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Nejmodern jší novinový projekt v R | tišt ný náklad 215 800 výtisk  na jižní Morav  

íslo 2 | íjen 2008

M sto Brno boduje v ekonomice | S Moravským Metropolem na cestách: Zem  sv. Patrika má co nabídnout | P edstavuje-

me sportovní osobnosti, dnes Davida Kosteleckého | Chystáte se na ples? Nalistujte plesovou kucha ku  a vše zvládnete bez 

faux pas | Spoléháte se sami na sebe? | Vydejte se na oblíbené místo Petra Bezru e | Co prozradil opat Lukáš Evžen Martinec 

www.tydeniky.cz

All X - to jsou...
Jakub Uli ník 26 let, pochází ze Šeleševic u Krom íže a je nejmladším 

lenem skupiny. Vystudoval konzervato  a JAMU v Brn . 

Hraje v M stském divadle v Brn , a to nap íklad v muziká-

lu arod jky z Eastwicku nebo Cikáni jdou do nebe. 

Jan Jackuljak 30 let, pochází ze Slovenska, kde vystudoval konzer-

vato  v Košicích, potom muzikálové herectví na JAMU 

v Brn . Hraje v M stském divadle Brno, krom  inohry 

ho baví etba a sport.Petr Do kal 28 let, pochází z Brna a je stej

herec. V M stském d
zikálu
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All X

P íští íslo vychází12. - 13. listopadu 2008

se samwww.tydeniky.cz
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Nejmodern jší novinový projekt v R | tišt ný náklad 215 800 výtisk  na jižní Morav  

íslo 4 | prosinec 2008

Karlštejn se v lednu st huje na výstavišt  | Bulharským venkovem k o ist  duše| Cyklistka Lada Kozlíková a triatlonista Filip Ospalý 

podstupují v Brn  vysokohorský trénink | Vybíráte školu? P inášíme inspiraci | Co vás eká? Prozradí Ludmila Pet íková | Kroko-

dýli žijí bez problém  i v esku | Rakouský láze ský komplex okouzlí luxusem | V Therme Laa relaxují hv zdy rakouského lyžování 

www.tydeniky.cz
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DNES VYCHÁZÍ 

P ÍLOHAVZD LÁVÁNÍ

pro všechny zájemce o studium

na st edních a vysokých školách

Mám ráda masáže, saunu, tení kní-

žek, cestování i úklid. Relaxace je pro 

m , i když si vyrazím s p áteli do ba-

ru nebo na pivo. Jste mimo jiné také patronkou br-

n nského Kojeneckého ústavu a d t-

ského domova. Jak d tem p

te?
Jak to j

Yvetta Hlavá ová si
p edsevzetí nedává

P edváno ní stres a shon u plavkyn  Yvetty Hlavá ové rozhodn  nemá šanci. 

Uklízení ani dárky ne eší, d ležit jší je pro ni strávit svátky v pohod  a klidu. 

Novoro ní p edsevzetí si prý také nedává, protože když se pro n co rozhodne, 

nemusí to být práv  poslední den v roce.

no ní tradice v rodin  dodržujete?

Dá se íct, že poslední roky už nedo-

držuji žádné tradice. Jediná t

n kam odjet Na h
jinam

Jak? Šestadvacet let. Za život už jsem 

uplavala ty icet tisíc kilometr . A to 

nemluvím o tom, kolikrát jsem 

navštívila posilovnu, ujela ki-

lometr  na kole a kolik jsem 

toho nab hala. Za sv j život 

mám zkrátka dob e natréno-

váno. 
 Dáte si letos p edsevzetí 

zdolat n jaký další sv tový

kord? Dáváte si v bec p
nového rokN

Radostné Vánoce

Radostné Vánoce šťastný nový rok

a šťastný nový rokpřeje redakce
přeje redakce

po
l, 

Pr
až

sk
ý 

M
et

ro
po

l -
 n

ov
in

y, 
kt

er
é 

te
 8

50
 0

00
 d

om
ác

no
st

í v
 ce

lé
R

arink | Vybírá
sku | Rakouský láze sk

www.tydeniky.cz

no ní tradice v rodin  dodržuj

Dá se íct, že poslední roky už 

držuji žádné tradice. Jediná t

n kam odjet Na h
jinam

Nejmodern jší novinový projekt v R | tišt ný náklad 160 000 výtisk  na jižní Morav  

íslo 1 | ro ník II | leden 2009

Návšt va Ivan ic-m sta ch estu a Menšíka | N co málo o etiket  – Umí se eši slušn  chovat – rozho-

vor s Ladislavem Špa kem | Nejlepší eské tenistky si zahrají na FED CUPU na brn nském výstavišti | 

Zprávy z vašeho okresu | Cena tepla od února v Brn  klesne | 125 let od smrti proslulého G. J. Mendla

www.tydeniky.cz
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IVANČICE
IVANČICE
IVANČICE
IVANČICE

městoměstoměstoměsto

Dnes vychází příloha

y

 Byl jste zvolen nejsympati -

t jším doktorem seriálu Ordi-

nace v r žové zahrad . Cht jí 

po vás lidé na ulici léka ské ra-

dy? 
Když se lov k objevuje v nejsledo-

van jším seriálu v republice, tak se 

samoz ejm  hodn  zm ní a lidé vás 

poznávají. Pom že to taky po pracov-

ní stránce, takže t eba i u nás v diva-

dle te  po p edstavení ekává víc zá-

jemky  o autogram. Ale léka ské rady 

zatím nikdo necht l, spíš jen ten pod-

pis, p ípadn  fotku. Což je možná dob

e, asi bych jim stejn  moc
 Jak jste se nval?

Petr Vágnerdoktorské rady nedává Jaká je spolupráce s kolegy v seriá-

lu? M žete nám prozradit n co z na-

tá ení?Spolupráce je skv lá, na seriálu d la-

jí opravdoví profíci jak p ed kamerou, 

tak i za ní. Díky dobré part  taky za-

žijeme hodn  legrace, takže se asto 

dost nasm jeme. Z natá ení ale moc 

prozradit nem žu, snad jen to, že do-

stáváme scéná e vždy na ty i díly 

dop edu, takže ani my sami neví

jak se naše role vyvi
ná  je tak

vadle Radka Brzobohatého a ve dvou 

hrách v divadle Metro. No a jako mo-

derátora v rádiu Frekvence 1 a na hu-

dební stanici Ó ko. Krom  toho taky 

ob as n co namlouvám nebo dabuji 

a moderuji r zné akce, takže se as-

to potkáme i p i takovýchto p íleži-

tostech. 
 Zbývá vámas?

Za adil se mezi desítky eských herc , kte í si oblékli bílé plášt . Poté, co nastoupil do seriálu Ordinace 

v r žové zahrad , stal se jednou z jeho p edních postav. Doktorské rady ale zatím na ulici dávat nemusí.
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ČRRozhovor s Petrem Štěpánem | Kometa Brno je fenomén - rozhovor s Peterem Pucherem | Břeclavský zámek po 

letech prokoukne | Velikonoce, jak na ně | Jan Souček, krotitel dluhů | Příloha: Dům, byt, zahrada | Chevrolet 
Cruze: příchod nové generace | Procházka po zoologických zahradách jižní Moravy | Bratislavské letiště láká

Text: Dita Brančíková, foto: Tino Kratochvíl

Noviny ZDARMA, které najdete nejen 
v poštovních schránkách, ale například 
i v Galerii Vaňkovka, Velký Špalíček
ve Fakultních nemocnicích, kavárnách, 
restauracích a stojanech na veřejně 
dostupných místech.

Nejmodern jš
nomice | S Moravský

dnes David

M sto Brno boduje v ekon

me sportovní osobnosti, dn

faux pas | Spoléháte se sa

Nejmodern jší novinový pr
arským

Karlštejn se v lednu sttt huje na výstavišttt  | Bulhar

podstupují v Brn  vysokohorský trénink | V

dýli žijí bez problémmm i v esku|R

Nejmodern jší novinový proj

Návšt va Ivan ic-m sta ch estu a Menšíka |

vor s Ladislavem Špa kem | Nejlepš

Zprávy z vašeho okresu | Cw

Petr Štěpán: SeriálPetr Štěpán: Seriál
byla velká zkušenostbyla velká zkušenost

Dům, byt, zahradaDům, byt, zahradaDům, byt, zahradaDům, byt, zahrada
Dnes vychází přílohaDnes vychází přílohaDnes vychází přílohaDnes vychází příloha

Petr Štěpán si v seriálu Ošklivka Katka zahrál zápornou postavu spolumajitele oděvní fir-
my, kterému není žádná špinavost cizí. Do povědomí televizních diváků se dostal právě tou-
to rolí, fanoušci brněnského divadla ho ale znají už dlouho. Moravskému Metropolu mladý 
herec prozradil, že sní o koních, filmu a možná i o velké rodině...

 Máte za sebou mnoho divadel-
ních rolí, jste držitelem Ceny Thá-
lie, ale do širšího povědomí jste se 
dostal až rolí v seriálu. Je to spra-
vedlivé?
Nevím, jestli je to spravedlivé, či 
ne, ale lidi to tak chtějí, tak to tak 
mají mít. Samozřejmě, že televize 
je mnohem silnější médium než 
divadlo, takže se není čemu divit. 
A hlavně nemá smysl se tím trápit, 
spravedlivé nespravedlivé, večer 
hrajeme představení pro vyproda-
ný sál a nemůžu počítat s tím, že 
mě ráno budou oslovovat lidi na 
ulici, jak se jim to líbilo.

 Čím je pro vás seriál především 
zajímavý?
Natáčení skončilo, takže v tuto chví-
li už ničím, protože jako televizní pro-
dukt ho opravdu nemám čas sledovat. 
Byla to velká zkušenost, ať už s pra-
cí před kamerou, učením se nových 

a nových textů, většinou na posled-
ní chvíli, nebo s řešením situací 

pod tlakem. Skloubit natáčení 
seriálu s další prací v divadle či 
dabingu bylo opravdu někdy 
dost náročné. Potkal jsem pár 
zajímavých lidí, ochutnal jsem 
novou práci, ke které jsem se 
zatím nedostal a vyprali mi ob-

ličej v pár bulvárních časopisech. 
Zážitky příjemné i nepříjemné. Teď 

jsem vlastně šťastný, že mám chvíli klid.
 Láká vás fi lm? 

To víte, že ano. A není pravda, jak tvr-
dí zlí jazykové, že v dnešní době ne-
vznikají dobré české fi lmy. Šikov-
ných fi lmařů je u nás spousta, jen 

mám pocit, že jim trošku schází kvalitní scénáře. Mám 
moc rád divadlo, ale pořád ve mně zůstává touha natočit 
něco, co mě díky záznamu na celuloidu přežije.

 Jste ze Šumperka. Mají herci v menším městě než je 
Brno šanci se prosadit?
Řeknu takový příklad: pan Řehák z Olomouce nato-
čil s režisérem Menzlem několik fi lmů, které dnes pat-
ří do pokladnice české kinematografi e, přitom dál zů-
stává v Olomouckém divadle. Všechno je to jen náho-
da a velké štěstí. Co to vlastně přesně znamená, prosa-
dit se? To, že vás všichni znají, nebo že děláte krásnou 
práci, ať už v metropoli nebo na oblasti. Na to, aby člo-
věka všichni poznávali na ulici, může číst i zprávy o po-
časí. A navíc blbě, jak nás o tom denně přesvědčují sou-
kromé televize.

 Dovedl by jste s divadlem seknout?
Jestli bych dokázal s divadlem seknout, nevím. Zatím 
jsem o tom neuvažoval. Bavím se svou prací a doufám, 
že ta práce baví i lidi. Až tomu bude jinak, zamyslím se.

 Jste rodinný typ?
Trošku se to ve mně tluče. Vlastně nevím, jestli jsem, ne-
bo ne. Kdyby šla zařídit taková „rodina na zkoušku“, tak 
bych asi dokázal odpovědět. Přál bych si mít velkou ro-
dinu, pak jsou naopak chvíle, kdy je mi nejlíp samotné-
mu. Ale na tom asi není nic zvláštního. Takový pocit ob-
čas zažíváme všichni. Až potkám paní Crhovou, zeptám 
se jí. Ta má jedenáct zrzavých dětí a bydlí v Praze ve 
svém dva plus jedna.

