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ČRZ kraje ve zkratce | Brno bude mít vlajku na hradě Veveří | Volby do Evropského parlamentu | His-
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Text: Jan Táborský
Foto: Petr Berounský

nabízí. Hned zpočátku může některé po-
těšit náborový příspěvek (který ovšem 
není nárokový), po dobu služby dostá-
vá každý voják desetitisícový příspěvek 
na bydlení. Vojenský plat pak rozhodně 
není nezajímavý. Někdo zvláště oceňu-
je mimořádnou pravidelnou a velmi dů-
kladnou zdravotní péči, jiní si cení zase 
možností zvyšování kvalifi kace v růz-
ných odborných kurzech (včetně kurzů 
jazykových pro ty, kteří cizí jazyk využijí 
ve své funkci). Další položkou v pomysl-
ném seznamu výhod je síť vojenských 
re kreač ních zařízení. Po odchodu z ar-
mády čekají na člověka výsluhy podle 
odsloužených let.

Nováčci a mise
Někteří mladí lidé přicházejí na odděle-
ní náboru krajských vojenských velitel-
ství s velice jasnou představou – chtějí 
sloužit v jedné ze zahraničních misí na-
ší armády. Zde je nutno říct, že to zdale-
ka není tak jednoduché. Do takové služ-
by jsou vybíráni vojáci už zkušení a na-
víc nutně po absolvování dalšího spe-
ciálního výcviku. Všem, kteří se chtějí 
realizovat právě takovým způsobem, 
nezbývá, než doporučit trpělivost.

Jak se přijímá do armády
Přijímací procedura má v armádě ve 
srovnání s civilním prostředím svá spe-
cifi ka. Armáda si vybírá velmi pečlivě, 
a tak musí být zájemce připraven na to, 
že celý proces bude poněkud složitější, 
než je tomu zpravidla třeba v soukro-
mé fi rmě. Vše často začíná telefonátem 
na informační linku 800 154 445, zhléd-
nutím stránek www.novakariera.cz
nebo přímo návštěvou na jednom ze 
14 krajských vojenských velitelství.

V první fázi by se každý měl zaměřit na 
to, aby si uspořádal všechny informa-
ce, které dostane, a dobře si promyslel, 
zda je jeho rozhodnutí opravdu zralé – 
někteří zájemci časem zjistí, že něco si 
představovali jinak a odcházejí, i když už 
vynaložili určité úsilí. Ti opravdu rozhod-
nutí musí dodat nutné podklady a s vo-
jenským profesním poradcem vyplní žá-
dost o povolání do služebního poměru.

Výběr v Praze a Olomouci
Následuje to hlavní: vlastní výběr, te-
dy dvoudenní procedura, absolvovaná 
v Praze nebo Olomouci, při níž je každý 
uchazeč důkladně zdravotně vyšetřen, 
otestován z hlediska fyzické zdatnosti 
a prověřen vojenským psychologem. 
Kdo to myslí se vstupem do armády 
vážně, může už dopředu trénovat se-
dy-lehy, shyby, skok z místa… Při výbě-
ru se armáda musí rozloučit až s desít-
kami procent uchazečů. Zde se naplno 
ukazuje, že služba v ozbrojených silách 
se nehodí pro každého – a že ne každý 
se hodí pro ni. Těm úspěšným je odmě-
nou nabídka zcela konkrétního místa, 
na které mohou nastoupit hned po vo-
jenském výcviku ve Vyškově.
Jak bylo řečeno výše – armáda není pro 
každého. Ti, kteří se pro ni rozhodnou 
a jsou vybráni, se stávají součástí sta-
bilního profesionálního týmu s rostou-
cí domácí i mezinárodní prestiží. Mnozí 
si plní svůj sen o práci, která může ba-
vit, a vykonávají-li ji zodpovědně, jsou 
za to patřičně ohodnoceni. A to není 
v dnešní době málo.

Povolání vojákPovolání voják
- rostoucí prestiž- rostoucí prestiž

Armáda při-
jímala v po-
sledních letech 
stovky nových 

profesionálních 
vojáků a v nasaze-

ném tempu nepolevu-
je ani nyní. V roce 2009 

má být přijato více než 
1 000 vojáků, a to na pozice jak řidičů 
či střelců s minimálním požadavkem 
na vyučení, tak na místa vysokoškolsky 
vzdělaných profesionálů na základní 
velitelské funkce. Alespoň část této na-
bídky se týká prakticky všech krajů.

Co obnáší být vojákem
Být vojákem zdaleka neznamená jen 
nosit v pracovní době předpisově upra-
venou uniformu a pyšnit se postupně 
rostoucí vojenskou hodností. Ze širšího 
pohledu je to spjato s celým komple-
xem odlišností od běžného zaměstna-
neckého poměru defi novaných v záko-
ně o vojácích z povolání. Jedním z hlav-
ních rysů služby je nutnost vykonávat 
ji podle potřeb ozbrojených sil, a to jak 
na území našeho státu, tak i v zahrani-
čí. Vojáky se zkrátka nestávají lidé, pro 
které je změna bydliště něčím zcela ne-
představitelným. Jejich smlouva je uza-
vřena vždy na dobu určitou (poprvé 
obvykle na čtyři až šest let) a před jejím 
uplynutím bývá při shodě obou stran 
prodlužována. Na začátku kariéry musí 
každý voják – a to třeba i kuchař – ab-
solvovat tří až šestiměsíční intenzivní 
vojenský výcvik. 

Armádní benefi ty
Mnozí si život vojáka spojují s množ-
stvím výhod. Některé armáda opravdu 

Nadešla doba, kdy v úvahách o novém zaměstnání poměřujeme nejen plat, různé benefi ty či vzdále-
nost od bydliště, ale také stabilitu zaměstnavatele na trhu práce. Obavy o stálost pracovního místa 
mohou být frustrující, a proto je pochopitelné, že vzrůstá zájem o ta, kterých se nestabilita praktic-
ky netýká. Taková místa nabízí také Armáda České republiky.

