován
byl na zkušební dobu. Jeho výhodou je čitelnost, nižší spotřeba elektrické energie a především větší množství informací
pro cestující. Brněnský dopravce je první v republice, který
tento vyspělý panel otestuje
v provozu. V zahraničí je k vidění
ve Vídni, Gratzu či Bernu.
Brno – Nový označník, který byl
v červnu umístěn na zastávku Mozolky ve směru do centra, vyniká
patnáctipalcovým displejem typu
e-paper. Zajišťuje výbornou čitelnost všech zobrazovaných informací. Velkou výhodou jsou také
interaktivní funkce, kdy cestující
mohou například listovat jízdními řády, mapkami a navíc jsou jim
stále k dispozici informace o odjezdu nejbližšího spoje.
„Je to cesta, kterou chceme jít. Nebudeme se bránit ani jiným technickým řešením tohoto označníku.
Snahou DPMB je nabízet cestujícím moderní služby a řešení. Sou-

NOVÝ OZNAČNÍK byl v červnu umístěn na zastávku Mozolky. Foto: DPMB

časně budeme rádi za jejich zpětnou vazbu,“ uvedl generální ředitel
DPMB Miloš Havránek, který se
nebrání myšlence osadit do budoucna interaktivními označníky
většinu zastávek v Brně.
Nová zařízení navíc dokáží komunikovat i s nevidomými a veš-

Historie v ulicích



Koncem června byl zahájen pravidelný sezónní provoz historických linek.
Víkendové jízdy historických tramvají a trolejbusů jsou naplánovány až
do 30. září. V centru města bude jezdit linka historickou tramvají po
trase: Komenského náměstí – Česká – Malinovského náměstí – Hlavní
nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská – Mendlovo náměstí. Další
linka provozovaná historickými trolejbusy bude jezdit po trase Mendlovo
náměstí – Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky – Anthropos – Optátova
– Vozovna Komín. Obě linky budou v provozu v nepracovních dnech
včetně svátků vždy od 10 do 18 hodin v intervalu 60 minut. Cestující
se můžou těšit na historickou tramvaj č. 107, která je typická svým
dřevěným obložením. Na linkách platí běžný Tarif IDS JMK a Smluvní
přepravní podmínky IDS.
dpmb

keré informace, třeba i ty o výlukách, se do označníků nahrávají
online. Nově testovaný panel má
také výrazně nižší spotřebu elektrické energie, a to až o 90 %.
Postřehy a připomínky mohou
cestující zasílat na adresu oznacnik@dpmb.cz.

Dopravní podnik města Brna
aktuálně využívá elektronické informační panely, tzv. ELPy. Jejich
instalace začala v roce 2014 a aktuálně jsou cestujícím k dispozici
na 50 zastávkách.
Do konce tohoto roku bude ELPy
osazeno dalších 35 zastávek. bad

Nabroušené koleje



Přes šestadvacet kilometrů tramvajových tratí se zbaví vlnek. Dopravní podnik
totiž v červnu začal brousit kolejnice. Drobné vlnky vznikají na kolejnicích při
běžném provozu, výrazně ale zvyšují hlučnost, vibrace a taky nepříznivě působí na samotnou jízdu tramvají. Odstranění vlnek se provádí strojními bruskami.
Efektem není pouze výrazné snížení hluku, ale i menší opotřebení tramvajových
tratí a také samotných vozidel. Kolikrát bude muset bruska po vybraném úseku
projet, závisí vždy na míře vlnkovitosti. Broušení probíhalo nap. v úseku Hybešova
– Václavská, Novolíšeňská – Mifkova, smyčka Řečkovice – Hudcova – Semilasso. Dohromady projde strojním broušením sedm úseků, což činí 26 370 metrů
tramvajových tratí. Za posledních sedm let nechal DPMB zbrousit přes sto kilometrů tramvajových tratí. Podle prvotních odhadů potrvá letošní broušení kolejnic
do konce července a vyjde na více než 4,6 milionu korun.
bad

Jak přežít dlouhé prázdninové cestování autem
Řada z nás si vyrazí užívat volno v cizině po vlastní
ose. Jak zvládnout úmornou jízdu, aby nebolela
a odstartovala dovolenou snů? Pro řidiče a jeho
pohybový aparát je dlouhé sezení za volantem
náročné, nejčastěji trpí bolestmi krční a bederní
páteře. „Za volantem je člověk nucen držet hlavu předsunutou a zároveň mít horní krční páteř
v mírném záklonu. Takové svalové strnutí po dlouhou dobu může ústit v blokádu krční páteře, která
způsobuje nepříjemné bolesti hlavy, migrény, hučení v uších nebo pohybující se světélka v zorném
poli,“ upozornila Iva Bílková z Fyziokliniky.

45 minut. Za volantem pak pomáhá alespoň
střídat polohy pánve, ramen, hlavy a končetin
do té míry, jak to dovoluje bezpečnost jízdy.
V standardním automobilovém sedadle řidič nemůže dodržet pravidla zdravého sedu.
Správné nastavení sedadla však může řidiče od
bolesti významně uchránit. „Kolena řidiče nemohou být při jízdě níže než kyčle, proto se při
řízení automobilu nevyhneme kompromisům.
Základním požadavkem je úhel, který svírá
opěradlo se sedákem, v rozmezí 95 až 100 stupňů. Při takto vzpřímeném sedu řidič nejlépe
vnímá chování vozu, případně čelí únavě nebo
Každých 45 minut
dokonce mikrospánku a je účinně chráněn
Řidič by měl během dlouhé cesty vystoupit bezpečnostním pásem. Efekt zdravého sedu
z vozu a protáhnout se minimálně každých posiluje složená deka vložená za záda na úrov-

ni pasu, tak člověk jednoduše předejde bolesti
zad,“ doporučila Iva Bílková.

Napněte ruku a položte na volant
Zvlášť v automobilu vybaveném airbagy by
měl být volant nastaven ve vzdálenosti minimálně 25 centimetrů od hrudního koše řidiče
opřeného zády o opěradlo. „Jednoduchý způsob, jak stanovit vhodnou vzdálenost sedadla
od volantu, je napnout ruku a položit ji na
volant. Ruka by se měla horní hrany volantu
dotýkat zápěstím. Další důležitý prvek sedačky je opěrka hlavy, ta nesmí být níž než hlava
pasažéra, jen tehdy snižuje napětí svalů krční páteře a ramen a je bezpečnou oporou šíje
ec
a hlavy,“ popsala Iva Bílková.