 Kde se vidíte za třicet let, až budete v důchodu? 
Jee, za třicet let, kdo ví?! Já teď musím vyvenčit psa a na-
chystat se na divadelní zájezd do Kutné hory. Takže jedi-
né, co bych si přál, je, abych za třicet let nemusel ve stre-
su venčit psa a odjíždět někam na zájezd. A pak mám 
ještě takové ty romantické představy uvnitř. Jako třeba 
rozlehlý dům, psi, koně, ovce... Dělat věci, na které teď 
nemám čas. To jest tenis, knížky. Ale sny se nemají říkat 
nahlas, aby se vyplnily. Tak jsem vám je sem napsal, úpl-
ně potichu, a budu si držet palec, třeba se to vyplní. 



redakcem
orava@

tydeniky.cz        inzercem
orava@

tydeniky.cz

02 Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do domácností na jižní Moravě
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Peníze na Vašem úctu za 10 minut! 
Schází Vám 1000 K  

p ed výplatou?
Vaši žádost o Rychlou p j ku zašlete na 

íslo 9001103 ve zn ní:

FER ME ástka Jméno P íjmení Rodné 
íslo íslo OP Bankovní spojení

 Adresa M sto PS

Nap .: P i žádosti o p j ku 1000 K : 
FER ME 1000 Karel Novak 

760426/2923 123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

  Pozn.:  Cena sms je 3K , pro nové zákazníky  
 maximální výše p j ky 1000 K . 
 Peníze Vám budou doru eny poštovní 
 poukázkou prost ednictvím eské pošty 
 do 2-3 pracovních dn . Pro stávající 
 zákazníky možnost zaslání p j ky 
 bank. p evodem.

www.ferratum.cz
Bližší informace najdete také na teletextu TV Prima strana 557, 558

Zákaznický servis: 
Po-Pá 9-21 h, So 10-18h, 

tel. 224 454 222, 
ferratum@ferratum.cz

P ed podáním žádosti si 
p e t te obchodní podmínky 

na www.ferratum.cz

Město dlouho doufalo, že najde in-
vestora, který objekt převezme. To 
se ale nepovedlo, a tak se radni-
ce musela o památku postarat sa-
ma. Budova je ale v havarijním sta-
vu. Radnice se už v minulosti po-
starala o zajištění statiky objektu 
a nechala opravit střechu. Před ně-
kolika lety také zámek získal noč-
ní osvětlení a stal se dominantou 
noční Břeclavi.
Zámek ze 16. století značně zchát-
ral hlavně po druhé světové vál-
ce, sídlila v něm totiž armáda. Je-
ho nové využití zatím není přes-
ně známo. Nyní je osazená jen část 

objektu - ve sklepích má 
vinotéku známý odborník 
na víno Libor Nazarčuk. 
V dalších částech zámku 
by mohly vzniknout na-
příklad restaurace, ka-
várna, výstavní prosto-
ry nebo kanceláře.
Podle plánů vznikne u zámku také 
park miniatur - zmenšenin histo-
rických staveb tvořících Lednicko-
valtický areál, který patří od roku 
1997 mezi památky UNESCO.

O úklid třicetitisícového Znojma se le-
tos stará daleko víc lidí než v minu-
lých letech. Může za to hospodářská 
krize. Kvůli nárůstu nezaměstnanos-
ti v okrese se znojemská radnice roz-
hodla, že využije pro své potřeby víc 
nezaměstnaných na veřejně prospěš-
né práce. Většina z nich se přitom bu-
de věnovat právě úklidu parků a ulic.
Znojemsko patří dlouhodobě k regi-
onům s nadprůměrnou mírou neza-
městnanosti. Ve statistikách je pravi-
delně na vysokých příčkách. Teď kvů-
li hospodářské krizi počet lidí bez prá-
ce opět roste. Zaměstnavatelé se bojí 
dopadu krize nebo už se u nich men-
ší zájem odběratelů projevil. O místa 
přišly stovky lidí.

Víc než stovka z nich letos najde ale-
spoň na několik měsíců uplatnění ve 
službách města. Dosud se o úklid sta-
ralo 40 nezaměstnaných. Každoročně 
úřad na práce pro obce uvolní asi 600 
lidí, stejné množství to bude i letos, 
víc pracovníků ale využije přímo Zno-
jmo. Úřad práce dá radnici na každé-
ho nezaměstnaného 12 000 korun 
měsíčně, zbytek peněz musí zaplatit 
město ze svého. (did)

Popíjet alkohol v Blansku jen tak na 
ulici se za pár měsíců nemusí vypla-
tit. Radnice má novou vyhlášku, která 
popíjení alkoholu na veřejnosti zaka-
zuje. Platit bude od července. Blansko 

je tak po Břec-
lavi, Hodoníně 
či Znojmě dal-
ším jihomorav-
ským městem, 
kde takový zá-
kaz platí. 
Nebude to ale 
na celém území 
města. Popíjení 

alkoholu bu-
de zakázá-

no u škol, u místního hřbitova, v oko-
lí železničního i autobusového nádraží 
a přímo ve středu města. 
Podle radnice jsou bez takové vyhláš-
ky strážníci při jednání s opilci téměř 
bezbranní. Nemají, jak je z některých 
míst vykázat nebo je za popíjení alko-
holu potrestat. Od července ale budou 
moci hříšníkům uložit na místě pokutu 
až 1000 korun. Ve správním řízení po-
tom až 5000 korun.
Do budoucna by se přitom podle vede-
ní města mohl počet lokalit, kde bude 
pití alkoholických nápojů na veřejnos-
ti zakázáno, ještě zvýšit.

Objekt budou moci využívat příspěv-
kové a neziskové organizace z města 
i politické strany. Rotundu si ale mů-
že pronajmout i kdokoliv jiný, tře-
ba na fi remní večírek nebo rodinnou 
oslavu. O využití pro konkrétní akce 
bude rozhodovat městská rada.
Starobylá věž potřebovala opravit 
střechu, zdivo i podlahy. Radnice k ní 
navíc přistavěla nové zázemí namísto 
původního provozního objektu sou-
sedního vyškovského zámku. (did)

Břeclavský zámek po letech prokoukne
Chátrající břeclavský zámek dostane po letech nový kabát. 
Tamní radnice plánuje opravy za 50 milionů korun. S někte-
rými už začala a do dvou let plánuje hlavně odstranit vlh-
kost, opravit fasáda a zrekonstruovat i interiéry.

Text: Dita Brančíková
Foto: Metropol
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Ve Vyškově opraví starou věž v centru
Vyškov se rozhodl za skoro čtyři 
miliony korun opravit chátrají-
cí kruhovou věž z 15. století, kte-
ré ve městě říkají rotunda. Po roz-
sáhlé rekonstrukci bude nová za-
sedací místnost v rotundě sloužit 
jako místo setkávání a konferencí 
pro místní i přespolní.

METROPOL 
krátce

Znojemská
uklízecí rota

dostane posily

Hodonínská nemocnice
nabídne lepší rehabilitace

V hodonínské nemocnici mají nově kompletní vybavení pro elektroléčbu 
a vodoléčby s vířivkami na horní a dolní končetiny.

Blansko bude mít
protialkoholní vyhlášku

Text: Dita Brančíková, foto: archiv Text: Dita Brančíková, foto: archiv

Za skoro 30 milionů 
korun tam zrekon-
struovali ambulantní 
oddělení rehabilitač-
ního lékařství a fyzi-
oterapie a čekají, že 
o nové vybavení bu-
de velký zájem. Ne-
mocnice předpoklá-
dá zájem až 10 000 
pacientů všech vě-
kových skupin roč-
ně.
V hodonínské nemocnici skončila 
před několika lety porodnice. Uva-
žovalo se také o rušení některých 
dalších oddělení. Do některých 
částí teď ale Hodonínští investují 
nemalé částky.
Nově opravená rehabilitační mís-
ta umožní pacientům například ul-
trazvukovou terapii, magnetotera-

pii, diatermii a také laserovou 
terapii. K novému vybavení pat-
ří také menší tělocvičny, masážní 
místnost, nová vyšetřovací a cvi-
čební lehátka a další zařízení. No-
vinkou je kromě vodoléčby s vířiv-
kami také možnost parafínové láz-
ně na horní končetiny.
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O hlavní zábavu se postarají kuřát-
ka, slepičky a kohouti – ve Vaňkovce 
vznikne celé drůbeží městečko, po-
chopitelně vybavené tak důležitými 
provozy, jako je automatická lakov-
na vajec, čistírna peří, solárium pro 
vajíčka jako moderní líheň a dokon-
ce i malý Interspar, v němž budou 
slepice a kohouti nakupovat. Na svě-
žím zeleném pažitu si kohouti zahra-
jí golf, v pasáži narazíte i na obrovské 
„Guinessovo“ vejce.

Přijďte se pobavit
a pomozte dětem!

Oslava Velikonoc se sdružením Piafa 
ve Vyškově proběhne v Galerii Vaň-
kovka 9. dubna od 14. do 18 hodin. 

Cestovní doklady 
(e-pas) s otisky 

prstů již
od 1. dubna 2009
Dnem 1. dubna 2009 začíná Magis-
trát města Brna (Odbor správních 
činností, Husova 3, 5, Brno) vydá-
vat cestovní doklady s nosičem dat 
obsahujícím biometrické údaje. 
Kromě běžné fotografi e obličeje, 
budou nově snímány i otisky prs-
tů. Je tomu tak proto, že Česká re-
publika, jako členský stát Evropské 
unie, je povinna podle nařízení Ra-
dy EU č. 2252/2004 vydávat cestov-
ní doklady s biometrickými údaji, 
tzv. e-pas. Podle čl. VII odst. 1 zá-
kona č. 140/2008 Sb. bude možné 
podat žádost o vydání e-pasu bez 
údajů o otiscích prstů nejpozději 
do 24. března 2009.

Jak bude vypadat
příjem žádosti v praxi

Občan žádající o vydání cestov-
ního dokladu s biometrickými 
údaji od 1. dubna 2009 prokáže 
na oddělení cestovních dokladů 
Odboru správních činností MMB 
svoji totožnost platným dokla-
dem (občanský průkaz, cestovní 
pas). Úřednice si v informačním 
systému cestovních dokladů 
zobrazí formulář žádosti, zkon-
troluje osobní údaje občana v ní 
zobrazené s údaji v předloženém 
dokladu a po pořízení obrazu ob-
ličeje žadatele sejme prostřednic-
tvím snímače otisků prstů otisky 
z obou rukou. 
Dalším krokem při příjmu žádos-
ti je pořízení digitalizovaného 
podpisu občana. Celý proces je 
ukončen kontrolou správnosti 
údajů na žádosti ze strany obča-
na. (red)

V současnosti je na téma Björnsono-
va sadu (mezi ulicemi Veveří a Za-
hradníkova) věnována nová výstava, 
která byla otevřena v Urban centru 
na Staré radnici od úterý 3. března 
2009.
Expozice v Urban centru představí 
tři studie, jejichž zpracování zadalo 
město Brno projekčním ateliérům E. 
Wágnerová–A. Burian–G. Křivinka, 
Zahrada akorát, Kašubová–Hniďoš 

Přestože zima je letos dlouhá, byly již 
vzhledem k harmonogramu výstavby 
zahájeny práce na hlavních objektech 
stavby, a to na silniční komunikaci 
a tramvajové trati. Postupuje se smě-
rem od částečně dokončeného úseku 
u Besedního domu k Šilingrovu náměs-
tí. Další, asi stometrový úsek Husovy 
ulice, je budován za nepříznivých pod-
mínek, protože terén je rozbahněný. 
Investor stavby počítá s tím, že ještě 
před oslavami „Brno – město upro-
střed Evropy“ a také neformálním za-
sedáním ministrů zemědělství a rybo-
lovu EU, bude zhruba polovina Husovy 
ulice téměř dokončena. 

Parkování v Husově ulici a okolí
Neustále se opakuje problém s par-
kováním. Relativně volné plochy na 
staveništi lákají k odstavení vozidel. 
Staveniště v současnosti není veřejné 
parkoviště. Na staveniště jsou opráv-
něni vjíždět a parkovat pouze účastní-
ci samotné stavby a dále sem mohou 

vjíždět také vozidla s oprávněním 
k parkování či vjezdu. 
Je samozřejmě možné akceptovat, že 
se řidič dohodne na vjezdu a pohybu 
po staveništi se zodpovědnými pra-
covníky stavby, pokud z vážných dů-
vodů potřebuje na stavbu vjet. Dohoda 
předem je ale nezbytná, odstavený 
automobil totiž nesmí bránit provozu 
a ohrožovat bezpečnost. 

Odstavení vozidla
bez ohledu na provoz stavby 

Nelze tolerovat postup řidiče, který 
odstavil vozidlo bez ohledu na provoz 
stavby. Taková vozidla budou odstra-
něna odtahovou službou. To se týká 
zejména Husovy ulice před Besedním 
domem a hotelem International a Pe-
kařské ulice vedle nástupního ostrův-
ku. Zde je parkování zvláště bezohled-
né vůči místním obyvatelům a vozům 
zásobování s oprávněním k vjezdu. 
Pokud to bude nutné, odtahy budou 
pokračovat. 

Přechodně povolené parkování
již není v platnosti

Přechodně povolené parkování v části 
Husovy ulice (pod Denisovými sady) již 
není v platnosti – jsou zde umístěny 
značky „zákaz zastavení“. Důvodem 
změny bylo poškozování tramvajové-
ho tělesa. Protože tento úsek již není 
v obvodu staveniště, řešení přestupků 
při parkování je v této části ulice plně 
v kompetenci správce komunikace, Po-
licie ČR a Městské policie Brno.  (red)

Do brněnských ulic vyjelo dvacet čtyři vozidel Městské policie Brno, které budou již na první pohled ve zcela nových bar-
vách. Konkrétně jde o čtrnáct nových a deset stávajících služebních automobilů, které mají nový vizuální styl. Čtrnáct 
nových vozů stálo cca 5 mil. Kč proti předpokládaným 7 mil. Kč.   (red)

METROPOL 
se ptá

METROPOL 
krátce

Městská policie má nové vozy

Björnsonův sad – výstava a diskuse s veřejností
Ve středu 8. dubna 2009 se usku-
teční od 17.00 hodin v Urban cent-
ru na Staré radnici veřejná disku-
ze občanů s architekty o budoucí 
podobě Björnsonova sadu. 

a Ateliéru zahradní a krajinářské 
architektury Sendler–Babka.

Björnsonův sad – více informací
Björnsonův sad je součástí území nazý-
vaného Akademické náměstí. Jeho plo-
cha byla dlouhodobě držena jako rezer-
va pro veřejné budovy města a v součas-
né době je výrazně poznamenána něko-
lika stavbami rozdílných urbanistických 
koncepcí. Ze soutěže na Akademické 
náměstí byla v roce 1925 realizována 
pouze právnická fakulta. Koncem 60. let 
vyrostl poblíž ní administrativní kom-
plex dodnes nazývaný CHEPOS a v roce 
2001 přibyla architektonicky zajímavá 
budova Moravské zemské knihovny.