••vyšetření očním lékařem zdarma vyšetření očním lékařem zdarma •• široký sortiment  široký sortiment 
dioptrických a slunečních brýlí dioptrických a slunečních brýlí •• aplikace kontaktních  aplikace kontaktních 

čoček čoček •• nejlevnější optika v Brně  nejlevnější optika v Brně ••

Dnes vychází Dnes vychází 
přílohapříloha
Dnes vychází Dnes vychází 
přílohapříloha

Město Město 
PohořelicePohořelice
Město Město 
PohořelicePohořelice
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Před 140 lety, 17. srpna 1869, byl zahájen provoz na první 
lince koňské tramvaje z Brna do Králova Pole. Výstava, kte-
rou společně s Galerií Vaňkovka pořádá Dopravní podnik 
města Brna, ukáže, jak se městská doprava na území Brna 
vyvíjela během uplynulého půldruhého století a také kam se 
bude ubírat v budoucnu.
V přízemí Galerie Vaňkovka budou nainstalovány četné troj-
rozměrné exponáty – součástky vozidel a zařízení, automat 
na památní jízdenky a další. Zejména pro děti jsou určeny 
makety historických i současných autobusů, trolejbusů, „ša-
lin“ i lodi, v nichž si mohou zahrát na skutečné dopraváky. 
V rotundě uprostřed pasáže se koná soutěžní výstava lepe-
ných papírových modelů.
Informační panely s bohatým textovým i obrazovým materi-
álem pak seznámí návštěvníky se zajímavostmi z organizace 
městské dopravy v minulosti i dnes a také představí některé 
technické detaily dopravních strojů, zařízení a systémů.
V pasáži bude po celou dobu výstavy, každý den od 10 do 19 

O historii brněnské dopravy
Ve čtvrtek 14. května v 10 hodin bude v pasáži Galerie 
Vaňkovka slavnostně zahájena výstava ke 140. výročí 
městské dopravy v Brně. 

UNIQA pojišťovna, a.s.
Generální agentura - Ing. Vojtěch Janík

Brno, Tržní 2, tel. 548 210 551, mobil : 608 734 261, 775 158 802

KOMPLEXNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ:
•  rizikové, kapitálové, investiční, pojištění dětí a rodin,

rodinných domů, domácností, bytů

•  denních dávek v pracovní neschopnosti
a denních dávek při pobytu v nemocnici

•  povinné a havarijní včetně asistenčních služeb,
skel, sedadel, právní pomoci cest do zahraničí

Pojištění nové generace.

AUTOGASWORK, AUTO UNGER

Emise, servis: tel. 544 234 693,
 777 866 607, 602 732 799
Otevřeno: Po + St: 7 – 16:30,
 Út + Čt: 8 – 18:00,
  Pá: 7 – 15:00
(denně přestávka od 12 do 13 hodin)

www.agw.cz

www.agw.czMONTÁŽ

LPG
OO

LPGLPG PRODEJ
PRODEJČTYŘKOLEK
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Auto UngerAuto Unger
nejlevnější pohonnejlevnější pohon

Čerpací stanice LPG
Podruhova 5
628 00 Brno
Otevřeno : Po – Ne 6 – 23 hodin,
          tel. :  544 215 001

S plynem za polovic

Dnes už zřejmě nikdo nepochybuje 
o bezpečnosti pohonu LPG. Na celém 
světě jezdí miliony takových vozidel 
a nestala se zřejmě jediná nehoda, 
kterou by způsobil správně udržovaný 
systém LPG. Tuhá nádrž na stlačený 
plyn je dokonce podstatně odolnější 
proti poškození než nádrž benzínová.
Instalace propan – butanového po-
honu do automobilu přičítá k objemu 
benzínové nádrže i obsah nádrže ply-
nové, čímž zvyšuje jeho jízdní dosah 
oproti pouze benzínovému provozu.
Na trhu jsou nyní běžně k dispozi-
ci moderní systémy se sekvenčním 
vstřikováním, které řídí distribuci 
plynu skrze vlastní řídicí jednotku 
a lze je aplikovat i na ta nejmoderněj-
ší auta. Taková vozidla pak spolehlivě 
splňují i aktuální emisní normy OBD 2 
a EOBD 2. Kromě standardních tlako-
vých nádob v zavazadlovém prosto-
ru se nabízí také prostorově úsporné 
a přitom objemné toroidní plynové ná-
drže zabírající pouze místo rezervního 

kola. Pohon LPG spotřebuje zhruba
o 1 litr plynu na 100 km více než ben-
zínu, zhoršení hodnot jízdní dynami-
ky a maximální rychlosti se pohybuje 
v řádu procent, což běžný uživatel ne-
ní schopen postřehnout.
Provozní náklady díky LPG klesnou 
zhruba na polovinu v porovnání s pro-
vozem na benzín, přičemž cena stlače-
ného plynu není zpravidla závislá na 
výkyvech ropných produktů na čer-
pacích stanicích. Mezi negativa pře-
stavby pak lze počítat nutnost častěji 
měnit zapalovací svíčky a absolvovat 
pravidelné prohlídky plynového systé-
mu, pro vozy s instalovaným LPG také 
zpravidla zůstávají zavřeny cesty do 
podzemních garáží. Tato přestavba se 
pochopitelně vyplatí především těm, 
kteří toho najezdí hodně, ale přesnou 
porci ročního kilometrového náběhu 
nelze přesně určit a rentabilitu vestav-
by LPG je třeba nechat na individuál-
ním posouzení zákazníka.

Čím dál tím častěji v ulicích potkáváme automobily se žlutou nálepkou s nápi-
sem „LPG“ prozrazující, že daný vůz jezdí na známou směs propan – butan.