Téma
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Žralok se nebojí ani sladké vody
 „U nás jsme celkem v bezpečí, ale když vyjedeme za
hranice, už bychom si na některá zvířata a kontakt s nimi
měli dávat pozor,“ říká epidemiolog doc. MUDr. Rastislav
Maďar, Ph.D.
Martin Ježek

Začněme jedovatými hady. Na co
máme dát pozor?
K nejznámějším nebezpečným
hadům patří kobra královská
v Asii a africká černá mamba.
Způsobí člověku obrnu končetin,
hrtanu a dýchacích svalů, nutné
je včasné ošetření, jinak hrozí
smrt. Chřestýš v severní Americe
může způsobit kousnutím selhání cirkulace krve – hypovolemický šok. Had většinou jako první
nezaútočí, někteří však loví v noci
anebo se výborně maskují, a člověk se tak může dostat do jejich
blízkosti nechtěně. Jeden z největších zabijáků, asijská zmije řetízková, dokonce někdy vstupuje
i do lidských obydlí. I proto má
na svědomí většinu smrtelných
uštknutí v jihovýchodní Asii.
Už v jižní Evropě se můžeme setkat se štíry. Co když zaútočí?
Štíři se vyskytují v mnoha oblastech světa, hojně i na Středním
východě, v severní Africe, Americe
i v Asii. Mají noční aktivitu a za svítání zalézají do tmavých míst, včetně bot nebo pod oděvy. Bodnou
ocasem a reakcí je podle druhu štíra bolest, otok, pocit zdřevěnění.
U rizikových lidí pak i větší potíže
až selhání oběhového systému. Na
místo vpichu, které je velmi bolestivé, přikládáme led a hlídáme
oběhové funkce, pomáhá kalcium
aplikované do žíly. Po několika
dnech by měly obtíže ustoupit, život ohrožující může být náhodné
bodnutí do krevní cévy.

Nebezpečné jsou také africké
včely?
Bodnutí včelami, vosami i sršni v Africe je nepříjemnější než
u nás a také bolestivější. Více
ohroženi jsou alergici, pokud
hmyz bodne do úst nebo hltanu,
hrozí nebezpečí udušení. Jestliže v ráně zůstane žihadlo, měli
bychom je opatrně vyjmout, aby
se zbytky jedu nedostaly do rány.
Jejich agresivita záleží i na počasí
a víc útočí na jezdce na koních.
Nesmíme asi vynechat pavouky…
Jedovatí pavouci nás ohrozí nekrózou tkání v místě vpichu nebo
systémovými účinky jedu, záleží na tom, o jaký druh se jedná. K nejznámějším jedovatým
druhům patří banánový pavouk,
hnědý pavouk nebo černá vdova,
která se vyskytuje i v jižní Evropě. Největší nebezpečí znamenají pro děti, seniory a alergické

jedince. Proti jedu některých pa- druhy žraloků tolerují i sladkou
vouků existuje protisérum.
vodu a z ústí řeky jsou schopné
doplavat proti proudu i více než
Co legendární tarantule?
15 kilometrů do velkého města,
Ta se vyskytuje v mnoha oblas- příkladem je australské Brisbane.
tech světa, na různých kontinen- Nepříjemná může být také murétech, včetně USA a jižní Evropy. na, která se skrývá ve skalních
Kousnutí bolí, ale nezpůsobí na úžlabinách. Je lepší do nich nestrzdraví větší škody. Málo se však kat ruce, protože ze stisku muréví, že v Africe a Asii jsou stonož- ny se člověk jen těžce uvolňuje.
ky s jedovatými kusadly a jejich
kousnutí také není příjemné. Ale Dá se říci, kdy se obecně u jakébolest odezní, další následky vět- hokoli zvířete dostáváme do nešinou nebývají.
bezpečí?
Když se dostaneme do jejich teA co vše přenáší svým kousnutím ritoria nebo mají zrovna mladé,
komáři?
musíme počítat s tím, že se jakéKomáři Anopheles mohou pře- koli zvíře může aktivně bránit.
nášet malárii, Aedes žlutou zim- Obecně jsou mimo tento případ
nici v tropických zemích Afriky také nebezpečné velké kočkoa Ameriky, v celém pásmu sub- vité šelmy, krokodýli a zejména
tropů a tropů, kde prší, i horečky největší africký zabiják – hroch,
dengue, chikungunya nebo Zika. s vrozenou teritoriální dominanKomár Culex je rozšířený i v Ev- cí. Výlet na kajaku či malém člunu
ropě, přenáší např. Západonil- po africké řece nebo jezeře může
skou horečku, která se šíří už i na skončit bojem o život.
našem kontinentu. Zde je dobré
chránit se očkováním nebo tab- U nás vzteklina není, ale v jiných
letami proti malárii, doporučuje státech se vyskytuje. Asi bychom
se ochrana repelenty, insekticidy na to měli pamatovat, je to tak?
a moskytiérami.
Jistě. V Evropě i Asii vzteklinu
přenášejí psovité šelmy, kočka,
Když se dostaneme ke koupání liška, jezevec, netopýr i další
v moři, kde mohou být například zvířata. V jihovýchodní Asii byžraloci, jak se zachovat?
chom si měli dát pozor na opice,
Je známé, že žralok ucítí i drob- v Africe na hyeny nebo šakaly. Na
né krvácení, které ho přiláká ze severu Ameriky pozor na skunka,
vzdálenosti několika kilometrů. mývala či kojota. Pokud nás tato
Nedoporučuje se koupání za zvířata pokoušou, musíme se co
soumraku a v noci. Když uvidíte nejdříve očkovat proti vzteklině,
žraloka, pokuste se pravidelnými která je jinak smrtelná. Vůbec
pohyby doplavat ke břehu, pokud nejlepší je nechat se očkovat prekolem vás krouží, zkuste nepa- ventivně doma před odjezdem do
nikařit a zůstat v klidu. Některé rizikových oblastí.

Volný čas
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Horoskopy – červenec

zených na počátku znamení. Máte-li nějaký sázíte na špatnou kartu. Budete se k nim mudobrý plán, jak se realizovat, směle do toho! set za chvíli vrátit a vyřešit je sami.

 Beran

 Lev

 Kozoroh

Neztrácejte hlavu, i když vás ostatní neustále rozčilují, váš čas teprve přijde a vy budete
zase v centru pozornosti. V červenci se kochejte krásou kolem sebe, co třeba výstava
Slovanské epopeje na BVV?

Neexistuje jen „zimní spánek“, ale i „letní“, že? Mohli byste o tom vyprávět. Pozor,
abyste na ostatní nebyli příliš tvrdí, až po
vás budou něco chtít. Vše se na peníze přepočítávat nedá.

Nejraději byste byli doma a nedělali nic.
V letním parnu není divu. Co byste ale řekli  Panna
nějakému dobrodružnému výletu třeba do Akce s přáteli nebudou brát konce. Dokonce
jeskyní? Býčí skála je zpřístupněná začát- stihnete i romantickou dovolenou nebo si konečně najdete čas i na výstavu Cosmos Discokem července, co vy na to?
very na BVV a projdete se vesmírnou stanicí.

 Býk

V první půli července budete mít chuť ještě
cestovat, ale druhou půli si budete chtít užít
pohody u domácího krbu. Vytrhnout vás z ní
mohou jen nečekaní přátelé a jejích bláznivé nápady. Gastro akci určitě neodmítnete,
nebo se pletu?

 Váhy
Hodně času můžete trávit v práci, nicméně vaše
snaha může přinést opravdu šťavnaté ovoce.
Nezapomínejte trochu času věnovat i rodině.
Kreativnější z vás mohou mít oduševnělé nápady, jak se prezentovat třeba v médiích.

 Blíženci

 Štír

Je na čase přestat na chvíli pracovat a strachovat se o váš výdělek. Tentokrát hladoví
vaše duše. Můžete ji skvěle nasytit třeba
v letním kině v centru Brna.