Björnsonův park je hojně využíván, 
přestože cesty v něm jsou jen vyšla-
pané, chybí veřejné osvětlení a je-
ho vybavenost tvoří jen pár laviček 
a prolézaček. Volné travnaté plochy 
s ovocnými stromy a lípami však tvo-
ří příjemné prostředí. 
Návštěvníci výstavy v Urban centru 
mohou vyjádřit svůj názor na budoucí 
podobu parku a hlasovat v anketě pro 
jeden ze tří vystavených architektonic-
kých návrhů. (red)

Urban centrum, Stará radnice,
Mečová 5, Brno, út–pá: 10–18 hod.,
so: 13–16 hod.  

26. března – 12. dubna v Galerii Vaňkovka

Rozpustilá velikonoční Koko show 

Těšíte se na Velikonoce? Pak se vydejte do Vaňkovky už koncem března! Do 
té správné veselé velikonoční nálady vás spolehlivě dostane nápaditá veli-
konoční výzdoba s živou zelení i spousta malých překvapení. 

Během odpoledne uvidíte a uslyšíte 
folkovou kapelu BOBŘI z Brna, zají-
mavá vystoupení dětských kolektivů, 
soutěže pro děti s klaunem Šamšu-
lou, hrátky s kuřátkem Pipem, ukáz-
ky aktivit se psy, prodávat se budou 
drobné výrobky.
Prožijte zábavné a veselé chvilky 
a alespoň malým příspěvkem pod-
pořte veřejnou sbírku. V celé zemi se 
konají během roku podobné akce, je-
jichž výtěžek putuje na konto Nadace 
ROS – sbírka Pomozte dětem! Odbor-
ná komise pak vybere nejlepší projek-
ty neziskových organizací, které pra-
cují se znevýhodněnými dětmi a tuto 
činnost fi nančně podpoří. (met)

Rekonstrukce Husovy ulice se přesouvá na povrch
Rekonstrukce Husovy ulice se dostává pomalu do fáze, kdy se práce na kanalizaci postupně blíží ke svému konci 
a celé dílo se přesouvá na povrch. Vedle výstavby kanalizace budou také přeloženy sítě. 

Jak řešíte otázku 
fi nancování

bydlení?
Dan Petrucha
novinář
Loni jsem si poří-
dil byt. Vzal jsem 
si hypoteční úvěr 
u stavební spořitel-
ny – ČMSS (Liška). 

Mám ho ještě podle staré, výhodnější 
smlouvy. Je zde i příspěvek státu. Mo-
je mamka je zároveň fi nanční porad-
ce, takže mi se vším pomohla a vyří-
dila za mě spoustu formalit. Což mi 
ulehčilo situaci.

Michaela Kulíšková
fotografka
Já v současné do-
bě rekonstruuji náš 
rodinný dům, tak-
že jsem využila na-
bídky stavební spo-

řitelny(ČMSS) a vzala si úvěr. Využila 
jsem i služeb fi nanční poradkyně pří-
mo u spořitelny a ta mi se vším po-
mohla. Ale spořím dále. 

Jiří Šebela
redaktor
Nedávno jsem si 
potřeboval vzít 
úvěr na 200 000 Kč, 
nakonec jsem zvolil 
GE Money Bank. Ja-

ko jedna z mála se nezajímala o to, za 
co peníze utratím. Což mě velmi mile 
překvapilo. Nepotřebuji ručitele, jedi-
nou podmínkou bylo, že si u nich za-
řídím účet. Vzhledem k tomu, jak byli 
vstřícní, jsem to s radostí udělal. 

Jiří Hloušek
student
Nedávno jsem si 
pronajal velice pěk-
ný byt 1+kk. Jsem 
v něm zatím moc 
spokojený, je i za 

příznivou cenu. Ale když vidím někte-
ré ty částky za pronájmy jednopoko-
jových bytů, připadá mi to opravdu 
přemrštěné. I tak však myslím na bu-
doucnost a rád bych začal investovat 
do svého. Čekám, až dospořím sta-
vebko a potom se začnu rozhlížet po 
něčem „vlastním“. 

Pavel Veškrna
informatik
Já už mám druhé 
stavební spoření. 
U Modré pyramidy. 
Momentálně jsem 
využil jejich akce, 

že si můžu vzít maximální možnou 
půjčku bez ručitele a bez ručení ne-
movitosti. Je to možné až do výše půl 
milionu. Jelikož bydlení mám, využí-
vám peníze na opravy a rekonstrukce. 
První stavebko padlo na opravu stře-
chy, druhé na úpravy v domě.  (did)
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR, 

Lehce
složitelný

dohrom
ady

v
etn

polštá Dob
e

skladovatelné

NEJLEPŠÍ CENY
Olym

pia Centrum
U Dálnice 777, 664 42 Brno - M

odřice
Tel.: 547 426 911

Otevírací doba: po - pá 10.00 - 21.00h, so - ne 9.00 - 21.00h. 

Centro Zlín Retail Park
3. května 1205, 763 02 Zlín - M

alenovice
Tel: 575 759 111

Otevírací doba: po - ne 9.00 - 20.00h
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Text: Dita Brančíková, foto: archiv

Na Oddělení lékařské genetiky (OLG) 
FN v Brně jsou ve spolupráci s geneti-
ky  Přírodovědecké fakulty MU v Brně  
již více než 10 let průběžně zavádě-
ny nové molekulárně cytogenetické  
laboratorní  metody, které umožňují 
stále účinněji odhalovat genetické 
příčiny vrozených vývojových vad 
a jiných dědičných chorob.
Novinkou na tomto pracovišti je 
technologie komparativní genomové 
hybridizace s využitím DNA mikro-

Technologie DNA mikročipů výrazně zlepšuje genetickou diagnostiku u dětí s mentální retardací

Ukázka práce s DNA mikročipem. Nakapání kontrolní a testované DNA na čip vyžaduje 
vysokou zručnost a pečlivost vyškolených pracovníků.

Využití DNA mikročipů 
u pacientů s psychomo-

torickou retardací
Na OLG Brno přichází ročně prů-
měrně 80 pacientů s diagnózou 
psychomotorické retardace a růz-
nými faciálními stigmaty. Naším 
úkolem je odhalit případnou ge-
netickou příčinu jejich poruchy, 
a pomoci tak stanovit přesnější 
diagnózu a prognózu jejich one-
mocnění.
Mentální retardace (MR) je po-
měrně častá porucha, vyskytující 
se u 2-3% populace, přičemž těžké 
formy tohoto nevyléčitelného po-
stižení vyřazují pacienta z běžné-
ho života. Na vzniku onemocnění 
se podílí řada faktorů, ať už jsou 

čipů (array-CGH), která je využívána 
při vyšetřování pacientů od počátku 
roku 2008. Tato metoda je schopna 
odhalit drobné změny sekvencí DNA 
(např. zmnožení či ztráty určitých 
genů) na kterémkoli chromozomu 
lidského karyotypu. Na rozdíl od 
metody fl uorescenční in situ hybri-
dizace (FISH) již nevyšetřujeme pou-
ze jednu chromozomovou aberaci, 
která by mohla být spojena s daným 
projevem onemocnění, ale prohle-
dáváme celý genom, tedy veškerou 
genetickou informaci pacienta.
Se zavedením analýzy genomu 
pomocí čipových technologií se vý-
znamným způsobem posunula cit-
livost určování genetických změn, 
neboť u každého pacienta můžeme 
v rámci jediného vyšetření analyzo-
vat desítky až tisíce genů najednou.
Technologie array-CGH byla poprvé 
popsána Salinasem-Toldem v roce 
1997, její podstatou je hybridizace  
izolované DNA z krve pacienta na 
specifi cký mikročip.
DNA mikročip představuje skleněná 
či jiná polysyntetická destička po-
dobná klasickému mikroskopickému 
sklíčku, na kterou jsou fi xovány frag-
menty lidské DNA. Tyto fragmenty 
jsou vybírány a fi xovány na sklíčko 
tak, aby jejich prostřednictvím byl 
pokryt celý lidský genom. Čím více 
genových fragmentů je umístěno na 
čip, tím vyšší je rozlišovací schop-
nost mikročipu. Na našem pracovišti 
využíváme při vyšetřování pacientů 
DNA mikročip s rozlišovací schop-
ností 44 000 kb od fi rmy Agilent 
(Human Genome CGH Microarray 
44K). 
Základním principem DNA mikro-
čipu je hybridizace kontrolní a tes-
tované DNA (naznačené odlišnými 
fl uorescenčními barvami) ke geno-
movým fragmentům navázaným na 
sklíčku. Po hybridizaci těchto DNA 
sond k čipu je výsledek odečítán po-
mocí speciálního laserového čtecího 
zařízení (scanneru), který je umístěn 
v laboratořích v   Univerzitním vý-
zkumném centru – České myelomo-
vé skupiny v bohunickém kampusu. 

Pro medicínu 3. tisíciletí je charakteristický progresivní rozvoj nových laboratorních metod, které jsou založeny na využití 
nejmodernějších poznatků genetiky a molekulární biologie. Na mnoha pracovištích FN v Brně tyto technologie rozvíjí 
zejména absolventi Přírodovědecké fakulty, jejichž  uplatnění v moderní medicíně se stává naprostou nutností. 

Mgr. Eva Zrnová, RNDr. Vladimíra Vranová, PhD., MUDr. Renata Gaillyová, PhD., doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Technologie DNA 
mikročipu vyu-
žívaná v našich 

laboratořích: 

Při snímání obrazu nás zajímají 
rozdílné intenzity fl uorescence jed-
notlivých fragmentů, z nichž jsme 
schopni určit ztráty či zisky genetic-
kého materiálu testované DNA opro-
ti normální kontrolní DNA. 
Vzhledem k schopnosti podrobné-
ho vyšetřování nebalancovaných 
chromozomových změn v genomu 
a také vzhledem k plné automatiza-
ci představuje uvedená metoda DNA 
mikročipů jeden z nejlepších nástro-
jů současné molekulární cytogeneti-
ky. I když se zatím jedná o fi nančně 
náročné vyšetření, je zřejmé, že do 
budoucna bude mít tato technologie 
rozhodující úlohu nejen při genetic-
kém vyšetření pacientů s vrozenými 
vývojovými vadami, ale zejména 
u pacientů s onkologickým onemoc-
něním. Již dnes v rámci rozsáhlé 
vědecké spolupráce naší laboratoře 
s některými klinikami FN Brno jsou 
prováděny studie zaměřené na ru-
tinní využití technologie array-CGH 
a DNA mikročipů pro účely genomo-
vé profi lace a detekce prognostic-
ky významných chromozomových 
změn u pacientů  s mnohočetným 
myelomem a u některých dětských 
embryonálních nádorů. 

c)  Výsledný obraz DNA mikročipu 
nasnímaný pomocí čtečky. Zelené 
body ukazují nadbytečný genetic-
ký materiál v testovaném vzorku 
DNA a červené signály reprezentu-
jí chybějící genetický materiál.

a)  Mikročip Agilent´s Human CGH 
Microarray 44K

b)  Scanner Agilent – čtečka DNA mi-
kročipu

to faktory genetické nebo faktory 
životního prostředí. Původ one-
mocnění je odhalen asi u poloviny 
postižených, v ostatních případech 
zůstává příčina neobjasněna. 
Mezi genetické příčiny MR patří 
často i vrozené chromozomové ab-
normality. Může jít  o změnu počtu 
chromozomů (nejznámější příči-
nou MR je trizomie 21. chromozo-
mu – Downův syndrom) či o změ-
nu jejich struktury (zmnožení či 
ztráta genetického materiálu – du-
plikace, delece určitých částí chro-
mozomů nebo jednotlivých genů). 
V poslední době bylo zjištěno, že 
zejména změny v koncových ob-
lastech chromozomů (v tzv. subte-
lomerických oblastech) mohou být 
významnou příčinou MR. Velikost 
těchto přestaveb je však příliš ma-
lá na to, aby mohly být odhaleny 
metodami klasické cytogenetiky 
(G-pruhováním), a proto při zjiš-
ťování těchto genetických abnor-
malit přicházejí na řadu právě po-
stupy cytogenetiky molekulární. 
I v těchto případech je vyšetření 
velmi složité a finančně náročné, 
neboť genetické abnormality mo-
hou postihovat kterýkoliv chromo-
zom, a proto je zapotřebí pro jejich 
odhalení často používat kombina-
ce různých metod vyšetření (FISH, 
MLPA, CGH).

Od roku 2006 jsme na OLG Brno 
v Laboratoři molekulární cytoge-
netiky provedli molekulárně cyto-
genetické vyšetření u 216 pacien-
tů s psychomotorickou retardací 
a s různými vrozenými vývojovými 
vadami. Pomocí všech doposud do-
stupných metod  jsme u 14 % pa-
cientů objevili změnu v jejich ge-
netickém materiálu (nadbytečný či 
chybějící materiál),  který by mohl 
být příčinou jejich onemocnění. 
Metodou array-CGH s využitím 
DNA čipů bylo u nás vyšetřeno za-
tím 12 pacientů, avšak u 9 z nich 
jsme zaznamenali pozitivní výsle-
dek vyšetření.