Text: Jiří Duchoň

Plánovaný akvapark v Pasohlávkách 
na Brněnsku bude dostupnější než 
se původně plánovalo. Bude přímo 
napojen na rychlostní silnici R52, je-
jíž výstavba je otázkou několika let. 
Nové, jednodušší a rychlejší řeše-
ní umožní pohodlné začlenění akva-
parku i hotelu Thermal Mušov do do-
pravní sítě v okolí.
Napojení akvaparku v Pasohlávkách 
zajistí jednoduchá průsečná křižo-
vatka místo doteď plánované malé 
okružní křižovatky. Nové řešení vítá 
i krajský úřad. „Díky tomu je již dnes 
zřejmé, že hlavním přínosem výstav-
by rychlostní silnice R52 bude nejen 
zlepšení dopravní infrastruktury, ale 
i větší investice do rozvoje
jižní Moravy,“ 

uvedla náměstkyně jihomoravského 
hejtmana Anna Procházková.
Změní se i trasy cyklostezek, nebu-
dou muset přejíždět přes silnici a do-
stanou se přitom až do Pasohlávek. 
Cyklostezky u nájezdu na hráz hor-
ní nádrže ke stávajícímu autokempu 
Merkur povedou po lesní cestě podél 
R52 směrem na obec Ivaň až k mostu 
přes biokoridor a po závěsném mos-
tu přes rychlostní silnici R52 před No-
vomlýnskou nádrží. Cyklisté se tedy 
budou moci projet přímo po mostu 
nad R52, který podle Ředitelství sil-
nic a dálnic patří k nejzajímavějším 
projektovaným stavbám na trase té-

to rychlostní silnice.

Největší břeclavské 
sídliště čeká
modernizace

Nové fasády a okna i zelenější oko-
lí promění už brzy největší sídliště 
v Břeclavi Na Valtické k nepoznání. 
Revitalizace bude stát skoro 180 mi-
lionů korun. Město na ni dostalo 58 
milionů z Evropské unie.  

Peníze může radnice využít na regenera-
ci bytových domů, ale i na revitalizaci ve-
řejných prostranství u panelových sídlišť. 
Kromě oprav domů se tak místní dočkají 
i úprav dětských hřišť, zeleně a rozšíře-
ní počtu parkovacích míst. Přibude také 
kamer, které ve městě sledují pořádek 
a bezpečnost.
Podle břeclavské radnice jde o ojedinělou 
dotaci na bytové komplexy, která se ne-
bude opakovat. Vlastníci domů dostanou 
40 procent nákladů z dotace Evropské 
unie, zbylých 60 procent musí zaplatit 
z vlastních zdrojů. V případě veřejných 

Ve Vyškově se asi 
bude stát míň
na červenou

Ve Vyškově chtějí nastavit semafory 
podle toho, kolik zrovna čeká aut 
na červenou. Mohlo by to urychlit 
dopravu ve městě, která je nyní za-
tížena hlavně frekventovaným prů-
tahem na Brno. Nový systém, který 
chce koupit radnice, bude stát asi 14 
milionů korun.
Ovládání křižovatek je zatím nasta-
veno dopředu podle statistických 
výpočtů, které udávají průměrný 
počet projíždějících aut v určitou 
dobu. Kvůli tomu se mohou ve měs-
tě nárazově tvořit kolony.
Inteligentní systém, který už některá 
města používají, si sám vyhodnotí, 
kde je potřeba nastavit zelenou kvůli 
vyššímu počtu aut, a kolony tak rych-
leji zmizí. Mohlo by to být už příští 
rok, bude ale záležet na tom, jestli 
radnice sežene na pořízení a instalaci 
systému dostatek peněz.

Komnaty
znojemského hradu 

letos uzavřené
Zatímco většina českých hradů a zámků 
od začátku dubna vítá návštěvníky a už 
týdny před tím pro ně kasteláni připra-
vovali různé expozice a doprovodné 
programy, ve znojemských hradních 
komnatách letos turisty nečekají. Plánují 
totiž rozsáhlé opravy hlavní hradní bu-
dovy, které budou stát 20 milionů korun.
Město plánuje i další opravy. Památka by 
se měla stát kulturním a kongresovým 
centrem Znojma. Radnice uvažují dokon-
ce o lanovce, která by spojila hrad s oko-
lím Znojemské přehrady. Obnova hradu 
je tak jedním z hlavních rozvojových pro-
jektů radnice, na nějž chce získat peníze 
z Evropské unie. Podle odhadů revitaliza-
ce přijde na 100 až 150 milionů korun. 
Většinu nákladů na nynější dvacetimili-
onovou opravu uhradí ale Jihomoravský 
kraj. Město zase slíbilo, že kraji daruje 
minoritský klášter, kde sídlí Jihomorav-
ské muzeum. Hradní budovu čeká vý-
měna oken a oprava střechy. Její trámy 
jsou v havarijním stavu.

Akvapark v Pasohlávkách 
bude dostupnější

hodin, otevřen informační stánek Dopravního podniku měs-
ta Brna, v němž si můžete zakoupit upomínkové předměty 
s tematikou městské dopravy i knihu Proměny – brněnská 
doprava kdysi a dnes. 
O víkendech budou na venkovní ploše od ulice Plotní vysta-
veny historické autobusy a trolejbusy a dispečerské vozidlo. 
Kromě prohlídky těchto exponátů můžete například vyzkou-
šet vlastní zručnost při nasazování sběračů na trolej. 
Podrobnější informace o výstavě najdete na www.galerie-van-
kovka.cz

prostranství bude hradit 15 procent ná-
kladů město a Evropská unie zbytek.