Na cestách si dávejte pozor na policejní kontroly
a obrňte se trpělivostí, protože pokud někomu
budou na letišti kontrolovat kufr, můžete to být
bohužel právě vy. Vše bude mít ale dobrý konec.

 Rak

 Střelec

 Vodnář
Vaše hyperaktivita je na maximu. Zvolněte!
Jinak si díky zbrklosti či rychlosti můžete
vykoledovat vyvrtnutý kotník nebo nataženou šlachu, což by bylo v létě plném akcí
k zlosti.

 Ryby
Romantika, snění, milostná vzplanutí, prostě oduševnělé léto, tak jak ho máte rádi.
Budete si jej užívat naplno s nějakou spřízněnou duší.

Tento měsíc budete plní energie, kreativity, I když budete spoléhat na to, že za vás tentobudete si prostě více věřit mimo Raků naro- kráte partner vyřeší možné ﬁnanční obtíže,
INZERCE
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Rozhovor

Nela Slováková: Do Prahy se opravdu
 Před šesti lety si Nela Slováková z Brna odnesla z reality show Hotel Paradise výhru milion korun. Od
té doby je vše jinak, ale jak sama říká, kdyby se to nepovedlo, šla by nejspíš stejnou cestou. Do povědomí
lidí se už jednou dostala a snažila se toho na sto procent využít. Vrhla se na podnikání, prodává plavky
– Neonky. Má obchod v centru Brna, ale převážně prodává přes e-shop www.nelaslovakova.com , kde
můžete její Neonky zakoupit. Také v osobních vztazích se jí vede bezvadně.
Martin Dudek a Jaroslav Novák

Před šesti lety jste zvítězila v reality show Hotel Paradise, odnesla si prémii milion korun a od té
doby se váš život rapidně změnil.
Pokud byste však v reality show
neuspěla, co byste dnes dělala za
povolání?
Řekla bych, že to stejné, protože
i kdybych v show neuspěla, už
bych nějakým způsobem byla
v povědomí lidí a já nejsem ten
typ člověka, který zakrní. Když
už se někam dostanu, tak toho
využiji na sto procent. K plavkám
jsem se dostala úplnou náhodou,
vůbec ne díky Hotelu Paradise.
Kapitál jsem si stejně vybudovala
sama a za milion, co jsem tenkrát vyhrála, jsem si koupila byt.
Takže výhra mi na účtu zůstala
pár dnů. Neopomeňme, že výhru
jsem musela ještě zdanit, tudíž
mi zůstalo „pouhých“ sedm set
padesát tisíc.
Občas mi i v dnešní době někdo napíše, kolik mi ještě zůstalo z toho
milionu. To se vždycky směju. Lidi
si neumí asi představit, že mít milion je vlastně „skoro nic“.
Vrcholově jste se věnovala gymnastice. Neměli bychom vás vidět
spíš v televizních přenosech?
No to byste mě možná viděli i na
olympiádě v moderní gymnastice. To bych ale nesměla být mladá
a hloupá.
Proč jste vlastně s gymnastikou
skončila? Věnujete se nyní jinému
sportu?
V patnácti pro mě bylo přednější
jít někam ven s kamarádkami, než
dělat gymnastiku a být zavřená
v tělocvičně, kolikrát dny i noci.
S gymnastikou jsem začala ve
čtyřech letech. Tudíž jsem se jí
věnovala 11 let, z toho 8 let velmi
vrcholově. Trénovaly jsme 6 hodin denně včetně sobot. Neměla
jsem možnost ani čas jít s kámoškama „za barák“, a tak po mém
ročním naléhání tenkrát mamka
podlehla a já skončila. Nevyčítám
jí to, kdo by to vydržel, byla jsem
urputná. (Smích)
Vyčítám to spíš sama sobě.
Jinému sportu se nevěnuji. Všichni mě „podezřívají“, že denně
makám ve ﬁtku, ale já si myslím,

že to mám všechno z gymnastiky.
No a navíc mám krásnou a hubenou mamku, takže se to hezky
sešlo. Do posilovny nechodím,
jednoduše mě to nebaví, ale teď
chci začít. Mám výhodu, že mi
stačí jednou týdně.
Díky reality show jste se znala
známou a zviditelnění jste dokázala šikovně přetavit v úspěšný
byznys na Instagramu. Jaké byly
vaše začátky na této sociální síti?
Já ani nevím, začala jsem přidávat fotky, lidí, co mě sledují,
přibývalo a dnešním dnem mě
na sociální síti sleduje dvě stě padesát tisíc lidí. Reklamy, které se
skrze mě realizují, jsou úspěšné.
Oslovují mě ﬁrmy přes kosmetiku, drogerii, oblečení, potraviny,
výživové doplňky, mobilní telefony, šperky apod... Nesnažím se
na něco si hrát a každý den počet
followerů roste. Uvidíme, jestli
bude něco dalšího, co přeroste
Instagram. Takže do té doby, než
něco takového bude, je třeba na
Instagramu vydělat co nejvíce
peněz. :)
Stalo se vám, že jste zveřejnila
příspěvek a až zpětně jste si uvědomila, že to byl krok vedle, že se
to zkrátka nepovedlo?
No samozřejmě. A několikrát.
Možná vím, na co narážíte. Jsme
mladí, rádi chodíme na večírky,
fotíme si fotky, o kterých si v ovíněném stavu myslíme, že jsou
strašně super a cool. Ráno potom
se probudíme a zjistíme, že jsou
naprosto tragické a okamžitě je
potřeba je smazat, dokud je vidělo „jen“ sto tisíc lidí. (Smích)
To se mi stalo párkrát. Jedna fotka byla taková, že jsem se chtěla
vyfotit u zrcadla. Prohnula jsem
se, vylezlo mi břicho a já jsem si
fotku v nějakém programu, se
kterým jsem moc neuměla pracovat, upravila.
A takhle jsem upravila i celý futra, který vypadaly, jako by se vozily na kolotoči. Všichni si toho
všimli, ale já samozřejmě pod
hladinkou ne. Fotka ale mezitím
oběhla celý internet.
Bylo to vtipný. Neberu to jako trapas, zasmála jsem se. Je důležité
uznat chybu a udělat si srandu
sám ze sebe..

Rozhovor
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přestěhovat nechci
Máte téměř 250 000 followerů
a netajíte se tím, že vám Instagram měsíčně vydělává stovky
tisíc korun. Prý hodně utrácíte za
kabelky a boty…
Přesně jak říkáte. Výdělek je jak
kdy a já doufám, že to bude víc
a víc, aby těch kabelek bylo víc
a víc. :)

to pořád dokola. Člověk v Praze
najde všechno. Tohle je v Brně jediná malá chybička, kterou bych
mému městu vytkla.
O přestěhování do Prahy jste tedy
zatím neuvažovala?
Ne, určitě ne. Bydlela jsem v Praze
půl roku po výhře v Hotelu Paradise a asi mi to stačilo. Ale být rodilým Pražákem, rozhodně bych
v Praze byla šťastná, to neříkám.