Pro doplnění uvádíme výsledek 
vyšetření sedmiletého pacienta, 
který na OLG přišel s následující 
indikací: těžká psychomotorická 
retardace, faciální dysmorfie, stig-
matizace v obličeji a hyperteloris-
mus. Pomocí metody array-CGH 
jsme prokázali u tohoto pacienta 
dvě genetické abnormality, ztrátu 
(deleci) části chromozmu 4 o ve-
likosti 3,7 Mb - del(4)(p16.2pter) 
a zmnožení (duplikaci) na chromo-
zomu 8 o velikosti 6,5 Mb - dup(8)
(p23.2pter). Následně budou vy-
šetřeni oba rodiče probanda pro 
upřesnění původu genetické příči-
ny jeho vrozeného onemocnění.

 Co všechno vlastně brněnské Centrum 
zábavné tvorby pro diváky připravuje?
Naším nejstarším pořadem je v současné 
době Manéž Bolka Polívky. Ta loni oslavi-
la 20 let své existence. Dvanáct let se na 
obrazovce drží i AZ kvíz. Velmi populár-
ní byly Banánové rybičky Haliny Pawlov-
ské. Z novějších pořadů, které mají velký 
ohlas, bych jmenoval například Kuchař-
skou pohotovost či cyklus Po stopách 
hvězd. Sledované jsou také programy pro děti a mlá-
dež jako jsou Záhady Toma Wizarda, soutěže Věříš si 
nebo Za školu!. Na konci března startuje vlastivědný 
cyklus s názvem Vzhůru dolů. Známí brněnští herci 
Arnošt Goldfl am a Josef Polášek budou diváky prová-
zet po jeskyních České republiky. 

 Máte ve svém rajonu i pořad Krotitelé dluhů - to 
ale není moc zábava...
Pořad jsme začali připravovat loni na jaře. A skutečně 
jsme s ním přišli v pravou chvíli. Řeší se v něm složi-
té fi nanční situace skutečných lidí a rozhodně nejde 
o humorný žánr. Na castingu se nám přihlásily stov-
ky lidí, kteří byli ochotni nechat nahlédnout do svého 

soukromí, rozpitvat svo-
ji fi nanční situaci před ce-
lým národem.
Za to se jim snažíme s je-
jich problémy pomoci. Kro-
titelé jsou ve skutečnos-
ti fi nanční poradci, kteří 
v úvodu každého dílu zre-
kapitulují příběh našich hr-
dinů, prozkoumají jejich fi -

nanční možnosti a navrhnou několik variant řešení. 
Snažili jsme se vybrat nejčastější problémy, které se 
mohou týkat běžných občanů naší země. 

 Reality show však končí, chystáte její pokračo-
vání?
Ano, poslední díl odvysíláme koncem března. Ale pro-
tože divácký ohlas byl opravdu veliký, zvažujeme na 
podzim pokračování. 

 Jsou reality show obecně u diváků stále v oblibě?
Momentálně chystáme úplně novou reality show 
s názvem Den D. Původní formát pochází z Japonska, 
ve světě je známý jako Dargon´s den (dračí doupě). 
Nejznámější verze je britská – BBC poprvé tento po-
řad odvysílala v roce 2001 a má za sebou k dnešku už 
šest řad. Je to v podstatě podnikatelská reality show, 
ve které jde o skutečné nápady a také skutečné pení-
ze. Bylo vybráno pět milionářů (ti byli vytipování Čes-
kou televizí), kteří disponují dostatečným kapitálem. 
Castingem potom prošli lidé s podnikatelskými ná-

pady, kteří žádají o in-
vestici.

 Je o castingy
velký zájem?
Do konkurzu se 
přihlásilo více 
než 800 zájemců 
s různými více či 
méně zajímavými 
projekty. Lidé žáda-
jí milionáře o pod-
poru svých projektů. 
Pokud se jim podaří 
svůj projekt dostateč-
ně přesvědčivě milio-
nářům odprezentovat, 
mají šanci, že investici 
získají. Den D odstartu-
je 31. 3. na ČT 1 ve 21.40 
a bude mít 13 dílů. Ale kaž-
dý, kdo se domnívá, že má 
zajímavý a realizovatelný pro-
jekt, se může přihlásit na webo-
vých stránkách České televize. Vypl-
ní formulář a počká, zda se 
na něj neusměje štěstí 
v příštích pokra-
čováních.

Četnické humoresky, AZ kvíz, Kuchařská pohotovost nebo Bolkoviny mají mnoho společného, třebaže se to na první pohled nezdá. Všechny tyto 
oblíbené pořady připravovalo nebo připravuje brněnské studio České televize. Teď přidává další pořad, který bude bojovat o přízeň divá-
ků - Den D. O tomto i dalších projektech prozradí víc šéfdramaturg Centra zábavné tvorby brněnského studia Jan Souček:

Jan Souček: Den D odstartuje posledního března
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Jedná se dnes už o příměstskou oblast 
města Brna, vzdálenou od centra měs-
ta 18 km. Lokalita je dosažitelná au-
tem po výše uvedené rychlostní komu-
nikaci (cca 20 min. z centra), vlakem 
z hlavního nádraží (jízdní doba vlaku 
17 min.) a autobusem. V současné do-
bě je v Hrušovanech u Brna v prostoru 
nádraží budováno centrum integrova-
né dopravy, vzdálené od naší zástavby 
8 min. pěší chůze, které rovněž napo-
může zjednodušení cestování do této 
oblasti.
V místě je velmi dobrá občanská vyba-
venost, nákupní centrum, zdravotní 
středisko, lékárna, základní škola a ma-
teřská školka (vzdálená cca 100  m od 
nové výstavby RD).

Na podzim 2008 byly dokončeny 
a zkolaudovány na staveništi veške-
ré inženýrské sítě a zahájena vlastní 
výstavba RD.
Celkový počet domků, vybudovaných 
v průběhu několika let, dosáhne 90 ks. 
Dvě třetiny domů jsou budovány jako 
sólodomy, zbytek jako dvojdomky a to 
z toho důvodu, aby bylo dosaženo vyšší 
kvality bydlení oproti řadové výstavbě. 
U všech domů bude vybudována garáž. 
Užitná plocha domů je uvažována od 
104 m2 do 145 m2. Parcely k domům od 
411 m2 do 678 m2.
Cenová hladina domů včetně pozemků 
a DPH je nastavena na ceny bytů bu-
dovaných v bytových domech ve měs-
tě Brně.

V Hrušovanech u Brna, při jejich západním okraji, ve směru příjezdu od 
rychlostní komunikace Brno – Mikulov, vzniká nová čtvrť rodinných dom-
ků „Pod střediskem“.

Výstavba rodinných domků, Hrušovany u BrnaVýstavba rodinných domků, Hrušovany u Brna

Nevíte, jak fi nancovat bydlení? Zde jsou nejčastěji kladené otázky

 Je úvěr na bydlení prosté zadlužení? 
Zadlužení, půjčka je chápáno jako nega-
tivní jev, něco špatného. Spotřebitelský 
úvěr, slangově „spotřebák“, v podstatě 
znamená, že si chce klient pořídit určitou 
věc, případně využít službu, na kterou ve 
skutečnosti nemá. Klient potom žije 
takzvaně „na dluh“. Řada klientů celý 
život žije v dluhové spirále a mnohdy si 
ani neuvědomí, že svým počínáním živí 
nenasytné úvěrové společnosti. Řada 
těchto úvěru mnohdy hraničí s lichvou. 
Ano, v tomto případě můžeme úvěry 
považovat za velmi negativní jev.
Naproti tomu úvěr na bydlení je dnes 
naprosto běžnou záležitostí a pro drti-
vou většinu zájemců o koupi nemovitos-
ti nepostradatelným nástrojem. Zřídka-
kdy má mladá rodina hotovost na nákup 
nemovitosti. Uvážíme-li fi nanční hladiny, 
ve kterých se pohybují ceny bytů a porov-
náme-li je s průměrným výdělkem, dojde-
me k názoru, že koupě bytu bez použití 
úvěru je pro běžného smrtelníka nereálná
Je koupě nemovitosti investicí? 
V případě, že nemovitost slouží k proná-
jmu nebo ke komerčním účelům, jedná 
se skutečně o investici v pravém slova 
smyslu. Pokud si ale klient koupí nemo-
vitost pro vlastní bydlení, těžko můžeme 
hovořit o investici. V takovém případě není 
nemovitost nástrojem, který by klientovi 
generoval zisk. V současné době se u řady 
klientů setkáváme naopak s obavou, zda 
cena bytu nemůže klesnout. „Co když si 
koupíme byt a za několik let bude mít nižší 
cenu?“ V takovém případě klienti uvažují, 
zda nesetrvat v podnájmu a nepočkat na 
snižování cen bytu.

 Může být podnájem výhodnější než 
koupě nemovitosti? 
S touto otázkou se setkáváme v souvislosti 
s diskutovaným poklesem cen nemovi-

Požádali jsme za Vás investičního poradce, aby nám zodpověděl nejčas-
těji kladené otázky v souvislosti s investováním do bydlení.

tostí. Je skutečně možné, že cena bytu, 
který si klient koupí, bude časem o něco 
nižší. V žádném případě se však nejedná 
o rapidní pokles. I kdyby došlo k poklesu 
ceny zakoupené nemovitosti, těžko bude 
tento pokles větší než peníze, které za 

danou dobu zaplatíme na nájemném. To 
znamená, že pokud klient kupuje nemo-
vitost pro vlastní potřebu, je výhodnější 
platit hypoteční úvěr u banky než drahé 
nájemné. Neposlední roli hraje komfort 
vlastního pohodlného bydlení, „konečně 
jsme ve svém“.
Vlastnit obydlí je odedávna touhou každé 
lidské bytosti. Ať už je cena nemovitosti 
vyšší či nižší, bude mít v lidské společnosti 
nemovitost vždy hodnotu, a to minimálně 
do té doby, dokud budou lidé bydlet.

 Jak se vyvíjí produkty určené k fi nan-
cování nemovitosti? 
Hypoteční trh se v poslední době přizpů-
sobil moderním trendům bydlení. Ačkoli 
fi nancování dřevostavby bylo dříve proble-
matičtější, nyní již bankovní domy reagují 
na poptávku, a umožňují tak úvěrování 
i zájemcům o méně standardní formu byd-
lení. Častý problém bylo úvěrování druž-
stevních bytů. Tyto byty se snaží stávající 
majitelé převést jako družstevní a zápis 
do osobního vlastnictví tak ponechávají až 
na novém majiteli. Většinou je motiv stá-

vajícího majitele vyhnout se platbě daně 
z prodeje nemovitosti, případně složitější 
administrativě. Tím byla ovšem znepří-
jemněna situace kupujícímu, který nemo-
hl použít standardní hypoteční úvěr. Toto 
je řešeno takzvaným předhypotečním úvě-
rem, který pokrývá období mezi převodem 
družstevního bytu na nového majitele 
a zápisem bytu do osobního vlastnictví. 

Mnohdy je snaha bank udělat úvěr pro 
klienta atraktivnější a nabídnou mar-
ketingové bonbónky v podobě odkla-
du splátek úvěru, případně možnosti 
doplatit hypoteční úvěr i v průběhu 
fi xačního období. Hypoteční trh se vy-
víjí stejně jak se vyvíjí potřeby klientů. 
Díky tomu, že odvětví fi nančního trhu 
není na bázi monopolu a zdaleka se 
tomuto neblíží, můžeme stále očeká-
vat novinky v rámci rivality jednotli-
vých bank či stavebních spořitelen

 Veškeré volné prostředky použijeme 
na bydlení a úvěr si vezmeme co nejnižší. 
Je to tak správně? 
Velmi často se setkávám s tím, že klienti 
mají tendenci veškeré fi nanční prostředky 
použít na koupi nemovitosti, a výši úvěru 
u banky tak srazit o každou korunu. Mnoh-
dy si klienti neuvědomují potřebu fi nanční 
rezervy.
Tyto fi nanční prostředky by měly sloužit 
jako „fi nanční polštář“, který v případě 
nenadálých životních událostí nebo dlou-
hodobější nemoci muže pokrýt splátku 
hypotečního úvěru.
Pokud klient rezervu nemá, může být hy-
poteční úvěr nůž na krku a v některých 
případech velmi ostrý nůž. Uveďme běžný 
model rodiny, kdy manžel vydělávající na 
živobytí a manželka je s dítětem na mateř-
ské dovolené. V případě pracovních pro-
blémů a hrubých neshod s vedením fi rmy, 
kdy ale klient nemá možnost změny za-
městnání. Vlivem obav z možného výpad-
ku příjmu a tím hrozící ztráty střechy nad 
hlavou klient často musí skousnout i to, 

co by za běžných okolností nikdy nebyl 
ochoten dělat. Naproti tomu rezerva dává 
klientovi vnitřní klid a možnost hledání 
alternativ třeba i v pracovní oblasti. Způ-
sobů, kam tuto rezervu uložit, je celá řada, 
od spořících účtů až po investice s delším 
obdobím likvidity. Důležité je vhodným 
zainvestováním zmírnit znehodnocování 
této rezervní částky infl ací.

 Jak nám pomůže s bydlením stát? 
Politika státu je podpořit především mla-
dé rodiny - formou výhodné státní půjčky 
300.000 korun nebo úrokové dotace (část 
peněz, které klient zaplatí na úroku, dosta-
ne od státu zpět). O možnostech poskyt-
nutí těchto výhod a skloubení s klasickým 
komerčním úvěrem by vás měl informovat 
váš fi nanční poradce. Je vhodné diskutovat 
možné alternativy s nezávislým fi nančním 
poradcem.