Do
st

an
et

e 
do

 s
ch

rá
ne

k 
ve

 v
yb

ra
ný

ch
 lo

ka
lit

ác
h 

a 
na

 d
is

tr
ib

uč
ní

ch
 m

ís
te

ch
.03Moravský Metropol sleduje dění v kraji | bezplatná distribuce do domácností na jižní Moravě

inzerce

an
ke

ta
vo

lb
y

METROPOL 
se ptá

METROPOL 
krátce

ARMÁDA ESKÉ REPUBLIKY
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krajské vojenské velitelství

www.novakariera.cz
800 154 445
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Snahou města Brna je i v letošním roce 
zajistit čistotu městských i soukromých 
objektů a zařízení ve vytipovaných ob-
lastech, ke kterým patří zejména oblast 
historického středu města – hojně na-
vštěvovaná návštěvníky města. Další 
čtyři miliony korun budou v průběhu 
roku následovat. 
Pro odstraňování sprejerských kreseb 
se používají různé techniky: Obnovení 
původního nátěru fasády přetřením 
nátěrovou hmotou původní barvy do 
pohledového celku; čištění chemické tj. 
gelem nebo agresivním oplachem – se 
používá na sklo, obklady, kovy a výlohy; 

Miliony na odstranění graffitiVolby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky bu-
dou konat ve dnech 5. června (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 6. června 2009 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Muzeum
loutek

Loutky z inscenací Loutkového di-
vadla Radost shromážděné za celou 
dobu jeho existence budou přístup-
né veřejnosti a to ve vlastním mu-
zeu loutek. Muzeum vznikne z velké 
části z prostředků regionálních roz-
vojových fondů Evropské unie. Toto 
muzeum bude propojeno se stávající 
budovou divadla Radost na Bratislav-
ské ulici. Vznikne tak unikátní kom-
plex propojení živého divadla s jeho 
tradicí a historií, který nemá v České 
republice obdoby.
Kromě výstavby samotného muzea 
loutek se počítá také s úpravou dvor-
ního traktu divadla a vybudováním 
potřebných skladových prostor a zá-
zemí divadla. 

Celkové výdaje výstavby divadla 
loutek činí 41 131 744  Kč. Zhruba 
70 procent celkových výdajů, tedy 
28 225 000 Kč, bude hrazeno za pomo-
cí dotace z regionálního operačního 
programu NUTS II Jihovýchod.
Předpokládané uskutečnění probě-
hne v rozmezí od června 2009 po čer-
venec 2010. (met)

Město Brno má od neděle 19. dubna 
2009 na hradě Veveří svoji vlajku. 
Na Prachové věži ji vyvěsil primátor 
města Brna Roman Onderka spolu 
s kastelánem hradu Veveří Petrem 
Fedorem. 
Prachová věž má za sebou v součas-
né době hlavní část rekonstrukce, 
opraveno je i historické schodiště na 
tuto věž, a to z prostředků rozpočtu 
města. Město v letošním roce schvá-
lilo na hrad Veveří 3 miliony korun 
na pokračování oprav. 
„Hrad Veveří patří k dalším dominan-
tám města, byť není přímo v majetku 

Brno bude mít vlajku na hradě Veveří

města. Tím spíše si cením toho, že za-
stupitelé každoročně schvalují fi nance 
na opravu hradu, kam míří tisíce Br-
ňanů trávit svůj volný čas. Město do 
budoucna počítá s hradem Veveří jako 
místem setkávání, odborných konfe-
rencí a výstav,“ řekl primátor města 
Roman Onderka.

Slavnostní vyvěšení vlajky se usku-
tečnilo symbolicky v 11.00 hodin, 
tedy v čase, kdy obránci města proti 
švédskému obléhání v roce 1645 zvo-
nili na městské zvony, a Švédové pro-
to odtáhli od brněnských hradeb.

Více informací o Prachové věži

• nejmladší a nejštíhlejší z veverských věží, cca 1. pol. 17. století
• od 18. století užívána jako byt správce panských obor
• umožňuje nezvyklé panoramatické pohledy do hradního okolí

Text a foto: Metropol

Veškeré informace k volbám jsou 
zveřejněny na webových stránkách
www.mvcr.cz, www.kr-jihomorav-
sky.cz  nebo na stránkách úřadů 
městských částí města Brna pod 
odkazem Volby do Evropského par-
lamentu 2009. 

Kdo může volit
Podle zákona o volbách do Evrop-
ského parlamentu má právo na 
území ČR volit do Evropského par-
lamentu občan ČR, který nejpozději 
druhý den voleb dosáhne věku 18 
let. Dále mohou volit občané jiné-

Petra Mlénská
asistentka
Divadlo navštěvuji 
hlavně s malou, ze-
jména Radost, Měst-
ské divadlo Brno a di-
vadlo Barka. Pokud 

jde nějaký dobrý muzikál, jako byly Čaro-
dějky z Eastwicku, Sny noci svatojánské, 
taky ráda zajdu. V kině jsem byla zrovna 
včera na české komedii Líbáš jako Bůh a po 
fi lmu Normal (chtěla jsem odejít z kina) to 
bylo opravdu příjemné překvapení.

Magda
Recmaníková
redaktorka
Do kina i do divadla 
se snažím chodit co 
nejčastěji, alespoň 1x 
týdně. Naposledy mě 

doslova omráčila Rusalka v Divadle Husa 
na provázku. Provedení bratří Formanů je 
jedinečné, uchvacující a zanechávající bez 
nadsázky hluboký kulturní dojem.

Jana Hraběová
manažerka
Mnohem častěji na-
vševuji kina, divadla 
zřídka kdy. 
Naposledy (a už je to 

spíš dávno) jsem byla v městském divadle 
v Brně na hře „Equus“ a v kině Palace Ci-
nemas Olympia na fi lmu s názvem „Tem-
ný rytíř“. Oboje bych doporučila - už kvůli 
skvělému obsazení.

ho členského státu EU, kteří kromě 
věku musejí splňovat další podmín-
ky: mají na území České republiky 
trvalý pobyt a jsou na základě své 
žádosti zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb do 
zastupitelstev obcí nebo požádali 
o zápis do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu již 
v souvislosti s volbami do EP v roce 
2004, případně jde o občana jiné-
ho členského státu EU, který je po 
dobu nejméně 45 dnů veden v evi-
denci obyvatel v ČR.  (met)

Navštěvujete divadla 
či kina? Co vás zau-

jalo v poslední době?