Myslíte i na stáří a dáváte si nějaké vydělané penízky stranou,
nebo je všechny investujete do sebe
či přítele?
Momentálně na stáří úplně nemyslím. Prioritou je pro mě mít
vlastní byt, auto, svůj byznys, a až
tohle všechno budu mít, můžu si
odkládat peníze stranou. Jsem
mladá holka, ráda cestuji, kupuji
si hezký věci, auto mám, byznys
i byt taky, ale ráda bych si teď pořídila dům. Uvidíme..

Když přece jen do naší metropole
přijedete, jak na vás působí?
Zmatená, plná turistů, urychlená, neosobní, falešná.
Úspěšně podnikáte v prodeji plavek a dalšího oblečení pod svojí
značkou. Co plánujete dál?
Já nejsem žádná módní návrhářka, jednoduše jsem si vymyslela
plavky, které se chytly a líbí se,
takže se jich budu stoprocentně
držet. Občas máme nějaké nové
kousky, co se týká letních šatiček, je to ale spíš doplňkové zboží
pro holky, které chodí k nám do
obchodu. Jednoznačně je pro mě
přednostní e-shop. To mě živí
a generuje mi peníze.

Jaká byla nejdražší věc, kterou
jste si pořídila?
Asi boty kolem padesáti tisíc
a dostala jsem kabelku za jednou
tolik. Někdo píše, že my hloupí platíme jen za tu značku, ale
mě to hloupé nepřijde, já si za tu
značku ráda zaplatím. Navíc je
to čistě moje věc. Se svými penězi si můžu a budu dělat, co se mi
jen zlíbí.
Brno je vaším rodným městem.
Jaký máte vztah k Praze?
K Praze mám vztah čistě pracovní. Mám Prahu ráda, co se týká
práce, zábavy jídla a možností,
ale určitě bych tam bydlet nechtěla. Brno mi přijde menší a skromnější, není tu tolik aut, tolik lidí,
obrovské zácpy a hlavně tady
není tolik cizinců. Já nejsem velká milovnice cizinců/příživníků,
takže mi Praha v tomhle leze dost
na nervy. Jinak co se týká práce,
do Prahy jezdím několikrát měsíčně a ráda. Ale ne na život.
Na sociálních sítích existují skupiny, které programově a často
i vtipně urážejí buď Prahu, nebo
Brno. Stáváte se také terčem nejapných vtípků, už třeba jen z důvodu, že pocházíte z Brna?
Pro mě jsou tyhle vtípky známkou hlouposti. Je to jako s hokejem nebo fotbalem. Někdo
fandí Brnu, někdo fandí Praze,
každej má to svoje. Protože já
jsem z Brna, nebudu urážet Pražáky a naopak. Je to něco, nad
čím neustále kroutím hlavou
a přijde mi to jako absolutní lidská hloupost. Takže ne, rozdíl necítím, jsou to lidi a je jedno, jestli
jsou z Horní Dolní, z Prahy nebo
Brna. Hotovo.

Šla byste znovu do nějaké reality
show?
Teď už asi ne, není důvod. Ale
kdybyste se mě zeptal, zdali bych
do toho šla znovu, bez váhání
bych řekla ano.

Máte v hlavním městě nějaká oblíbená místa?
To, co třeba my v Brně nemáme, a mě to moc mrzí, je veliká
rozmanitost kaváren, cukráren,

pekáren, bister, restaurací atd.
Člověk v Praze najde, na co jen si
pomyslí. Já si v Brně nemám moc
kam zajít. Je tu pár restaurací,
kam chodím ráda, ale opakuje se

Jaký je váš nejoblíbenější koníček?
Je spousta věcí, které mám ráda.
Miluju dobré jídlo, posedět
u vína, nejoblíbenější kuchyni
mám českou a italskou, také ráda
jezdím autem, ráda cestuji, poslední rok je mým největším koníčkem fenečka Lotty.
Už se s partnerem Martinem bavíte o založení rodiny?
Ne. Jsem kariéristka, chci vydělat peníze, užít si život a cestovat.
Momentálně děti nechci.
Jaké máte plány do konce letošního roku?
Velké. Loni v září jsem si otevřela již zmiňovanou prodejnu
plavek v Brně. Nyní je můj prodej tolik rozšířen, že se budeme
muset rozrůst. Nová prodejna
bude mnohem větší, taky v centru, vlastně pár metrů od nynější
Beethovenovy 3.
To je pro mě nyní priorita, přestěhovat prodejnu do většího a zase
všem nenávistivcům vytřít zrak.
(smích)
A v neposlední řadě si dopřát hezkou dovolenou.

Brněnský speciál
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 Anketa  Ubránil Brno a vyhnal Švédy z Moravy
Kde se budete letos
rekreovat?
Tentokrát jsme se za anketou
vydali do městské části Bystrc.
Byli jsme zvědaví na to, kam se
letos chystáte mna dovolenou. Zde
jsou odpovědi.
Marek, 49 let,
zmrzlinář
Chystám se na
Prýgl, jsem městský typ člověka.
Když cestuji, pak
zásadně tady po
Česku, protože si myslím, že
Česko, zvláště Morava, má v sobě
tolik krásy, že není potřeba cestovat jinam.
Veronika, 16 let,
student
Na dovolenou se
chystám do Švýcarska, kde budu
sjíždět řeky a toulat se po horách.
Abych pravdu řekla, těším se na
to celý rok.

 Při obléhání Brna se zrodil hrdina, který napomohl
ukončit třicetiletou válku
a zastavit postup Švédů.
Jaroslav Novák

Mušketýr Louis Raduit de Souches byl rodilý Francouz z městečka La Rochelle. Během třicetileté války (1618–1648) odešel
z Francie a vstoupil do švédské
armády. Tu však pro neshody
s nadřízenými opustil, přidal se
na stranu Habsburků a vstoupil
do císařské armády.

Velitelem města
Na začátku března 1645 Švédové rozdrtili vojsko císaře Ferdinanda III. Habsburského, načež
císař jmenoval velitelem Brna
de Souchese. Brněnští obyvatelé
k němu neměli zpočátku důvěru,
to mu však nezabránilo připravovat Brno na dlouhé obléhání.
Švédové přitáhli před brněnské
hradby 3. května s 28tisícovou

Michal, 17 let,
popelář
Jedu do Itálie za
prarodiči, mrknout
na památky, za
kulturou a hlavně
zachlastat. Myslím,
že to bude opět paráda.
Hana, 53 let,
důchodkyně
Jedeme kousek za
Třebíč do Malého
Boru, na houby
maliny a koupání
se v tamních rybnících. Už se na to opravdu moc
těším.
Klára, 22 let,
prodavačka
Na dovolenou –
no asi jenom po
Česku. Nakonec
tady kousek od
Brna, třicet kilometrů, nejspíš pojedu na chatu,
bude tam fajn.
Anna, 75 let,
důchodkyně
Já jsem ráda, že
jenom jsem, takže
nechystám se vůbec
nikam, budu ráda
a docela spokojená
tady v Brně. Strávím léto procházkami, odpočinu si.
Text a foto: jan

kanonádu opětovali a zaskočili
nepřítele připraveností a tuhým
odporem. Následující dny se
Švédové začali k městu přibližovat pomocí klikatých příkopů, ze
kterých dále kopali tunely pod
opevněním města. Zde ukládali
střelný prach a pokoušeli se vyhodit hradby do vzduchu.