 Kdo mi pomůže s bydlením? 
Ze statistiky už víme, jakým způsobem 
postupuje kupující při výběru úvěru pro 
fi nancování vlastního bydlení. Průměrný 

kupující si obejde dvě až čtyři banky a roz-
hodne se pro tu, která mu dá „nejvýhod-
nější“ podmínky. Nejčastějším kritériem 
v očích klienta je úroková sazba. Někdy se 
klienti baví o možnosti fi nancování bydlení 
s člověkem ze stavební spořitelny, kterýmu 
před léty uzavřel stavební spoření. Pokud 
se obrátíte na fi nančního poradce, hledejte 
nezávislost. Ptejte se, se kterými bankami 
poradce spolupracuje. Při konkrétní nabíd-
ce se ptejte, proč Vám poradce radí právě 
toto řešení. Pokud se jedná o kvalitního 
odborníka, bez zaváhání a mlžení vám od-
poví, proč pravě tato varianta je konkrét-
ně pro vás ta „nej“, případně vám ukáže 
alternativní řešení, která ověřil a nevyšla 
nejvýhodněji. Finanční poradce pomůže 
klientovi nejen s výběrem vhodné banky, 
ale i stanoví, jak velkou částku si půjčit od 
banky a jak velkou část hradit z vlastních 
zdrojů. Stejně tak délka hypotečního úvě-
ru a délka fi xačního období nebude pone-
chána náhodě a bude kvalitním poradcem 
pečlivě stanovena.  (red)

Navštivte nás v Brně
na Zelném trhu

Přijďte si k nám pro úvěr na bydlení
• byty
• domy
• rekonstrukce
Úvěr v tarifu ATRAKTIV!
Úročení pouze 3,7 % p.a.!
Výhodné meziúvěry
Topkredit a Tophypo
Úročení od 4,25 % p.a.
U nás zajistíme
i penzijní připojištění
(fondy ČSOB Progres a Stabilita)
Zajištěné fondy
a další fi nanční produkty

•  přeúvěrování 
hypotečních 
úvěrů

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM
Českomoravské stavební  spořitelny, a.s.
Zelný trh 5, Brno, tel.: 542 425 111,
e-mail: ipc-brno1@cmss-oz.cz
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http://www.savanah.cz

SAVANAH-EKO,SAVANAH-EKO,
Ivančice s. r. o.Ivančice s. r. o.
SAVANAH-EKO,SAVANAH-EKO,
Ivančice s. r. o.Ivančice s. r. o.

PRODÁVÁMEPRODÁVÁME
stavebniny, stavební a hutní materiál.stavebniny, stavební a hutní materiál.

Specializujeme se na cihly, broušené cihly,Specializujeme se na cihly, broušené cihly,
bloky ať už pálené či betonové, systém Su-bloky ať už pálené či betonové, systém Su-

pertherm. Další náš sortiment tvoří venkovní pertherm. Další náš sortiment tvoří venkovní 
zámková dlažba.zámková dlažba.
ZASTUPUJEMEZASTUPUJEME

fi rmy Diton, Ferobet, Heluz, Teraco Wech.fi rmy Diton, Ferobet, Heluz, Teraco Wech.

Kontaktní  údaje:
Adresa: Mřenková 623/106, 664 91  Ivančice 

Mobil: +420 737 246 972, +420 737 246 973, +420 603 809 333 
E-mail: savanah@savanah.cz

Zdeněk Oškrdal

KAMENICTVÍ
Palackého 356
66417 Tetčice

 zhotovíme kuchyňské a koupelnové desky
 okenní parapety,schody a obklady schodů,
 obklady podezdívek a fasád,
 pomníky a hrobové doplňky,
  nápisy na pomníky

 vše z přírodních žul a mramorů
 v bohaté barevné škále

tel: 546 4121 88, 602 521 588
fax:546 412 905
e-mail: oskrdalzdenek@seznam.cz
kamenictvitetcice.martin@seznam.cz
z.oskrdalova@volny.cz

Attack Art s.r.o.
Cacovická 12
Brno 614 00

tel./fax: 545 211 409
mob.: 602 796 564

info@attackart.cz
http://www.attackart.cz

STAVBY A REKONSTRUKCE
domů a bytů v Brně a okolí

Attack Art s. r. o.

Kamenolom u Lomničky
666 01 Tišnov

tel.: 549 410 371
mobil: 606 657 135

VÝROBA DRCENÉHO KAMENEVÝROBA DRCENÉHO KAMENE
A LOMOVÉHO KAMENEA LOMOVÉHO KAMENE

Prodej pískuProdej písku
Příznivé ceny pro maloodběratelePříznivé ceny pro maloodběratele

dopravu zajistímedopravu zajistíme
Celkové rekonstrukce bytů

Elektroinstalace a revize
Projekční činnost

Práce malířské a natěračské, 
vodoinstalatérské, topenářské, podlahové, 

obkladačské a zednické
Vyklízení bytů

Tel.: +420 603 427 050
 +420 603 277 122
Sídlo: Hrušky 215
 683 52  Křenovice u Slavkova
e-mail: jan.kaufml@kaufelektro.cz

www.kaufelektro.cz

MONTÁŽE PO CELÉ ČR

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY

SLEVA až 5000 Kč
NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNIČKY, PRAČKY, MYČKY,

SPORÁKY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY

Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz

VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu ZDARMAODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE

Opomíjet samozřejmě nelze ani za-
hradní architekturu. V tomto přípa-
dě se veškeré iniciativy odvíjejí nejen 
od znalosti prostředí, ale také od to-
ho, jaké jsou požadavky samotného 
klienta. Každopádně by zahrada mě-
la ladit s okolím. Při výběru trávníku 
je důležité si obstarat vhodné složení 
travní směsi. Ne každá půda snese pří-
tomnost každého travního osiva. Vý-
běr musí být opravdu pečlivý. Stejně 
svědomitě musí probíhat také péče 
o trávník. Vzhledem ke klimatickým 
podmínkám, které v České republice 
panují, nelze spoléhat pouze na přiro-
zenou vláhu, ale doporučuje se insta-
lace závlahového systému. Ten zajistí 
dostatečné množství vody. 
Velmi preferovaná jsou v dnešní do-
bě jezírka. Ta se jeví nejen jako efekt-
ní, ale také jako efektivní. Jejich pří-

tomnost na zahradě totiž působí vel-
mi uklidňujícím dojmem. Fantazii se 
meze nekladou. Podle okolností a vy-
braných materiálů můžeme vsadit na 
nevšední tůňku nebo na vodní kom-
pozici připomína-
jící mořskou pláž. 
K tomu, abychom 
si uchovali křišťálo-
vě čistou vodu, je 
nutné si zvolit opti-
mální metodu čiš-
tění. Nejlépe eko-
logickou. U vod-
ních ploch, jejichž 
velikost přesahuje 
čtyřicet pět met-
rů čtverečních, by 
se nemělo zapo-
menout na kom-
binaci samočis-

ticích rostlin a vhodné fi ltrace na 
dně, či vedle jezírka. 
Jako vkusný doplněk lze použít ozdob-
né kameny. Jejich oblíbenost roste pře-
devším u těch, kteří vyžadují zahradu 

v japonském sty-

lu. Tyto dekorativní kameny udržují 
jednak vlhkost půdy, což velmi svědčí 
rostlinám, ale zároveň jsou nenáročné 
na údržbu. Navíc kameny, které se na-
cházejí poblíž květin, zabraňují v je-
jich blízkosti růstu plevelu.  
Při pěstování plodin na zahrádce se ur-
čitě vyplatí si zjistit, které druhy mo-
hou být vysázeny vedle sebe, a které 
ne. Odborníci totiž zastávají názor, že 
vůbec není na škodu vytvořit smíšené 
záhony s různými druhy zelenin. Dru-
há možnost zase spočívá v tom, že 
se na jednom záhonu rozhodí všech-
na semínka vybraných plodin. V tom-
to případě jsou však vhodné drobnější 
rostliny, jako například ředkvičky. Oba 
tyto návrhy těží mimo jiné z toho, že 
svou pestrostí matou škůdce, takže se 
dá předpokládat, že nedojde k poško-
zení zasazených rostlin.

Paprika 
Papriku je dobré pěstovat z před-

chystané sadby. Vyséváme ji 
v březnu do truhlíků. Op-

timální teplota pro její 
pěstování je kolem 22 
stupňů Ceslia. Rostlinky 

nesnáší pokles teplot pod 
bod mrazu, proto se vysazují až 

ve druhé polovině května. Paprika 
se pěstuje v nejteplejších oblastech 
a je náročná na vláhu. Půdy pro její 
pěstování mají být hluboké, teplé 
a bohaté na humus. Nejvhodnější 
jsou pak hlinitopísčité půdy.

Rajčata
Také rajče nesnáší pokles teplot 
pod bod mrazu, proto se také ta-
to zelenina vysazuje až v druhé 
polovině května. Pro předpěsto-
vání sadby ale provádíme výsev 
už v březnu. V průběhu vegetace 
potřebují rostliny dostatek vody. 
Největší potřeba nastává v době 
tvorby plodů, menší je při jejich 
zrání. Zaléváme vždy po sklizni, 
abychom snížili nebezpečí praská-
ní plodů.

Okurky

Rychlené salátové okurky patří 
k nejoblíbenější zelenině. Při ra-
ném rychlení a intenzivním pěs-
tování okurek je ale nutná dobře 
předpěstovaná sadba! Osivo oku-
rek se vysévá po jednom až dvou 
semenech od poloviny dubna do 
10. května. Okurky vyžadují zá-
hřevné hlinité půdy. Jsou náročné 
na dostatek živin a vyrovnaný vlá-
hový režim. (did)

Blíží se čas zahrádkářů
Ještě pár týdnů a české zahrádky se opět zazelenají. Zazelenají se mimo jiné zeleninou, z níž největší zájem 
mají Češi tradiční salátovou zeleninu jako jsou rajčata, papriky a okurky. Hodně oblíbený je také meloun. 
Řada druhů se přitom vysévá právě v těchto dnech.

To, co platilo včera, už dneska neplatí. Všechno se neustále vyvíjí. Ustrnout by neměla ani naše péče o dům a zahradu. Proto vám nyní 
předkládáme několik zajímavých informací, které se vždy mohou hodit.
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Nabídka fi rem, které se hlásí ke sta-
vebnímu řemeslu, je opravdu pes-
trá. Je jasné, že hlavní náplní jsou 
stavební práce. Mezi ty řadíme elek-
troinstalace, instalatérské, klempíř-
ské, pokrývačské a topenářské prá-
ce, a to včetně stěnového vytápění 
a podlahového topení.  
Jako samostatné kapitoly lze ozna-
čit zednické a obkladačské činnosti, 
které dále můžeme dělit na opravy, 
či nahazování omítek, bourání, štu-

kování nebo zdění. Pokud se pohy-
bujeme v interiéru domu, není mož-
né zapomenout ani na rekonstrukce 
koupelen, bytových jader, případně 
obkládání stěn, schodů a podlah. 
Naopak díky tesařským pracím vzni-
kají dřevostavby, střechy rodinných 
domů, tesařské konstrukce, zahrad-
ní stavby, ploty, altánky nebo napří-
klad pergoly. Jejich tvary a využi-
tí mohou být různé, nicméně nelze 
brát na lehkou váhu skutečnost, že 

výška při základní verzi by neměla 
přesáhnout 2,5 metru. Na druhou 
stranu průřez ohraničujících sloup-
ků pro pergoly by měl mít čtyřicet 
centimetrů s tím, že středem musí 
procházet železná výztuž.  
Nedílnou součástí služeb staveb-
ních fi rem jsou také opravy oken, 
které zahrnují instalaci dřevených, 
dřevohliníkových nebo plastových 
oken. K těmto službám je nutné při-
počíst kompletní prohlídku oken, 

seřízení žaluzií, respektive výmě-
nu okenních sítí, okapních lišt, pa-
rapetních desek a okenních a dveř-
ních klik a samozřejmě také výmě-
nu samotných skel. 
Některé fi rmy se rovněž snaží vyrá-
bět vlastní stavební hmoty, jako na-
příklad tepelně izolační směs pro 
ruční a strojní nanášení, která zvy-
šuje tepelný odpor zdiva, zatímco 
zůstane zachován přirozený odvod 
vlhkosti.

Co se týká střech, vyplatí se z mno-
ha důvodů zvolit střechy šindelo-
vé. Jejich výhodou je, že v okamži-
ku pokládání šindele se dají zho-
tovit rovné i zvlněné plochy, a to 
včetně nároží, vikýřů, či úžlabí. Na-
víc při výrobě šindelů výrazně pře-
važuje ruční práce, z čehož vyplý-
vá, že se klade velký důraz na eko-
logii a v neposlední řadě dřevěná 
přírodní krytina je lehká, což ocení 
především majitelé staveb, u kte-
rých hraje důležitou roli váha stře-
chy. 

Jestliže vybíráme lampu do do-
mu, měli bychom mít na paměti, 
že módní jsou především kulaté 
lustry větších rozměrů. Jako ma-
teriál se stále nejčastěji používá 
sklo, přičemž z barev se prosa-
zuje hlavně oranžová. I když ani 
ostatní barvy nejsou nikterak 
vynechávány. 