čištění opískováním – se používá na so-
chy, památníky; obnovení materiálu na 
kovových a dřevěných materiálech.

Pracovní skupina
na boj proti sprejerům

Již od roku 2000 byla z iniciativy ve-
dení města zahájena činnost pracov-

ní skupiny pro boj proti sprejerům, 
která ve své práci pokračuje i v letoš-
ním roce. Pracovní skupina na území 
města Brna zajišťuje odstraňování 
sprejerských kreseb ze soukromých 
i městských objektů, školských zaří-
zeních, podchodů, laviček, kotelen, 
rozvodných skříněk, sloupů veřejného 
osvětlení, soch, památníků, hřbito-
vů atd. Záměr skupiny je takový, aby 
opravy objektů byly prováděny vždy 
po nějakých ucelených celcích (např. 
ulice), kde jsou pak prováděny, v co 
nejkratším časovém termínu, opravy 
nových sprejerských kreseb. (red)

Na odstranění sprejerských kreseb z fasád domů a ze soukromých i městských objektů v oblasti historické-
ho jádra Brna vyčlenilo město Brno v roce 2009 první dva miliony korun.
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Střešní konstrukce od A do Z
 tesařství, impregnace řeziva

  výroba a montáž vazníkových
konstrukcí MiTek

 pokrývačské práce, skládané krytiny

 lehká plechová krytina BORGA

 klempířské práce

 montáž střešních oken VELUX

 3D zpracování krovů

 rozpočtářské práce

 vypracování cenových nabídek zdarma

Vnitrostátní doprava nad 3,5t
 paletové zboží, HR

Autodoprava návěs s jeřábem
 jeřábnické práce

Realizace železobetonových stropů 

STREKON A-Z, s.r.o.
691 23 Pohořelice-Smolín 93

Tel.: 519 425 599
Fax: 519 428 790

Mobil: 603 163 262, 603 295 644
E-mail: strekon@strekon.cz

www.strekon.cz

Tel./fax: 519 425 894, mobil: 603 864 384

Znojemská 1109, 691 23 Pohořelice

dodávka a montáž kompletů

dodávka a montáž kompletů

pro příjem ze satelitů

rekonstrukcerekonstrukce
společných TV anténspolečných TV antén
na digitální vysílánína digitální vysílání

Tel./fax: 519 425 894

pro ppro ppp

montáž antén pozemníhomontáž antén pozemního
digitálního vysílánídigitálního vysílání

ZZZ

BERGER KS s.r.o.
VELKOOBCHOD LIHOVIN A VÍNA

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA S NEDĚLNÍM PRODEJEM
AUTODOPRAVA DO 3,5 TUNY

LIHOVINY VŠEHO DRUHU + VÍNA TUZEMSKÉ VÝROBY

elektroservis, služby:
 převíjení elektromotorů, elektromotory 
 opravy elektrospotřebičů, spotřebiče 
 opravy, servis čerpadel, čerpadlo, čerpadla  
   opravy ručního nářadí

Opravy a služby poskytujeme i v oblastech Brno, Břeclav a Znojmo

ELMONT Elektroopravna Vašuta Milan
Kostelní 74, Pohořelice 691 23

tel.: 603 526 457, elmot@quick.cz

Za několik milionů korun se opra-
ví ulice Mlýnská, Dlouhá a zmi-
ňovaná Brněnská, a to od sjezdu 
z rychlostní brněnské silnice R52 
až po kostel v centru města. 
Součástí stavby bude také rekon-
strukce mostu přes řeku Jihlavu 
a vybudování autobusových za-
stávek u místní tiskárny. „Tato ak-

budováním dešťové kanalizace, 
to by mělo stát asi čtyři milio-
ny korun. Na trasách, kde se bu-
dovala nebo buduje kanalizace, 
se také budou opravovat chodní-
ky, doplnil Svoboda. Opravy chod-
níků proběhnou v rozsahu, který 
umožňuje rozpočet města.
Nejvíc peněz si ale letos vyžáda-
jí úpravy základní školy. Na zříze-
ní odborných učeben ke zlepšení 
výuky na prvním i druhém stup-
ni dostane radnice asi 14 milionů 
korun z fondů Evropské unie. Cel-
kem modernizace školy přijde na 
zhruba 21 milionů korun.

K tomu všemu chystají na koncert-
ních akcích svá vystoupení třeba 
Věra Martinová nebo nová hvězda 
české populární hudby Marek Ztra-
cený. Ve městě se objeví už v pátek 
19. června, v sobotu je vystřídají 
Boršičanka nebo Banjo Band Ivana 
Mládka, v neděli pak vystoupí Jož-
ka Černý. Vystupovat budou i míst-
ní hudebníci a taneční skupiny.
O měsíc později pak v Pohořelicích 
chystají také tradiční Jakubské ho-
dy. V průběhu hodů se uskuteční 
přehlídka mužáckých i ženských 
pěveckých sborů.

V Pohořelicích opraví silnice, most i školu

Pohořelice
chystají

Slavnosti města
Ve druhé polovině června budou 
v Pohořelicích oslavovat. Chystají 
historický jarmark, část města se 
vrátí o stovky let zpátky a promě-
ní se ve středověké ležení. 

Příloha město PohořelicePříloha město PohořelicePříloha město PohořelicePříloha město Pohořelice

ce bude velmi náročná časově a vy-
žádá si řadu dopravních omezení 
a dokonce i úplnou výluku dopra-
vy,“ upozornil starosta Pohoře-
lic Josef Svoboda. Oprava Brněn-
ské bude hotova do konce letoš-
ního října. 
V části Brněnské, kterou čekají 
opravy, radnice počítá také s vy-

Po Pohořelicích se bude jezdit zase o něco lépe. Město letos počítá 
s opravami několika silnic, včetně hlavní Brněnské ulice.