Rozhodující úder
Brňané útok pěchoty vždy odrazili
a poničené úseky hbitě opravili.
Domoroci také stále podnikali nečekané protiútoky. Nepříznivý vývoj událostí přiměl Švédy k zahájení rozhodujícího úderu. Konečný
útok začal 15. srpna brzy ráno
kanonádou na město. Na několika
místech palba prolomila hradby
a zhroucenými úseky zdiva pronikly švédské oddíly. Obránci je
ale vlákali do léček a rozprášili
nebo přinutili k ústupu.
armádou, ve městě bylo pouhých
430 vojáků a 1000 bojeschopných
měšťanů. Švédský velitel poté, co
mu byl zamezen přístup do města, ihned zaútočil několikadenním bombardováním. Brňané



jich utrpělo vážná zranění. Švédské síly však přišly o osm tisíc
mužů, a utrpěly tak jednu z největších porážek během třicetileté války.
Za svůj mimořádný výkon si hrabě de Souches vydobyl uznání
a slávu, Brno bylo osvobozeno
na 6 let od daní. Na základě přání uvedeného v závěti byly jeho
ostatky uloženy v kostele sv. Jakuba Staršího v Brně. Největší
muž moravské metropole 17. století, narozen roku 16. srpna 1608,
zemřel 12. srpna 1682 jako cizinec, ale také neznámý ve své vlasti. A to přesto, že sehrál klíčovou
úlohu při jedné z největších válek
evropských dějin.
Foto: archiv autora a TIC Brno – Michal Růžička

Brňáci se nedali
Po tomto útoku švédské vojsko
23. srpna rozhodlo ukončit obléhání a dát se na ústup. Na straně
obránců padlo 250 mužů a 150

Brněnský pijan



Kam na pivo v létě? Přímo ke včelaři!
Bystrc – Brno má v létě různá centra dění. Jedním
z nich je Brněnská přehrada. A když už jsme si tam
vyjeli, tak se přímo vybízí pochutnat si na medovém pivu u včelaře.
Včelínek je stánek se zahradou nedaleko tramvajového mostu na odbočce k přehradě, kde se točí
medové pivo a nalévá medovina vyrobená přímo
z medu místních včel. Malebné místo najdete přes
silnici hned u výstupu ze šaliny na zastávce Přístaviště.

Včelínek je obrostlý stromy a pouze s venkovním posezením. K ochutnání je zde standardně 15° pivo a 11°
Sentický Kvasar, kvasnicové pivo s přídavkem medu
bez ﬁltrace, pasterizace a bez jakékoliv chemické a tepelné úpravy od Jelínků ze Sentic na Tišnovsku.
Samozřejmě, že tu nechybí nealkoholický nápoj
v podobě pivní medové limonády. Přes prázdniny se
nabízí i speciál letní jedenáctka. Včelínek je také atypický tím, že si zde můžete rozdělat táborák a sami
jan
si upéct buřt nebo si připravit něco na grilu.

Fotoreportáž



Zuřivý reportér informuje
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se mučilo
 Jak
v Brně

Centrum plné kouřící tramvaje
Brno-střed – Sobota 16. června byla v Brně opět tradičním dnem Dopravní nostalgie. Současně se
pro veřejnost otevřela i tramvajová část vozovny v Medlánkách.
V sobotu v dopoledních hodinách přijely na náměstí Svobody a Brandlovu ulici historické tramvaje, autobusy a trolejbusy. Od 12 do 19 hodin jezdily zvláštní linky, po kterých tito historičtí veteráni
jezdili. Tramvaje a autobusy jely z náměstí Svobody, trolejbusy ze zastávky Česká. Po speciální trase
maj
s výchozím bodem na náměstí Svobody jezdila v sobotu i v neděli parní tramvaj Caroline.

Brno-střed – Historik Robert Pospíchal otevřel letos v dubnu největší sbírku mučicích nástrojů na
světě. Své exponáty umístil příhodně do brněnských katakomb
z temného středověku. Jejich součástí je i fragment Židovské brány
z roku 1328.
Podzemní prostory, do kterých můžete vstoupit kousek od hlavního
vlakového nádraží, mají v podzemí
plochu pěti set metrů čtverečních,
byly doposud úplně nepřístupné veřejnosti. Nyní hostí stálou expozici
Muzea mučicích nástrojů a útrpného práva a jsou přístupné veřejnosti.

Pětadvacet let
Vlastník a sběratel Robert Pospíchal
tyto nástroje sbíral čtvrt století po
celém světě. Mezi exponáty nenaleznete laciné kopie, ale opravdové
a kdysi používané mučicí a popravčí nástroje i veškerá další příslušenství, jako jsou popravčí masky,
boty hanby vybavené rolničkami.
Ty v mrazivém počasí odsouzenci
přimrzaly ke kůži. Uvidíte zde také
kolo na lámání končetin, pranýře,
popravčí meče, kterými se stínala
šlechta, ale i sekery na poddané.
Dalším zajímavým unikátem je
místnost, ve které inkvizitoři vedli
procesy s čarodějnicemi.

Krvavé dědictví
Základ sbírky tvoří nemalé staré
dědictví, jež zdědila francouzská
rodina po svých předcích, kteří
se věnovali popravčímu řemeslu.
Robert Pospíchal je spoluautorem
světového unikátu, jediné přesné
repliky Turínského plátna, při jehož tvorbě byla pro jeho věrohodnost použita i lidská krev.
Pro ty, co se odhodlají poodkrýt
trochu naší temné historie, upřesníme, že vstup do podzemních
sklepení je pod palácem Padowetz
na Masarykově třídě. Za návštěvu by stálo už i samotné podzemí,
ovšem v kombinaci s dobovými
relikviemi a gregoriánským chorálem v pozadí nabízí Muzeum
mučení a útrpného práva nejen pojan
znání, ale i emotivní zážitek.
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Životní styl

Raději počítač než alkohol
 Chlast–slast, říkával největší virtuální Čech Jára Cimrman. Přestává to být pravda. Nejmladší generace si volí jiné způsoby uvolnění i závislostí. Modernější, lepší, zdravější? To se ještě přesně neví.
Martin Ježek