OpOp íj

y.y

Pokud se rozhodneme, že v našem 
domě nesmí chybět krb, je dobré si 
uvědomit, zda chceme, aby krb měl 
pouze estetické hledisko, nebo po-
třebujeme vytápět vícero pokojů. 
V tomto případě je nutné se spo-
lehnout na kvalitní krb s vyšším 
výkonem, který zů-
stane bez zá-
vad po mnoho 
let. Samozřej-
mostí je opti-
mální umístění 
krbu a vyhovují-
cí funkční komín. 
Výjimku předsta-
vují krby bez ko-
mínů – bio krby. 
Ty spalují speciál-
ní bio-alkohol nebo 

denaturovaný 96% alkohol (etha-
nol). Příjemnou atmosféru v do-
mě navodí pouhé zapálení krbové-
ho zapalovače, přičemž vychutná-
vat si můžeme také vybranou vůni. 
Navíc krb lze různě přemísťo-
vat.
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Nové trendy pro dům a zahradu Nové trendy pro dům a zahradu Nové trendy pro dům a zahradu Nové trendy pro dům a zahradu 

 Stavebnictví právě prožívá nepříliš veselé 
období, jak je na tom vaše firma?
První příznaky současné situace jsme začali regis-
trovat už koncem minulého roku, kdy došlo k prud-
kému útlumu především developerských projektů.  
Touto skutečností se dostala do ekonomických 
problému nejedna malá a střední  firma zabývající 
se výstavbou, rekonstrukcí  nebo jakýmikoli do-
dávkami pro stavební odvětví.   Vzhledem k tomu, 
že jsme na českém trhu již delší dobu, dokázali 
jsme si vybudovat nejen solidní jméno, ale snad 
i pozici, která nám pomůže přežít.

 Máte tedy nedostatek práce?
Víte, v posledních letech u nás vznikla spousta 
firem, které využily velkého stavebního boomu. 
A přestože prováděly méně kvalitní práci, často 
nekvalifikovanými pracovníky, dařilo se jim pro-
plouvat. My jsme vždycky volili opačnou strategii. 
Nechtěl bych hovořit o množství odvedené práce, 
pro nás je prioritní otázkou především její kvalita 
a samozřejmě seriózní jednání se zákazníkem. 
A snad právě proto se nás proklamovaná situace 
tolik nedotýká.

 Jak se krize dotkla menších firem a živ-
nostníků ?
V posledních několika letech narůstala poptávka 
po stavebních pracích, kterou nabídka trhu v Čes-

ké republice nebyla schopna pokrýt. Tento fakt 
vedl k nárůstu neodborných a neprofesionálních 
firem na úkor solidních firem zakládajících si na 
komplexnosti a kvalitě poskytovaných služeb. 
Firmy, které si  byly vědomy možnosti úbytku 
zakázek v závislosti na developerech, si  budovaly 
nezávislé postavení na trhu. Toto jednání minima-
lizovalo možný dopad na následný ekonomický 
vývoj. Firmy, které tak neučinily, mají v současné 
době obrovské problémy.

 A mezi které z těchto firem patří právě ta 
Vaše?
Díky právě této nestále situaci na trhu se drží firmy, 
které mají zájem o zákazníka. Zákazník by měl mít 

dojem, že má o něj firma zájem a je schopna mu 
nabídnout odborné a seriózní služby, profesionál-
ní přístup a především nejvyšší kvalitu provádě-
né práce! Velice důležité je také prvotní  osobní 
jednání, kde získáme představu o požadavcích 
našeho klienta. Až poté se zpracovává specifickou 
nabídku jak cenovou tak nabízí přesný přehled 
prací i materiálů. Zákazník by měl mít možnost  
řešit svoje připomínky a požadavky s oprávněnou 
osobou.

 Jste firma,která se spíše orientuje na 
soukromý sektor. Zůstanete i nadále na této 
pozici?
Ano,i pokud by současný útlum pokračoval , re-
cese nám zřejmě nehrozí. Je stále spousta lokalit, 
kde je stavební hlad a i když se přitvrzuje konku-
renční boj, je na nás, jak se dokážeme prosadit.V 
současnosti  máme  mnoho spokojených zákazní-
ků, a fakt,že si u nás zákazník objednává dodávku 
stavebních prací i rok dopředu, je poměrně velké 
zadostiučinění. Možná vyslovím poněkud kacíř-
skou myšlenku, ale myslím, že naše stavebnictví 
tuto situaci potřebovalo. Tohle je snad  jediná 
možnost oddělit“ zrno od plev“.Všem současným 
i budoucím stavebníkům, přeji šťastnou volbu při 
výběru  dodavatele stavebních prací. 

Tomáš Říha

BOJÍTE SE KRIZE? NEMUSÍTE
O tom, co pro stavební firmu znamená současná krize, jsme si povídali s panem Tomášem Říhou, majitelem stavební firmy.

www.riha-koupelny.czwww.riha-koupelny.cz

Odborný závod PORTAS®

Jílkova 126, Brno-Židenice, tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče, tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096 e-mail: info@surman.portas-renovace.cz

 renovace dveří, zárubní, schodů
a kuchyňských linek
vchodové i bezpečnostní

vysoká kvalita, dlouhá životnost
dodávka nových dveří
posuvné dveře

JEDNIČKA
NA RENOVACE V EVROPĚ

JEDNIČKA
NA RENOVACE V EVROPĚ

VYBRANÁ SKLA
ZDARMA
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Přečkejte zimu v teple se slunečným Metropolem,  bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dvě vstupenky na Festival otevřených sklepů  se můžou těšit Zdeněk Paul, Letovická 14, 621 00 Brno  Pro úspěšného vyloso-
vaného luštitele dnešní křížovky je připraven dárkový balíček Nivea Visage - EXPERT LIFT . Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno, nebo krizovkamorava@tydeniky.cz
(napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 16. dubna 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

METROPOL  horoskop   na duben

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Snadno vzplanete a jste silně 

netrpěliví, čímž dokážete znepříjemňo-
vat život nejen sobě, ale i lidem, kterým 
na vás záleží. Nezkoušejte proto jejich 
tolerantnost do krajnosti, nebo jaro 
strávíte osamělí.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Hrozí vám nebezpečí, že se 

zapletete do svých vlastních intrik. Ve 
snaze udržet si pozici a vypadat schop-
nější zapomínáte na zásady slušnosti, 
což se vám nemusí vyplatit. Začněte 
jednat korektněji.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Abyste zůstali sami sebou, mu-

síte se neustále měnit. Se změnou, kterou 
chystáte na jarní sezonu, buďte opatrní. 
Můžete přijít o to nejcennější, co máte. Po-
kud se toho ale nesnažíte vědomě zbavit.  

Lev  23. 7. - 23. 8.
Zapomeňte klidně na to, čemu 

jste se v poslední době tak urputně věnova-
li. Příliš mnoho snahy nepřináší vždycky ty 
nejlepší výsledky. Věnujte se hrám a zába-
vě a uvidíte, že ovoce uzraje samo. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Jste citliví a vnímaví, ale vaše 

časté střídání nálad už možná začíná 
jít leckomu na nervy. Nemusíte se stále 
obávat o bezpečí své a svých blízkých. 
Děláte tím kolem sebe zbytečně dus-
nou atmosféru.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Neobyčejnou energii a vitalitu, 

kterou vám po zimní letargii vlilo do 
žil jarní slunce, nepromrhejte jen při 
hojných a bouřlivých oslavách, které 
vás čekají. Cestujte, napište román 
nebo vymalujte byt.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Okouzlujete originalitou své 

osobnosti a dokážete šokovat svým 
oblečením. Módní trendy letošního 
jara vás ale nechávají chladnými, vy 
prosazujete svoji vlastní extravagan-
ci. Pozor, abyste nepřestřelili.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Pro vnitřní nesmělost a tro-

chu drsnou povahu nedovedete pro-
jevit, že umíte i vy milovat hluboce 
a vášnivě. Odrazujete tím od sebe lidi, 
kteří svůj cit myslí opravdově. Buďte 
otevřenější..

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vůně rašení jara vás ovlivňuje 

víc, než si sami dokážete přiznat.  Va-
še divoké srdce stále dychtí po nových 
citech, kterým bez zábran podléhá. 
Pozor, aby vás přílišná touha po dob-
rodružství  nezničila.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Dejte si pozor, ať neprošvihne-

te několik důležitých schůzek s lidmi, 
kteří by mohli pozitivně ovlivnit vaši 
kariéru. Nemusíte se chovat servilně 
a podlézavě, ale za trochu sebezapře-
ní to stojí. Máte šanci.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Přestože si potřebujete nut-

ně vylepšit vaši fi nanční situaci, 
nenechejte se příliš unést fi lmem Mi-
lionář z chatrče. Na štěstí, které padá 
shůry, se nemůžete spoléhat. Věřte 
jen svým schopnostem. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
Protože máte vysoce rozvinu-

té znalosti o tělu i duši a přirozenou 
schopnost pomáhat, můžete svým přá-

telům a známým dobře 
poradit v mnoha otáz-

kách. Manželské spo-
ry s nimi ale raději 

neřešte.
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Kontakty na nás: pište, telefonujte, mailujte

redakcemorava@tydeniky.cz
inzercemorava@tydeniky.cz
webeditor@tydeniky.cz
krizovkamorava@tydeniky.cz

aktuální informace
najdete denně na našem
internetovém portálu:
www.tydeniky.cz

sídlo redakce:
Mečová 8, 602 00 Brno
tel.: 602 551 675

Praha a Brno nejsou jediná česká 
města, která skotská skupina bě-
hem svého aktuálního turné po 
Evropě navštíví. V programu je ta-
ké Ostrava a Roudnice nad Labem. 

Závěr celé několikaměsíční šňůry 
pak Nazareth plánují na začátek 
září v Havířově.
I jinak Nazareth v Česku vystupují 
poměrně často.  (did)

Nazareth se vrací do Česka, zahrají v Brně 
Slavnou píseň Love Hurts uslyší letos naživo i brněnští milovníci slavné skotské skupiny Nazareth. Kapela, kte-
rá už tento rok vystoupila v Praze, zavítá do Brna v dubnu. Zahraje nejen své starší hity, z nichž Love Hurts je 
největší, ale také nové písničky z posledního alba The News.
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Oslavy Velikonoc sahají daleko do mi-
nulosti. Vycházejí z židovské slavnos-
ti zvané pesach - uchránění (odtud 
latinské, řecké a ruské pascha, na-
še pašije) na počest vysvobození Ži-
dů z egyptského otroctví. Křesťané 
se však svou oslavu Velikonoc od ži-
dovského svátku pesach snažili odli-
šit a v jejich pojetí se slaví zejména 
Kristovo zmrtvýchvstání. S obdobný-
mi svátky se setkáváme i u pohanů, 
kteří v tu dobu slavili příchod jara. 
Už na Nikajském koncilu v roce 325 
bylo rozhodnuto, že Velikonoce ma-
jí připadnout na první neděli po prv-
ním jarním úplňku po jarní rovno-
dennosti. Jejich datum tedy kolísá 
mezi 22. březnem a 25. dubnem. Nej-
pozdější Velikonoce byly 25. dubna 
v roce 1943, nejčasnější Velikonoce 
už 22. března v roce 1818.

Pomlázka 
Podle Ottova naučného slovníku pla-
tí, že pomlázka: „... nazývá se starý 
a velmi rozšířený zvyk velikonoční, 
při němž mládež obojího pohlaví se 
šlehává metlami spletenými z proutí 
vrbového nebo jívového, které bývají 
často ozdobeny stužkami a strakatý-
mi klůcky. Šleháním přenáší se sym-
bolicky síla omladné přírody na živou 
bytost. Z toho možno si vysvětliti, 
proč se mrskávají zvláště dívky, aby 
totiž byly stále svěžími, zdravými 
a veselými, staré panny, aby omládly 
a k světu se měly, a konečně dobytek, 
aby byl zdráv a se „pomladil“.“ 
Zřejmě nejznámějším zvykem je dnes 
pomlázka o Velikonočním pondělí, 

Mazanec
- symbol slunce 

Mazanec, tradiční velikonoční po-
krm, se zadělává už na Bílou neděli. 
Připravuje se ze stejného těsta jako 
vánočka. Dříve to však bývalo pečivo 
nesladké - "koláč syrnej k veliké noci", 
které se připravovalo ze strouhaného 
sýra a většího množství vajec. Sladká 
varianta si však ponechala původní 
okrouhlý tvar a znamení kříže.
Pokud jste zvládli kraslice, pusťte 
se směle i do mazance! Budete po-
třebovat: 
• 50 dkg polohrubé mouky 
• 10 dkg moučkového cukru 
• 3 dkg kvasnic 
•  10 dkg rozpuštěného vlažné-

ho másla 
• 2 žloutky 
• 1/2 dkg soli 
• 1 vanilkový cukr 
• 1 lžička prášku do pečiva 
• citrónová kůra 
• necelý 1/4 litr vlažného mléka 
• rozinky 
• vajíčko na potření 
•  spařené, oloupané a nasekané 

mandle na posypání 
Z trochy mléka, kvasnic a trochu 
cukru připravíme kvásek. Všechny 
suroviny smícháme, přidáme kvá-
sek s trochou mléka a dobře pro-
hněteme. Necháme alespoň hodi-
nu kynout, poté vytvoříme bochá-
nek. Znovu necháme vykynout, 
a pak potřeme vajíčkem a posype-
me nasekanými mandlemi. Dáme 
do předem vyhřáté trouby a peče-
me asi 45 minut. Zpočátku při tep-
lotě 200 °C, ke konci pečení může-
me teplotu snížit.