Roman Dubš
Komenského 146
691 23 Pohořelice
Mobil: 604 251 851
cykloRD@seznam.cz
Privat: Nová Ves 134, Pohořelice

JÍZDNÍ KOLAJÍZDNÍ KOLA
 prodej  prodej servisservis

BABETA BABETA  prodej ND prodej ND

SPORTSPORT

• • 4 EVER4 EVER
• • VERTECVERTEC
• • LEADERLEADER
• • FOXFOX
• • ACSTARACSTAR

Sto l a ř s t v í  
A R B O R

I N T E R I É R Y  A  E X T E R I É R Y  N A  M Í R U

®

www. a r b o r i n t e r i e r y. c z

N Á V R H Y ■ V ¯ R O B A ■ M O N TÁ Î

Provozovna:
Nová Ves 17
691 23 Pohořelice
tel/fax 519 425 406, 
tel. 724 353 588
IČ 27723062, DIČ CZ 27723062

Offi ce:
Brněnská 679 
664 42 Brno - Modřice
www.arborinteriery.cz
info@arborinteriery.cz

Návrhy projektantů ZDARMA pro 
vybavení interiérů bytů a domů.
Nabízíme kompletní dodávky – 
kuchyní, dveří, schodišť, podlah 
a bytového nábytku. 

Našich služeb využívají významné 
stavební fi rmy, architekti,
obchodní společnosti, státní
instituce i soukromé osoby. 

Výrobní kapacity, strojové vybavení 
a tým stabilních zkušených
pracovníků nás řadí
k velkým fi rmám v regionu. 

Stolařství ARBOR
je ryze česká výrobní fi rma
s desetiletou tradicí. Zabýváme se 
jak výrobou atypického nábytku,
dodávkou kompletních interiérů, 
tak i realizací exteriérových
prvků staveb.
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Nabízíme zajímavé slevy na stavbyNabízíme zajímavé slevy na stavby
a můžeme Vám také nabídnouta můžeme Vám také nabídnout

dovoz materiálu až do domudovoz materiálu až do domu
Stavebniny u Mlčáků s.r.o.,
Vídeňská 1017
691 23 Pohořelice

Jsme stavebniny s dlouholetou tradicíJsme stavebniny s dlouholetou tradicí
a máme pro Vás sortiment na domečeka máme pro Vás sortiment na domeček
od základní desky až po střešní krytinuod základní desky až po střešní krytinu

Tel.: 603 854 136
e-mail: mlcakova@stabeninyumlcaku.cz
 www.stavebninyumlcaku.cz

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

Lovecký zámeček
Leopoldsruhe

Lovecký barokní zámeček Leopoldsru-
he představuje jedno z mladších děl 
významného moravského architek-
ta ve službách Dietrichsteinů Františ-
ka Antonína Grimma. Jde o dvoupod-
lažní stavbu s bočními křídly do tva-
ru U, s kaplí v západním křídle, dopl-
něnou mohutnou ohradní zdí se třemi 
vstupy a dvěma hospodářskými budo-
vami. Vystavět jej dal Leopold, hrabě 
z Dietrichsteinu krátce poté, co roku 
1743 zakoupil židlochovické panství 
a s ním i statek Velký dvůr. Areál slou-
žil ve 20. století k hospodářským a by-
tovým účelům, postupně ale přestal 
být kvůli havarijnímu stavu využíván. 
Od roku 2003 probíhá postupná obno-
va a zámeček slouží jako Dům na pů-
li cesty - adaptační centrum pro mladé 
lidi, vyšlé z dětských domovů.

Brněnská
vinařská stezka

Pohořelicemi prochází Brněnská vinař-
ská stezka, která napojuje moravskou 
metropoli na další dílčí trasy Morav-
ských vinařských stezek. Pokud po ní 
z Brna vyrazíte směrem na Dolní Kou-
nice, pak vás po seznámení s kounic-
kými červenými víny, obzvláště s fran-
kovkou, povede tato stezka úrodnou 
nivou řeky Jihlavy k Pohořelicím. 

Farní kostel
sv. Jakuba Staršího

Farní kostel sv. Jakuba je architekto-
nickou dominantou Pohořelic. V já-
dru raně gotická stavba ze 13. stole-
tí může zaujmout dochovanými ar-
chitektonickými články z doby vzniku 
i z pozdějších gotických úprav. Původ-
ní menší kostel v románském slohu 
byl spolu s městem zničen požárem 
v roce 1278. Poté byl v několika sta-
vebních etapách v rozmezí let 1290 až 
1580 postaven trojlodní gotický kos-
tel. V 17. století provedl brněnský sta-
vitel Ruprecht renesanční úpravy. Uni-
kátní gotické fresky na bocích hlavní 
lodi, které mohou znázorňovat světce, 
starozákonní proroky, případně šlech-
tické donátory kostela, byly asi v lute-
ránském období překryty vápennými 
líčkami. Odkryty byly při stavebních 
úpravách v roce 1934.

Paarův zámeček čp. 12
Původně barokní stavba z konce 17. 
století, která však pozbyla četnými 
přestavbami podstatnou část své 
původní architektonické hodnoty. 
Členění fasády bylo značně zjedno-
dušeno, zůstala jen profi lovaná ko-
runní římsa a zbytky bosáže. Také 
interiéry byly přestavěny. Zámeček 
si po roce 1693 nechala postavit hra-
běnka Marie Paarová, dědička čás-

Na výlet za historií i přírodou do Pohořelic

př
ílo

ha
 m
ěs

to
 P

oh
oř

el
ic

e

Lovecký zámeček LeopoldsruheLovecký zámeček LeopoldsruhePaarův zámeček čp. 12Paarův zámeček čp. 12

Pohořelice nejsou jen to městečko na cestě z Brna do Znojma, následující přehled vás přesvědčí o tom, že i když je kolem 
města vybudován obchvat (jako součást mediálně známé komunikace R52), stojí za to se do Pohořelic vypravit.