Alkohol provází lidstvo od jeho
počátků. Již společnosti lovců
a sběračů se občas dostaly ke zdrojům alkoholu, třeba k přezrálému,
kvasícímu ovoci. „Systematicky
začal být alkohol připravován se
vznikem prvních agrárních společností. Obilí a pěstování vinných
hroznů totiž umožnily výrobu vína
a piva. Ty se pak velmi rychle staly
součástí potravy,“ říká docent Karel Černý, přednosta Ústavu dějin
lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Doba nízkoalkoholická,
ředěná
V antice se pak alkoholické nápoje
staly nástrojem sociální komunikace. Lidé se začali scházet nad
džbánkem piva či vína, alkoholické nápoje poté získaly symbolickou roli, známou třeba z křesťanství – zázrak proměny vody ve
víno v Káně Galilejské či víno jako
krev Kristova. Další změna podle
docenta Černého nastává zejména
ve středověku s příchodem techniky destilace. Vznikají první druhy
destilátů – vínovice, primitivní
whisky, kořalky. V Čechách je
spolehlivě doložené pálené víno,
tedy brandy, na konci 16. století.
Už tehdy tedy mohly vznikat první
závislosti na alkoholu.
„Na středověkých stolech bývalo
vedle vína i pivo, medovina a patrně i zkvašené ovocné mošty. To
ale neznamená, že konzumenti
byli alkoholiky. Všechny nápoje
totiž měly poměrně nízký obsah
alkoholu, víno se například ředilo. Lidé se také dožívali kratšího
věku, a u mnoha z nich se tedy
alkoholismus v moderním slova
smyslu ani nemohl rozvinout,“
upozorňuje Karel Černý. Lidé se
také podle něj více hýbali a mnozí
neměli často základní potraviny,
natož alkohol. Pili více či méně
čistou vodu.
Alkohol ještě nebyl považován za
démona a v různé formě jej pily
i děti. „Třeba jezuité dávali chlapcům zpívajícím na kúru roráty,
tedy teplé pivo s máslem na posilnění. Děti v bohatých rodinách
ale někdy pily i předchůdce dnešních limonád – kombinaci octa,
vody a cukru či medu, tzv. oxymel,“ pokračuje docent Černý.

posilují organizmus, podporují
„vnitřní teplo", napomáhají trávení a podporují činnost mozku.
„V raném novověku se toto přesvědčení začalo pomalu měnit.
Objevila se konkurence v podobě kávy a čaje, které se ukázaly
být vhodné třeba při obchodních
jednáních. Začaly se také šířit
destiláty, které měly dramatický
dopad na zdraví uživatelů. Už
bylo jasné, že destilovaný alkohol
vedl při nadměrném užívání k poškození zdraví a porušování společenských norem – opilství. Na
přelomu 18. a 19. století pak věda
objevila čistý etanol. Zjistilo se,
že tu nejsou různé nápoje s opojným účinkem, ale jedna konkrétní
chemická látka – alkohol. Lékaři
i laická veřejnost se začali ptát po
jeho zdravotním účinku, a tak postupně rostla obava z jeho toxicity,“ líčí Karel Černý.
Alkohol byl také podle docenta
Černého tradičně doporučován
lékaři některým pacientům. „Například současný obrat ,suché
víno´ je dědictvím z doby, kdy se
věřilo, že dobré prokvašené víno
s minimem zbytkového cukru má
schopnost ,vysušovat´ škodlivé
šťávy lidského těla a tak udržovat
konzumenta při dobrém zdraví.
Různé destiláty smíchané s kořením a bylinami se také staly oblíbeným prostředkem předepisovaným pro úpravu trávení. U nás
je dobře známá například Becherovka, Jakamarus či německý digestiv Underberg. Tyto destiláty
byly většinou velmi hořké. AlkoProč je víno suché?
hol se dále začal v novější době
Alkoholické nápoje byly dokon- využívat jako desinfekční prostřece dlouhou dobu vnímány jako dek či rozpouštědlo. V 19. století
obecně velmi zdravé. Věřilo se, že se ale rozvíjí téma závislosti na

alkoholu a boji proti alkoholismu a jeho průvodním sociálním
a ekonomickým jevům. Alkohol
tak ztratil pozici léku a začal být
chápán jako problém.“

Po euforii deprese
„Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství,“ říkal
Horác z ﬁlmu Limonádový Joe.
S tím by ale psycholog Ladislav
Csémy z Národního ústavu duševního zdraví nesouhlasil. Dlouhodobá konzumace alkoholu má totiž na lidskou psychiku komplexní
a špatný vliv. „Nejvíce jsou ovlivněny poznávací funkce – zhoršuje
se schopnost abstraktního myšlení, učení, usuzování nebo schopnost organizování. U těžkých alkoholiků byl zaznamenán úbytek
mozkové hmoty a nižší hustota
nervových buněk v mozku. A kromě kognitivních funkcí ovlivňuje
alkohol emoční sféru a sociální
chování,“ varuje doktor Csémy.
V malém množství alkohol způsobuje euforii, kterou pak střídá
deprese. Příjem alkoholu ale také
vede k přecenění vlastních schopností a mnohdy k agresivnímu
chování i kriminalitě. Dlouhodobé nadužívání alkoholu může vést
k závislosti nebo k rozvratu rodiny
a sociálních vazeb.

Samoregulace popíjení
Pivo, víno nebo destilát vyzkouší
dříve či později každý na prahu
dospělosti, někdy ještě dřív. V té
chvíli by už ale měl být alespoň
trochu připraven. V této přípravě na setkání se skleničkou alkoholu hraje velký vliv například
rodina. „Vliv rodiny a vzorů je
pro mladé lidi zásadní. Je pocho-

pitelné, že normy a hodnoty se
přenášejí přes generace, a pokud
jde o alkohol a jeho toleranci,
je v naší kultuře velmi silně zakotven. Neznamená to však, že
sociální normy jsou neměnné.
Mění se však pomalu. S tím, jak
obecně roste informovanost lidí
o účincích a rizicích alkoholu, se
tyto postoje a normy mění. Roste
i vzdělanostní úroveň společnosti
a vyspělá společnost sama přijímá určité regulace,“ říká doktor
Csémy. To podle něj neznamená
vznik abstinentní společnosti, ale
nastavení takových podmínek,
za nichž konzumace alkoholu
bude pro jedince i společnost
spojena s menšími riziky. Příkladem může být regulace dopravy
důslednějším prosazováním dodržování pravidel, včetně nulové
tolerance k alkoholu za volantem.
V posledních letech proto umírá
na silnicích méně lidí než dříve,
navzdory nárůstu automobilové
dopravy.

Mladé to nebaví
Podle posledních studií dorůstající dospělí v současnosti tolik
nezkoušejí alkohol ani kouření.
Dávají přednost „pařbě“, tedy
hraní PC her. „V posledních šetřeních jsme zjistili výrazný pokles
spotřeby alkoholu, ale i kouření
tabáku a užívání marihuany u dospívajících. Zdá se, že se preference mladých lidí mění. Hraje
v tom roli příklon k moderním
technologiím. Zatím je předčasné
mluvit o záměně jedné závislosti za jinou. Pokles kuřáctví a pití
alkoholu u dospívajících je ale
jistě pozitivní, protože čeští adolescenti v minulosti tyto žebříčky
vedli. Snad půjde o změnu trvalejší,“ doufá doktor Csémy.

Bez pocitu viny
Pokud je tedy zaznamenána příznivější orientace ve vztahu k alkoholu, není příliš démonizován?
„Alkohol je nebezpečný. Prohibice, tedy úplný zákaz drog, je ale
také nebezpečná. Je tedy nutno
hledat střední cestu. Ponechat
konzumentům příležitost užívat si
bez pocitu viny, ale zároveň poskytovat co nejpodrobnější informace
o rizicích spojených s možným
vznikem závislosti. A také se postarat o lidi, kteří se stali na některých drogách závislí. Velmi nebezpečná je politizace těchto témat
a kriminalizace uživatelů drog,“
uzavírá docent Karel Černý.