Beránci, zajíčci, kraslice a pestrobarevné výlohy obchodů připomínají, že se opět blíží Velikonoce. Svátky, které jsou například pro křesťany 
často důležitější než Vánoce, vnímá asi většina Čechů spíš jako vítání jara. Mnohé tradice, které mají své kořeny právě v náboženství, se ale 
i tak dodržují i v našich zeměpisných šířkách. Týká se to nejen zvyků, ale například i slavnostních pokrmů.

zvaném také Červené (podle darová-
ní červeného vejce), Mrskaný pondě-
lek nebo Pomlázkové hody. Původně 
pohanského magického obřadu k za-
jištění plodnosti a zdraví se účastnili 
především dospělí. Muži z žen čerst-
vými metlami (pomlázkami) vyháně-
li nemoci a polévali je mocnou živou 
vodou - za tuto službu se jim ženy od-
měňovaly zdobenými vejci jako pří-
slibem skrytého budoucího života. 
Někteří odborníci se domnívají, že 
šlehání a polévání žen je vlastně 
symbolickým aktem oplodnění. Poz-
ději se stal tento den hlavně zábavou 
pro děti, mládež ale i dospělé. Dodnes 
chlapci chodí za děvčaty dům od do-
mu s vlastnoručně vyrobenými ne-
bo koupenými pomlázkami z různé-

ho počtu vrbového proutí na koncích 
zdobenými pestrobarevnými stuha-
mi. Malí i velcí koledníci dostávají 
za své snažení zdobená vajíčka nebo 
sladkosti, větší třeba i alkohol. 

Kraslice 
Celkem rozšířené je stále také barve-
ní vajíček a samotné pletení pomlá-
zek, i když je stále častěji nahrazuje 
zboží z obchodů.
Profesionálnímu malování kraslic 
starými technikami se dnes v Česku 
věnuje jen velmi málo lidí. Způsobů, 
jak vajíčka různých velikostí i odstí-
nů nazdobit, je ale mnoho i pro mé-
ně zdatné malíře. Kraslice se vysky-
tují nejen u nás, ale po celé Evro-
pě. Jako symbolům života, plodnosti 
a růstu se jim přisuzovala nadpřiro-

zená moc, která se ještě zvyšovala je-
jich obarvením nebo připojením or-
namentu.  Zřejmě nejčastěji byla při 
zdobení používána červená - barva 
krve, a tedy života. 
Prastarý zvyk velikonočních vajíček 
pochází patrně až ze starého Egypta. 
Ke zdobení vajec se používalo mnoho 
technik - vosková batika, zdobení ova-
zováním, reliéfní zdobení voskem, vy-
škrabování, zdobení slámou, dužinou 
nebo kováním a mnohé další.
K barvení vajec se dříve používaly 
nejrůznější odvary - pro žlutou bar-
vu třeba odvar ze šafránu, lipového 
květu, kmínu nebo kopřivového ko-
řene, odvar z cibulových šlupek pro 
oranžovou až hnědou, z červené ře-
py pro růžovou a červeného zelí pro 
červenou, ze špenátu nebo mladého 
žita pro zelenou a z olšové kůrky ne-
bo šištiček pro modrou. 
Chceme-li být originální, a ne jenom 
lepit obrázky na vajíčka, tak může-
me zkusit například batikovaná vajíč-
ka: Budeme potřebovat plechovou ná-
dobku, včelí vosk, svíčku, pár hadří-
ků. Vajíčka omyjeme ve změkčené vo-
dě. Do špejle zapíchneme špendlík se 
skleněnou hlavičkou. A teď roztavíme 
včelí vosk a špendlíkovou hlavičku po-
topíme. Kapičku, která ulpěla, rychle 
přeneseme na vajíčko a voskem čmá-
ráme. Fantazii se meze nekladou. Vos-
kem batikovaná vejce ponoříme na 
čtvrt hodiny do teplé barvy, ne však 
do příliš horké, která by vosk roztavi-
la. Až kraslice oschnou, setřeme vosk 
zahřátým hadříkem.

Text: Dita Brančíková
Foto: Jiří Severský

Nic hezkého doma ?Nic hezkého doma ?

www.asko-nabytek.cz

HYPERNOVA
Tábor

OLYMPIA
Mladá Boleslav

Nabídka platí od 19.3.-5.4. 2009, nebo do vyprodání zásob.
eeeekkk.ccczzww..aassskkkkkkoooo--nnnnnnaaaabbbyyyyyyttttttteeeee

, yyppp nnnní í ííííí zázázázásososob.090099, neneebobob  dd dd o o oo vyvvyyyyprprp ododoodánánáá

POSTEL 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 180x200 cm

- bez matrace a roštu

- včetně nočních stolků

01040387-00

SKŘÍŇ 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 226x223x60 cm

01040387-01

KOMODA 
- provedení: dekor wenge

- rozměry: 154x87x43 cm

01040387-02

skříň    •     dříve 8.899,-

komoda    •     dříve 5.599,-

postel     •     dříve 5.599,-
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Stačilo jen málo, aby slavný klub za-
nikl a zmizel v propadlišti dějin. Po-
dobně jako několikanásobný mistr 
republiky LTC Praha. Ovšem realita 
je jiná. Role spasitele se ujal bývalý 
obránce s reprezentačními i zámoř-
skými zkušenostmi – Libor Zábranský, 
podporován družinou věrných. Pod 
jejich vedením se Kometa opět stává 
fenoménem. Stále více lidí podléhá je-
jímu kouzlu, o čemž svědčí i obrovský 
zájem o vstupenky a kolabující online 
přenosy z utkání „Modrobílé šlechty“. 
Po lístcích na sedmý semifi nálový 
zápas se jen zaprášilo. Existuje reál-
ný předpoklad, že by se naplnil i de-

setkrát větší stadion. Návštěvnost 
klubových stránek a online přenosů 
trhá rekordy a vysoko překračuje 
i návštěvnost extraligových klubů. 
Takto podporovaný klub dokráčel 
až do fi nále první ligy s Ústím nad 
Labem.  Hokej je v České republice 
fenoménem odjakživa, v některých 
městech je ovšem ještě populárněj-
ší, než je obvyklé. Po bok tradičních 
bašt, jako jsou Pardubice, Plzeň či 
Litvínov, se nyní může opět směle 
řadit i Brno. Město, které v minulos-
ti dobývalo rok po roce mistrovské 
vavříny a které po strmém pádu 
opět míří vzhůru.  (did)

HC Kometa Brno je brněnský fenomén
Jen málokterý hokejový klub u nás má za sebou podobně spletitou historii ja-
ko brněnská Kometa. Po svém založení v roce 1953 vybojoval celek z morav-
ské metropole jedenáct titulů, díky čemuž mu patří v historické tabulce druhé 
místo za Duklou Jihlava. Pak však přišla série pádů, karambolů a chvíli to vy-
padalo i na klinickou smrt, aby nakonec z popela povstala nová Kometa, kte-
rá nyní mocně buší na vrata, za kterými se skrývá extraligová smetánka.

Peter Pucher – bleskový dotazník

Peter Pucher, momentálně nová po-
sila HC Kometa Brno, přichází do Br-
na z z pardubického klubu  Moeller 
. Předtím působil ve Znojmě. Měl by  
pomoci ambiciózní Kometě v boji 
o postup do nejvyšší soutěže.

 Proč jste se rozhodl jít do Brna?
Protože má Brno kvalitní hráčský ká-
dr a má ambice dostat se do Extrali-
gy. A  já chci Brnu v postupu pomo-
ci.

 Neláká vás spíš americká NHL?
No, v dnešní době už na NHL nemám 

ten správný věk. Ale samozřej-
mě, dříve, jako každého mla-
dého kluka hrajícího hokej, 
mě to lákalo. Neměl jsem 
však to pověstné štěstí.

 Liší se český hokej od to-
ho slovenského?
Asi po všech stránkách je 
česká Extraliga a prv-
ní liga lepší, než ta 
slovenská.

 Bude se vám 
v Kometě lépe 

hrát, pokud bude ve vyš-
ší lize?
To je jasné. Extraliga se mi 
hraje líp, než první liga.

 Co vás baví, co děláte 
ve volném čase ?

Jelikož toho volného času 
až zase tolik nemám, sna-

žím se věnovat své 
rodině. A potom 
také si občas za-
jdu na střelnici 
zastřílet. (did)

amozřej--
ho mla-

o hokej,
ěl jsem 
tí.
ej od to-

kách je 
-

hrh át, po
ší lize?
To je ja
hraje lí
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Kam za zvířaty? No přece do ZOO!

Zoo BrnoZoo Brno

ních medvědů je podle nich velmi ná-
ročný, soudě dle čísel se lae vyplatí - lo-
ni navštívilo ZOO o třetinu víc lidí než 
v roce 2007.
Mláďata by letos mohl přivést na svět 
také pár rysů kanadských, pro které 
zahrada připravila zcela nový výběh 
za milion korun. V novém jsou i jiné 
druhy - do rekonstrukce expozic v Br-
ně za poslední roky investovali mili-
on korun. Nyní chtějí ještě vybudo-
vat nový vstupní areál, jehož součás-
tí má být také největší mořské akvá-
rium v Česku. 
Skřivánci i Holubové do ZOO zadarmo

Lidé s ptačím příjmením se mo-
hou začátkem dubna do br-

něnské ZOO dostat zadar-
mo. Každoroční ptačí den 
letos připadá na 4. dubna, 
pro školy se uskuteční už 
první dubnový den, tedy na 
apríla. Po oba dny připravi-

li pořadatelé pro návštěvníky 
soutěžní stezky a v sobotu také 

bohatý doprovodný program.

Vyškov
Vyškovský zoopark není typickou zo-

ologickou zahradou. Návštěvní-
kům ukazuje chov hospodář-

ských zvířat, a kousek dál 
ho doplňuje ještě park 
prehistorických ještěrů.

Tvůrci zooparku chtějí hlavně dětem 
připomenout, jak vypadají hospodář-
ská zvířata, která už dnes, hlavně ve 
městech, nejsou tolik vidět. V parku 
žijí koně a krávy, prasata, kozy i ov-
ce, kolem létají holubi. V parku je také 
největší expozice slepic v Česku. Cel-
kem v zooparku chovají na 560 zvířat 
v 119 druzích nebo plemenech.
Ještě dávnější minulost představuje 
dinopark, kde vystavují kopie dino-
saurů a dalších prehistorických zvířat. 
Park zobrazuje scény ze života dru-
hohorních zvířat ve skutečných veli-
kostech, nabízí také 3D kino s fi lmem 
o vzniku života na Zemi, paleontolo-
gické hřiště pro děti a naučnou stez-
ku. Dinosauři jsou ozvučení a někteří 
jsou dokonce i pohybliví. 

Hodonín
Hodonínská zoologická zahrada se teď 
pyšní novou expozicí šelem. Jsou v ní 
lvi berberští a tygři sibiřští, ve výbě-
hu mají třeba jezero a třímetrový vo-
dopád.
Z šelem v Hodoníně mají od konce mi-
nulého roku ještě vzácné rysy kanad-
ské, pro něž do budoucna plánuje ta-
ké zcela nový výběh. Očekává také, že 
pár by mohl mít brzy mladé.
Celkem ZOO v Hodoníně chová kolem 
700 zvířat 160 živočišných druhů, ve 
srovnání se zahradami v okolí tak ne-

ní žádným chudým příbuzným. Na-
víc chystá úplně novou expozici safa-
ri, která by se stala společným domo-
vem pštrosů, zeber a žiraf.

Zlín
Zoologická zahrada v Lešné je mož-
ná pro některé Jihomoravany trošku 
z ruky, nicméně je to třetí nejnavště-
vovanější zoologická zahrada v Čes-
ku. Loni, kdy zahrada oslavila 60 let 
od svého vzniku, ji navštívilo přes půl 
milionu lidí. Vidět mohli více než 200 
druhů zvířat z Afriky, Asie, Austrálie 
a Jižní Ameriky. 
Mezi ta nejatraktivnější patří sloni, 
žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, 

tygři, mravenečníci, tučňáci nebo pa-
poušci.
V budoucnu chtějí zahradu rozšířit 
o dalších několik expozic s názvem 
Etiopie. Bude to stát asi 35 milionů 
korun. Už teď zahrada nabízí v tro-
pické hale Yucatan dokonalou imita-
ci tropického deštného lesa, kde na 
návštěvníky dýchne kouzlo dávné 
civilizace Mayů. Své místo má v Leš-
né také Amazonie, v expozici je na-
příklad průchozí voliéra velkých pa-
poušků ara. 
Do ZOO Lešná se můžete vypravit na-
příklad koncem dubna. Na 26. dubna 
naplánovali oslavy Dne Země.  (did)

Brno
Z brněnské zoologické zahrady sice 
před pár týdny odcestovala největší 
chlouba posledních let - lední medvě-
di Bill a Tom, přesto je na co se dívat. 
Zahrada chová 800 zvířat, zastoupeno 
je 200 živočišných druhů. 
Několik přírůstků pro letošek už zahra-
da svým návštěvníkům slíbila, další se 
očekávají během roku a možná me-
zi nimi budou i další lední medvídci. 
Hned poté, co odcestovali bra-
tři Bill a Tom do svě-
ta, vrátil se do Br-
na jejich otec Umca 
a co nevidět začne 
se samicí Corou pracovat 
na dalších potomcích. 
Jestli se to povede 
tak jako předloni, 
zatím chovatelé 

neumí říct. Od-
chov led-
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BAY, BAY U BAYERA