OP Park, Cukrovarská 233,
Pohořelice 691 23,

tel: +420 603 578 762
Autobazar na ulici Brněnská, Pohořelice

výkup a prodej motorových vozidelvýkup a prodej motorových vozidel
odtahová službaodtahová služba
  úvěry, leasingúvěry, leasing

(GE MONEY AUTO, ESOX, Cetelem, Sautoleasing)(GE MONEY AUTO, ESOX, Cetelem, Sautoleasing)

www.pp-auto.com

ti židlochovického panství. V dru-
hé polovině 19. století zakoupila bu-
dovu obec a využívala ji v 60. letech 
19. století jako provizorní třídu při 
větším počtu žáků. V roce 1888 byla 
postavena nová školní budova v Li-
dické ulici a Paarův zámeček se tak 
stal trvale součástí školního areálu. 
V druhé polovině dvacátého stole-
tí byl využíván jako školní družina, 
v současnosti je v jeho části jedna 
bytová jednotka.

Vysavače Concept se slevou     500 Kč500 Kč
v prodejnách elektro Kurimai

sleva 500 kč
pouze s tímto kuponem

 Brněnská 122
691 23 Pohořelice
 tel.: 519 424 464

 Brněnská 1019
691 23 Pohořelice
 tel.: 519 425 860

 Rožmitálova 5/7
 Blansko
 tel.: 516 418 585

Gajdošova 10
Brno Židenice
tel.: 545 235 350

nám. Míru 85
Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: 515 229 162

JEDEN KUPON = JEDEN VYSAVAČ

 

POLYANNA - židle 2ks 1 950Kč
NOVÁ CENA 1 300Kč 

Plánujeme na milimetr přesně. Při našem plánování kuchyní pomocí počítače jsou důležitá 
místa jako okna, dveře, zásuvky, přípojky vody a elektřiny. Kuchyně na míru jsou české výroby 
od šikovných a zaručeně spolehlivých stolařů. 

NIKA kuchyňská linka  250cm - 9 320 Kč
NOVÁ CENA 7 990Kč
Provedení - jabloň tmavá -
možnost dokoupení dodatkových skříněk

PLÁNOVÁNÍ KUCHYNÍ ZDARMA

SKŘÍŇ - LAURA 9 395 Kč     NOVÁ CENA 7 520Kč
Rozměr: v/š/h:230,5/182,5/60,5cm
Barva: buk, olše medová

POLYANNA - kulatý stůl 3 750Kč    NOVÁ CENA 2 800Kč
Rozměr: 106,5 x106,5
provedení - olše medová

Kuchyňské studio Kurimai, Pohořelice, Komenského 190, tel.: 519 323 341
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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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PŘESTAVBY VOZIDEL
NA PROPAN-BUTAN

H&L Propan, s. r. o., Křižíkova 68, Brno
(v areálu Královopolské strojírny)

telefon:L 532 045 575, fax: 532 045 576

u vozidel typu Škoda, Lada, KIA, 
Seat, Audi, VW, Opel, Ford, Fiat, 
Daewoo, Renault, Hyundai, Peu-
geot, Chrysler, Dodge, Mercedes, 
Jeep, Citroën, Toyota, BMW, 
Honda, Mazda - provádíme ihned 
kompletní schválení se zápisem do 
technického průkazu

provádí s povolením Ministerstva dopravy ČR

AKCE
sekvenční vstřikování od

24.900,-Kč

vidí ostře nic, co je dále jak 30 centime-
trů od jeho nosu. 
Někteří lidé se rozhodují z praktic-
kých důvodů: brýle jim vadí při práci, 
při sportu, vadí jim otlačený nos, chtějí 
ušetřit výdaje na kontaktní čočky a dra-
hé brýle. Pro jiné je důležité estetické 
hledisko. Zejména silná plusová skla vy-
tvářejí zvláštní výraz obličeje, kdy oko 
se za brýlemi jeví být podivně velké. 
U silných minusových skel se oči zdají 
malé, přimhouřené a jakoby unavené. 
V našem výzkumu, který jsme u paci-
entů po zákroku prováděli, oceňova-
lo 98 % pacientů jako jeden z hlavních 
přínosů zákroku pocit svobody a nezá-
vislosti. 

Je operace očí bolestivá?
Záleží na použitém operačním postu-
pu. Pokud pacient zvolí nejnovější tech-
niku  tzv. NeoLASIK – tj. operaci fem-
tosekundovým laserem je operace na-
prosto bezbolestná. U starších metod, 
které se na některých pracovištích stá-
le ještě používají, musí pacient počítat 
s určitou mírou obtíží
Celý operační postup je tak propraco-
vaný, že zákrok běžně zvládají i deseti-
leté děti. Oka se nedotýkají žádné ost-
ré nástroje, celý zákrok provádí bezbo-
lestný laserový paprsek. Oko je navíc 
dokonale znecitlivěno speciálními ane-
stetickými kapkami. 

Kdo by se měl operacím očí raději 
vyhnout?
Operaci jsme schopni provést u 9 z 10 
zájemců. Zákrok nedoporučujeme pa-
cientům s těžkými očními záněty, pa-
cientům s poruchou tvorby slz, lidem 
s onemocněním zvaným keratokonus 
a pacientům s těžkými opakovaný-
mi opary oka.  Existuje mnoho dalších 
vzácnějších důvodů, pro které zákrok 
nedoporučujeme. Po všech těchto dů-

Operace očí přináší pocit svobody a nezávislosti

vodech pátráme v průběhu podrobné-
ho předoperačního vyšetření.
Věk našich pacientů se pohybuje od 
10 do 83 let. Kromě laserových operací 
provádíme i nelaserové zákroky, které 
jsou vhodné u lidí s velmi vysokým po-
čtem dioptrií a u lidí po čtyřicátém roku 
věku, kteří se chtějí zbavit hlavně brýlí 
na čtení. Dá se říci, že jsme schopni po-
moci téměř každému a to bez ohledu 
na věk a počet dioptrií. Jde jen o to, vy-
brat tu správnou metodu pro příslušný 
věk a typ vady.  