Volný čas
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Horoskopy – srpen

tické vlně nebo se mohou dokonce těšit na vaše ﬁnanční situace nebo nečekané události
týkající se dětí.
potomstvo.

 Beran

 Lev

 Kozoroh

Nyní je správný čas si pořádně zalenošit.
Doma si vás budou užívat, vaše příjemné
rozpoložení. Jen v práci můžete mít konﬂikt
s kolegy nebo můžete narazit na nesmyslné
pracovní postupy.

I když vás drahá polovička může pěkně
štvát, že neumí zacházet s ﬁnancemi, něco
určitě vymyslíte. Stěhovat se hned nemusíte. Prosadit své můžete i diplomaticky, nejen hádkou.

Srpen bude pohodovým měsícem, jen si budete muset vybírat, zda zůstanete doma spo-  Panna
lu s drahou polovičkou, nebo dáte přednost Můžete se oddávat snění o dalekých cestách,
ale co kdybyste začali vytvářet reálný plán,
přátelům a sportovním aktivitám.
jak svých snů dosáhnout? Mohou se vám
 Býk
splnit dřív, než se nadějete.
Děti a povinnosti v práci, srpen přinese
starostí opravdu dost. Můžete být unavení  Váhy
a podráždění. Nejraději byste utekli nebo Konečně si najdete čas i na přátele nebo kose aspoň na chvíli vypařili s přáteli do oázy níčky. A budete za ně ochotni dát více než obvykle. Načerpejte energii, můžete mít před
klidu.
sebou poměrně náročný rok.

 Blíženci

Nepříjemného šéfa vám vykompenzují příjemné chvilky strávené s rodinou. Pomohou vám i procházky v přírodě nebo zábava
a sportovní hry. Nebo co byste řekli rodinné
oslavě třeba na minigolfovém hřišti?

 Rak

 Štír

 Vodnář
Chtěli byste mít všechno hned a nejlépe včera. Vůbec nechápete, jak to ostatním může
všechno tak dlouho trvat. Běžte se raději
proběhnout a toto neřešte.

 Ryby
Můžete být sice poměrně utahaní, ale práce,
které se nyní maximálně věnujete, může přinést své ovoce. Hned se vám bude lépe plánovat společná investice do něčeho, co vás
bude duchovně naplňovat.

Na lákavou nabídku jakékoli spolupráce
hned nekývněte, ale prověřte si, o koho se
jedná. Mohla by stejně rychle skončit, jako
začala. Spoléhejte raději přeci jen stále na
sebe a svou práci.

Srpen přeje cestování. Jen si dávejte pozor  Střelec
na svou velkorysost, aby ji zvládla i vaše pe- Nejraději byste vyrazili na nějakou příjemněženka. Někteří Raci si užijí léto na roman- nou cestu do zahraničí. Může vás ale zastavit
INZERCE

Nemáte v důchodu na splácení půjčky?
 Paní Marie si ve svých 55 letech vzala půjčku. Chtěla si
splnit sen o rekonstrukci bytu. Dnes o 10 let později a po
odchodu do důchodu ji zatěžují splátky. Naštěstí objevila Rentu z nemovitosti, která Marii vrátila klid do života.
Marii splátky začaly velice zatěžovat. Najednou neměla příjem jako
před několika lety, kdy ještě pracovala. Každý měsíc vycházela jen
tak tak a její úspory na důchod se
jí krátily. Začala hledat řešení.

Na internetu narazila na nový
ﬁnanční produkt pro seniory
Rentu z nemovitosti. Když se
Rekonstrukci odhadla na 300 až
dočetla, že je určen pro lidi nad
400 tisíc korun. Nebyla to malá
investice, ale Marii stála zato. Těši- 60, kteří vlastní nemovitost, ale
la se, jak bude žít v novém, bude potýkají se s nedostatkem peněz,
mít pěknou kuchyň a díky myčce chtěla vědět víc. Zavolala do společnosti FINEMO. CZ, která Rentu
ušetří spoustu času. Marie tehdy
z nemovitosti nabízí. Marie se
požádala o překlenovací úvěr
rychle dozvěděla výhody a nevýze stavebního spoření. Celková
hody produktu, a protože výhody
měsíční splátka pod 4 000 Kč jí
přišla jako rozumná a snesitelná.
převážily, rozhodla se Rentu z nePo odchodu do důchodu však
movitosti uzavřít. Líbilo se jí, že se

nejen zbaví zatěžujících splátek
starého dluhu, ale navíc získá
další peníze k důchodu.

̭͗za života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena
nemovitosti

̭͗Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
Můžete zde požádat o orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

̭͗ zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

̭͗Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

Zajímala se o podrobnosti,
chtěla vědět, jak to celé funguje.
Pochopila, že se jedná o hypotéku, která je jedinečná tím, že ji
za svého života nemusí splácet.
Jednoduše řečeno, Marie část
hodnoty svého bytu promění
v peníze. Během svého života ji
splácení Renty nijak ﬁnančně zatěžovat nebude, protože ke splacení dojde teprve po její smrti po
ukončení dědického řízení.

̭͗můžete žít důstojněji a život si
více užívat

̭͗Máme licenci České
národní banky.

A jak celý proces uzavření Renty

Výhody Renty z nemovitosti:

̭͗získáte peníze na cokoli
(najednou či postupně)

Chcete vědět víc?

probíhal? Po zajištění odhadu
ceny bytu zástupce společnosti
připravil Marii nabídku. Marie
splatila svoji starou půjčku a ještě
si nechala vyplatit peníze navíc.
Za část z nich si dovybavila svůj
byt a zbytek si ponechala na
účtu jako rezervu na horší časy.
Marie je teď spokojená. Dál vlastní svůj krásný byt, splatila starou
půjčku a nemusí každý měsíc
myslet na to, zda vyjde s důchodem. Renta z nemovitosti Marii
vrátila klid do života.
SC-372073/10

Když se pustila do rekonstrukce
svého bytu, vůbec nepochybovala, že by to ﬁnančně nezvládla.
Práci měla dobrou a sil dostatek.
Nová kuchyň s myčkou a zděná
moderní koupelna namísto nevzhledného umakartového jádra
byly jejím velkým snem.