Nový Chevrolet CRUZE

Kontakt na prodejce:
Zdeněk Machara,
tel.: 606 743 400,

zdenek.machara@autobayer.cz
Miroslav Osička,
tel.: 723 205 417,

miroslav.osicka@autobayer.cz

Slavkov u Brna
AUTO BAYER AUTO BAYER

Zde se v prvních vybraných au-
tosalonech objeví právě tento mě-
síc a v tu chvíli bude nabízen se tře-
mi motory. Zážehové jednotky bu-
dou mít objem 1,6 a 1,8 l a budou 
dosahovat výkonu 82, resp. 103 kW. 
Obě obdrží variabilní časování sa-
cích i výfukových ventilů k podpo-
ře tahu v nízkých a středních otáč-
kách a relativně nízké spotřebě ben-
zínu. Třetím motorem bude dvou-
litrový „diesel“ s výkonem 110 kW 
a točivým momentem vrcholícím 
hodnotou 320 Nm, jenž se zároveň 
stane špičkovou motorizací. Alespoň 
prozatím. Standardně budou moto-
ry k dostání s pětistupňovými pře-
vodovkami s manuálním řazením, Text: Jiří Duchoň, foto: Chevrolet

ale objeví se též nový, šestistupňo-
vý „automat“.
Americká verze vozu Chevrolet 
Cruze nahradí stávající model Co-
balt a obdrží vlastní motory a vý-
bavové stupně, ale do prodejů při-
jde se zpožděním: až na počátku ro-
ku 2010. Předpokládá se, že v USA 
Cruze dostane i přeplňovaný čtyř-
válec s objemem 1,4 l a kombinova-
nou spotřebou benzínu 5,9 l/100 km 
a v městském režimu 7,8 l/100 km. 
Její výroba bude probíhat v továr-
ně Lordstown v Ohiu. Chevrolet Cru-
ze je jako vůbec první vůz koncer-
nu General Motors postaven na plat-
formě Delta 2. V následujících letech 
ji bude využívat řada koncernových 

Chevrolet Cruze: příchod nové generace

Nový a dlouho toužebně očekávaný Chevrolet Cruze se představil vloni na podzim v Paříži a není sporu o tom, že to pro 
General Motors bude zásadní model. Cruze je totiž postaven jako globální auto, které se pustí na trhy v Evropě, Severní 
Americe a Asii. Verze pro jednotlivé kontinenty se budou mírně lišit, vyobrazený vůz je v evropském provedení.

novinek, včetně Chevroletu HHR ne-
bo Opelu Zafi ra. Na asijských trzích 
se Cruze bude prodávat pod značkou 
Daewoo a uveden zde bude zhru-
ba ve stejné době jako v USA. Z vý-
še uvedeného vyplývá několik před-
pokladů: evropský trh je pro Chev-
rolet stále zásadním (především dí-
ky Rusku), důraz na nízkou spotřebu 
převažuje v USA a pokračuje zmatek 
v korejských a amerických vozech 
General Motors díky žonglování se 
jmény Chevrolet a Daewoo... 
Uvnitř velmi elegantní a originál-
ní auto na první pohled působí sku-
tečně solidním dojmem, v moderně 
tvarované středové konzoly nechybí 
LCD displej, pod nímž najdeme ovlá-
dací prvky rádia a otvor pro vkládá-
ní CD. Interiér Chevroletu Cruze má 
být podle představitelů automobil-
ky mnohem lepší než dosud, a to jak 
z hlediska ergonomie, tak i z hledis-
ka použitých materiálů. Již brzy se 
přesvědčíme, zda je tomu dooprav-
dy tak. 
Na autosalonu v Boloni, který se ko-
nal od 5. do 14. prosince, představi-
la automobilka Chevrolet mavíc ost-
rý vůz Cruze, se kterým vstoupí do 
nového ročníku Mistrovství světa 
cestovních vozů WTCC (World Tou-
ring Car Championship). V Boloni se 
tak poprvé veřejnosti předvedl zá-
vodní speciál Cruze WTCC, nástup-
ce úspěšného Lacetti WTCC, které 

v letech 2005 -2008 získalo celkem 
14 vítězství, a to v nových „bojových 
barvách“. Účast v seriálu WTCC je 
jedním ze základních prvků marke-
tingového plánu Chevroletu a jeho 
nového modelu Cruze.
Styling závodního vozu Cruze WT-
CC zdůrazňuje nový designerský ja-
zyk značky Chevrolet a samozřejmě 
využívá siluety „civilní“ verze mode-
lu Cruze, která připomíná vozy ku-
pé. Design Chevroletu Cruze je vý-
sledkem spolupráce různých oddě-
lení General Motors Europe, kterou 
koordinoval Phillip Zak, ředitel GM 
Europe odpovědný za exteriérový 
design. Nový Chevrolet Cruze WTCC 
nyní stále prochází programem ná-

ročných testů, během nichž jej pi-
lotují jezdci týmu Chevrolet WTCC 
Rob Huff, Nicola Larini a Alain Me-
nu. Cruze WTCC a tým Chevrolet se 
představí i v Brně, kde se závod WT-
CC jede o víkendu 21. června letoš-
ního roku.
Jak jsme již předeslali, nový Chev-
rolet Cruze se právě v těchto dnech 
„naživo“ představí u vybraných dea-
lerů značky Chevrolet. Mezi ně pat-
ří také dealerství Auto Bayer ve Slav-
kově u Brna. Pokud tak máte zájem 
prohlédnout si nový vůz a svézt se 
s ním, nasměrujte své kroky právě 
tímto směrem.
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Možná vás to ještě nenapadlo, ale 
z jihomoravského regionu je nej-
snadněji po dálnici dostupné letiš-
tě v Bratislavě. Například z Brna se 
sem dostanete za zhruba hodinku 
zcela klidné jízdy, tak odlišnou od 
stresů a hrozby zmeškání letů, kte-
ré byste zažívali cestou po D1. Na-
víc, letiště samo je napojeno na no-
vě postavený dálniční obchvat Bra-
tislavy a to dále zlepšuje snadnost 
přístupu. 
Tím ovšem výhody cestování z bra-
tislavského letiště nekončí. Význam-
ní nízkonákladoví dopravci nabíze-
jí bohatou síť pravidelných linek do 

Bratislavské letiště láká

„Nic na tom není,“ říkal kapitán, 
„jenom drž kurz.“ Všichni spí. Dr-
žím kurz, plujeme rychlostí pě-
ti uzlů, nic na tom není. V březnu 
je v Karibiku klid. Žádné hurikány 
ani déšť. S rozedněním je vše, kam 
oko dohlédne, natřeno na tyrkyso-
vo. A mrňavé okrové ostrůvky jdou 
dobře do barevné kompozice se sá-
lajícím sluncem. Kam se podívám, 
vidím kýčovité obrázky jako z kata-
logu pro turisty.
Plujeme od ostrova St. Maarten 
směrem na severozápad, k Panen-
ským ostrovům. Nečeká nás nic ji-
ného než potápění, trekking do 
kopců a pralesů. 

Objevitel Kolumbus
Panenské ostrovy jsou souostroví, 
patřící do oblasti Malých Antil. Obje-
vil je známý mořeplavec Kryštof Ko-
lumbus při své druhé plavbě. Byl prý 
tehdy uchvácen jejich krásou a tak 
jim dal jméno odvozené od svaté Ur-
šuly, kterou podle legendy ochraňo-
valo jedenáct tisíc panen, k nimž Ko-
lumbus přirovnává krásu jednotli-
vých ostrovů. Pravdou ovšem je, že 
v počátcích koloniální doby byly ost-
rovy oblíbeným úkrytem obávaných 
pirátů a bukanýrů.   

Plavba mezi Panenskými ostrovy

Uvažujete o dovolené, plánujete pracovní cestu, návštěvu příbuzných 
a známých nebo jenom chcete překvapit partnerku či partnera pozváním 
na prodloužený víkend a to vše za rozumnou cenu, bez stresu a z téměř 
domácího prostředí? Což takhle pro jednou opomenout „tradiční“ místa 
odletu a zkusit alternativu, která vám uvedené výhody nabízí?
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mnoha zajímavých destinací, nově 
dokonce i do Alicante, Bruselu, Ko-
daně či Pisy. A pokud se ještě rozho-
dujete, kam vyrazíte na letošní do-
volenou, zajímavé letní charterové 
destinace jsou již v nabídce sloven-
ských cestovních kanceláří. 
Nezanedbatelnou výhodou je rov-
něž skutečnost, že cestovat z Brati-
slavy znamená vyhnout se jazyko-
vé bariéře, což se sebou nepochybně 
přináší omezení pocitů určité nejis-
toty, spojené s cestováním. Zároveň 
se snadno domluvíte při využívání 
služeb letiště, jako jsou cenově za-
jímavé obchody nebo nabídka mno-

ha kaváren či restaurace s atraktiv-
ním výhledem na letištní plochu. Ur-
čitě oceníte i snadnost orientace na 
letišti a porozumění různým hláše-
ním, stejně jako skutečnost, že vše 
je v krátké docházkové vzdálenosti. 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit 
pár drobností, které cestování z bra-
tislavského letiště dále zpříjemňu-
jí a zvyšují komfort pro cestující, ja-
ko jsou místnost pro matky s dět-
mi, dětský koutek, byznys salónky 
či bezplatný přístup na wi-fi  síť v ce-
lé letištní budově. Samozřejmostí 
jsou i standardní služby - bankovní 

a směnárenské služby, pošta, trafi ky, 
970 parkovacích míst, půjčovny aut 
či informační stánek pro turisty.

A tak, ať už budete plánovat turis-
tickou cestu nebo musíte náhle ces-

tovat služebně, zkuste si ušetřit část 
stresů a využít nabídky služeb brati-
slavského letiště. Cestu samotnou si 
snadno můžete zajistit přes internet 
z pohodlí svého domova či fi rmy ne-
bo se obrátit na některou ze zkuše-
ných cestovních kanceláří, jako na-
příklad Student Agency, které vám 
pomohou s přípravou vašich cestov-
ních plánů.

Více informací o bratislavském letišti 
lze získat na čísle +421 2 3303 3353, 
nebo na information@airportbrati-
slava.sk, www.airportbratislava.sk

Soutěžní otázka na závěr: 
Po které významné osobnosti je pojmenované bratislavské letiště?
Odpověď na otázku posílejte do konce dubna na mail press@airportbratislava.sk  nebo na poštovní adresu: Le-
tisko M. R. Štefánika, P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 216, Slovenská republika. Deset vylosovaných výherců se 
může těšit na věcné dárky. 

Je půlnoc. Hvězdy se mi houpou nad hlavou. V ruce svírám chromované 
kormidlo jachty. Bílá příď krájí modročernou tmu Karibského moře. Fššš, 
povídá vítr v plachtách a vlny duní jako velké, vzdálené bubny. Spršky 
slané vody mě udržují bdělého.

Text a foto: Tomáš Petr

Robinson
Kotvíme s jachtou u ostrova Salt, 
který patří k Britským Panenským 
ostrovům a leží severovýchodně 
od Tortoly. Třísetmetrový ostrůvek 
s dvěma slanými jezery je pozna-
menaný hurikány. Zohýbané pal-
my, rozbité boudy a třísky z lodí dá-
vají tušit, jakou měl živel razanci. 
Hroby námořníků, kteří tu před tři-
ceti lety ztroskotali, jsou vysázeny 
korály. Ostrov není prázdný, jak si 
myslíme. Mezi boudami dřepí na 
loďce a sítích chlap s triedrem. Ne-
všímá si nás, pozoruje moře. "Jsem 
Morrel," seznamujeme se. Rozbráz-
děný obličej mu stíní červená kšil-
tovka a tlapy má jako horník. "Byd-
líš tu?" sonduji. "Jo, už třicet let. 
Sám," a mezi slovy přikládá daleko-
hled k oku. "Co tu děláš?" pokračuje 
naše debata. "Sůl dělám. A taky ná-
hrdelníky z mušlí." Vede nás šoura-
vým krokem do boudy. Už je mu prý 
dvaasedmdesát. Na stole má  kilové 
pytlíky s velkými krystaly soli. Mo-
rrel nám vysvětluje technologii. Na 
ostrově jsou dvě jezera, která se na-
plní jen při velkém příboji. Slunce 
vodu vypařuje a sůl se sráží na dně. 
Morrel ji kovovou špachtlí stahuje 
a dává do pytlíků. Kdo to od něj ku-

puje, je mi záhadou. Ale on stejně 
žádné peníze nepotřebuje. Ryby si 
naloví do sítě a voda mu naprší do 
barelu pod okapem. Když se vzdalu-
jeme, Morrel už zase kouká daleko-
hledem na moře.

Svět barev a ticha
Plujeme na jachtě od ostrova k ost-
růvku. Nejkrásnější jsou ty nejmen-
ší, stometrové, vypadají jako z po-
hádky. Některé máme jen sami pro 
sebe. A pijeme osvěžující mléko 
z vlastnoručně utržených a oseka-
ných kokosů….
Mezi ostrovy Peter a Salt leží v pět-
advaceti metrech stoletý vrak lo-
di. Kdysi se tu natáčel slavný fi lm 
Hlubina. Parní loď prý kotvila, když 
zrovna přišla vichřice. Lodní moto-
ry tehdy hnaly loď proti vlnám, aby 
se udržela na kotvě. Jenže to ne-
pomohlo. Potopila se a natlakova-
né kotle ji rozmetaly po dně moře. 
Dnes je její skelet dokonale obrost-
lý korály a mořskými rostlinami. 
Pohádkově zbarvené ryby tu mají 
úkryty a potápěči přírodní zoo. Je 
to nádhera. Svět barev a ticha, ze 
kterého se mi při potápění vůbec 
nechce ven. Tyrkysové korálové ry-
by se nechávají podrbat po hřbetě. 
Dlouhé barakudy na nás cení zuby 
jako psi a krevety kývají ostnatými 
tykadly.