Názory
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Aréna názorů
IVAN FENCL,
dopravní expert,
SPD

Velký městský okruh
je v nedohlednu
Město potřebuje dopravu dostat do tunelů,
jinde už místo není. Kromě Žabovřeského
tunelu u bývalé čističky se uvažuje o vybudování tunelu pod MČ Vinohrady, pod Červeným kopcem a počítá se s výstavbou dalších
dvou tunelů – s Komárovským a s Jižním
tunelem. Všechny tyto stavby budou součástí kompletního velkého městského okruhu. Kdy ale k tomu dojde? Podívejme se na
uvádění stávajících tří klíčových tunelů do
provozu. Pisárecký tunel byl otevřen v roce
1997, Husovický tunel v roce 1998 a zatím
poslední tunel pod MČ Královo Pole byl uveden do provozu v roce 2012. Ten nejnovější
tunel není ale zatím ani zkolaudován a je už
6 let testován ve „zkušebním“ provozu. Další
tunely se v současné době nestaví. Ohromné
tempo, viďte?
Problémy dopravy způsobuje taky dlouhá
doba výstavby dopravních staveb a tím se
zvyšuje i cena, kterou za budování infrastruktury platíme. Když jsem Brnem pro-

vázel čínskou delegaci dopravních expertů,
tak jsem jim sdělil na jejich dotaz, jak že
se vlastně dlouho stavěla mimoúrovňová
křižovatka Hlinky v Pisárkách, že 4 roky
(2003–2007), tak se hodně nasmáli. U nich
by výstavbu podobných parametrů zvládli
za 6 měsíců.
Dalším problémem je často kvalita dopravních staveb. Naštěstí pověstná „houpavá“
dálnice D1 v Ostravě ve směru na Polsko
se Brňanů bezprostředně nedotýká. Koho
se ale bezprostředně dotýká, to je investor,
kterým je Ředitelství silnic a dálnic České
republiky. Ředitelství příliš aktivní vůči ne-

kvalitním ale dodavatelům není. To už je jiná
smutná kapitola.
Dálnice se staví pomaleji
než před rokem 1989
Město Brno je na tom v dopravě podobně jako
celá Česká republika. Výstavba dopravní infrastruktury se zanedbává pro politicky „důležitější“ úkoly. Že tento přístup nám stěžuje
náš každodenní život, na to se bývalé magistrátní „vlády“ ODS a ČSSD neohlížejí. A co pro
zlepšení stavu udělalo hnutí ANO? Věnovalo
klíčový resort brněnské dopravy konglomerátu neomarxistického spolku Žít Brno a zcela
nezkušenému Matěji Hollanovi a jeho „cykloporadcům“. Hollan sám dokonce nevlastní ani
řidičský průkaz, ale to jistě už víte.
Až ke konci volebního období se primátor
Vokřál (hnutí ANO 2011) konečně probral
a donutil Hollana v březnu 2018 odstoupit
z postu náměstka pro dopravu. Svou pověst
a pověst hnutí ANO za svůj neodpovědný
přístup k otázkám dopravy v Brně už nezachrání v čase, který ANO zbývá do říjnových
komunálních voleb. Co je také možné udělat
během 4 měsíců? Řešení dopravy v Brně
vyžaduje skutečnou koncepci, která přetrvá
nejen jedno čtyřleté volební období.

INZERCE
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„Kola by se měla servisovat minimálně dvakrát ročně. Z toho jednou na
konci, nebo na začátku sezóny. Pravidelný servis peníze dokonce šetří:
í je
lepší jednu poničenou součástku vyměnit včas, než si zničit další komponenty.
Příkladem může být třeba řetěz. Přetáhnete-li jeho životnost, začne se
vytahovat a poškozovat tak ozubená kola. Pak se vám špatně řadí a ničíte díly
mnohem dražší, než je řetěz.
V servisním oddělení vaše kolo seřídíme a nastavíme tak, aby vždy perfektně
jezdilo. Při nákupu kola u nás je odborný servis v záruční době zdarma.
Samozřejmostí je zajištění náhradních dílů ke všem značkám kol, které
prodáváme.“

Peter Gula

VHUYLVQ¯WHFKQLN]W¿PX,17(563257

8Q£VQDMGHWHWDQHMOHSģ¯NROD]QDÏHN *HQHVLVScott $XWKRU 3HOOV
D YģHFKQRSRWěHEQ«Y\EDYHQ¯NWHU«QDVY¿FKFHVW£FKEXGHWHSRWěHERYDW
$ħXŀVK£Q¯WHKHOPXUXNDYLFHQRY¿F\NOLVWLFN¿GUHVQHERVHSRRKO¯ŀ¯WH
SREUDģQÝQDNROR3RPıŀHPHY£PY\EUDWWRQHMOHSģ¯VRKOHGHPQDYDģH
SRWěHE\
3URPDO«MH]GFHMVRXWDG\GÝWVN£NROD]QDÏN\1DNDPXUD1DE¯]¯PHWDN«
YHON¿Y¿EÝUNROREÝŀHNDSURW\¼SOQÝQHMPHQģ¯P£PH]£VREXSRSXO£UQ¯FK
RGU£ŀHGHO
3ě¯]QLYFLHOHNWURNRO VLY\EHURX]723PRGHOı]QDÏHN *HQHVLV $XWKRU
a KTM-Lŀ]D .ÏGHQVLPıŀHWHHOHNWURNRORSıMÏLWDRWHVWRYDWKRQD
YODVWQ¯QRK\

3HW
3HW
HWHU
HU*XO
HU
XOD
XO
V LVQ¯
VHUY
VQ¯
Q¯¯ WHF
WHFKQLN
KQLN
QLN
Q
N ]WW¿PX
¿P ,17(
¿P
¿PX
17(5632
17
563
632
257

Titul BRNĚNSKÝ ZPRAVODAJ vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Martin Ježek, e-mail: redakce@brnozprava.cz • Manažeři inzerce: Iveta Šavelová,
tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • DTP: Tomáš Coufal • Stížnosti a podněty k distribuci: tel. 224 816 821, e-mail: ivana.kruzelova@ceskydomov.cz • náklad
60 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 23122 • Vychází 4. 7. 2018

VYDAVATEL ČASOPISU
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SC-372144/16

zábavní a poznávací park
v Bystřici nad Pernštejnem

MIDNIGHT COFFEE SESSION /
QUANTI MINORIS / BABYLON
/

KONTAKT
NA INZERCI

předprodej v síti Ticketpro 249 Kč, na místě 350 Kč
www.centrumeden.cz / změna programu vyhrazena

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO ZÁŘIJOVÉHO VYDÁNÍ

BRNĚNSKÉHO
ZPRAVODAJE
JE JIŽ 13. 8. 2018.

LÍBÍ SE VÁM TENTO
ČASOPIS A MYSLÍTE SI, ŽE
REKLAMA V NĚM POMŮŽE
NAŠIM PODNIKATELŮM
ZVIDITELNIT SE PŘED
OBYVATELI BRNA?

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-380905/01

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.

52ý1Ë.
+8'(%1Ë+2
FESTIVALU

s kapelou

25. 8. 9(/.e3$9/29,&(
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SC-380811/48

AREÁL 9,1,80

Baví vás Brno a jeho okolí
a chtěl byste se podílet
na úspěchu Brněnského
zpravodaje? Pak rozšiřte
naše řady a staňte se
obchodním managerem
Brněnského zpravodaje.
Své životopisy posílejte na
redakce@brnozprava.cz.

SC-380729/02

sedm regionálních minipivovarů - pivní soutěže
- noční ohňová show

Nejmodernější a největší
rodinný park v ČR
nových 4.200 m2 venkovního prostoru k řádění!
Proběhni se vodními gejzíry.

Zkroť vodní živly.

Roztoč to na uníkátním „kejvajícím“ kolotoči.

Kigginsova 2

I

Skoč volným pádem a leť jako pták.

BRuNO family park
Brno-Slatina (u Kauﬂandu)

I tel. 515 535 570

www.BrunoFamilyPark.cz

SC-380879/01

Prolez celé podzemí.