Jsou pacienti po operaci nějak dlou-
hodobě omezeni?
Operace s sebou nenese žádná dlouho-
dobá omezení. Naopak pacientům do-
volujeme ihned využívat nabyté ne-
závislosti na brýlích. Prakticky jediné 
střednědobé omezení, které u pacien-
tů vyžadujeme je nekoupat se po dobu 
4 týdnů po operaci ve veřejných bazé-
nech a přírodních vodách. Po dobu 14 
dnů také doporučujeme nedělat žádné 
činnosti, kde hrozí úraz oka (např. jíz-
da na kole, míčové hry a podobně). Te-
levize a práce s počítačem je dovolena 
již v den operace. Běžnou kancelářskou 

práci je možné provádět již druhý den 
po operaci.  (red)

Jaké jsou nejčastější důvody, proč se 
pacienti rozhodnout, pro operaci očí?
Důvody mohou být různé. Pro nás, co 

brýle nepotřebujeme, bývá obtížné se 
vžít do pocitů pacienta, který má 5 di-
optrií a po sundání brýlí nebo čoček ne-

Na otázky Moravského Metropolu odpovídal: MUDr. Josef Hycl, CSc.
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MATRACE

POLŠTÁŘE

STÍNITKO

HOUPAČKA
- provedení: kov. konstrukce/látka

- rozměry: 120x92x65 cm

- včetně stříšky; 50130001-.., -00

ZAHRADNÍ SET 1+2
- provedení: PVC/látka

- rozměry sestavy: 100x72x50 cm

- včetně polštářků

50110001

PÁRTY STAN   50030008-.., -00

- provedení: kov. konstrukce/polyester

- rozměry: 300x300 cm

- skládací; včetně tašky; různé barvy

RELAXAČNÍ ZÁHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA  50030001

- provedení: imit. ratanu (PVC), hlin. nohy, odolné proti vodě, 

- taburet, sed. souprava, 5 polštářů, matrace; - šířka: 170 cm, průměr: 100 cm

SLUNEČNÍK
- provedení: kov. konstrukce/polyester

- rozměry: 270x210x58 cm

- skládací; různé barvy

50090003-.., -00, -01

kompletkomplet

kompletkomplet

kompletkomplet

13 999,-
Zahradní set

1 499,-
Párty stan

5 999,-
Zahradní set 1 599,-

Houpačka

1 399,-
Slunečník

12 999,-
Sedací souprava

zahradní nábytek vašich sn

www.asko-nabytek.cz
HYPERNOVA
Tábor

OLYMPIA
Mladá Boleslav

ZAHRADNÍ SET 1+4  50110014
- provedení: PVC/látka/sklo
- stůl se skl. deskou a 4 skládací židle
- včetně polštářů a skleněné desky
- rozměry stolu: 115x115x70 cm

P
-

-

-

kempinkové lehátko
- provedení: kov. konstrukce
-  potahová látka: zelená, 

žlutá, červená, oranžová
- 50050001-..

Cenový HIT

469,-
kempinkové lehátko

metropol_unor 2009xxx.indd   1 22.4.2009   10:21:18
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Přírodní 
pryskyřice

Kreslený 
námořník

Starší 
solmizační 

slabika
Lok

Uježděná 
část
cesty 

(nářečně)

Bod
v judu

Dámský 
klobouček 

bez
krempy

Odplaty
Zabijač-

ková 
pochoutka

Zvuk
trubky

Konec 
modlitby

Anglicky 
„čas“

Násilím 
zakřivená

Náš
klavírista 
(Rudolf)

Pepř z 
Tichomoří

Tohleto
Tvrdý
plod

Území
ovládané 
jedním 

panovníkem

Nastartovat

Plést

Zmrzlá
voda

Oddělené 
místo

v kostele

Gorila
nebo 

šimpanz

Smažená 
kulička

Cesta zpět

Dívčí
jméno

Název 
hlásky Š

Soused 
Kolumbie

Textilní 
rostlina

Správní 
ruské město 
na Čukotce

Skoro

Himálajský 
stát

Tse

Náš známý
fotbalista
(Edvard)

Strom
s trny

Popěvek

Levo-
stranný
přítok 
Sázavy

Spustit
Beztoho

že

Vánoční 
strom

Anglicky 
„kromě“

Starověký 
stát

na řece 
Tigridu

Chyba

Stíraná 
struska

Stavební 
odpadky

Vysoké
karty

Zázrak
Ruská
spojka 
(nebo)

Obyvatel 
Osla

Spojka 
vylučovací

NAPOVÍME:
STASI, save,
Elam, ili, ut,

tora, ava.

Značka
elektron-

voltu
Asfalt Tedy

Jméno 
herečky 

Basingerové

Tajná
policie 

bývalé NDR

Rusky „to“

Římských
55

Hmota
malé

hustoty

O co

Viněta

Obrana
lidu

(zkratka)

Někdejší 
úřad (zkr.)

Značka 
decituny

A sice
Umělá 
vlákna

Hold

Letmý
dotek
míče

Dětský
zásyp

Hluk 
(básnicky)

Průvodní 
znak
noci

1

4

2
Inic.
Pelanta

Volt-
ampér

(zn.)
3
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Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové Velikonoce,  bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dárkový balíček Nivea Visage - EXPERT LIFT  se může těšit Dagmar Smolíková, Zderadova 2, Brno. 
Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraveno dárkové balení vína 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. května 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

METROPOL   horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Složitá fi nanční situace, ani 

problémy se zdravím vás nedostanou na 
kolena. Vaše touha po neobyčejné lásce je 
tak velká, že jste ochotni  jít za ní až na ko-
nec světa. Nenechejte se odradit,  jděte.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaše tělo i duše přetékají lásky-

plnou něhou. Jarní vůně jsou pro vás tím 
největším afrodiziakem a provokují už tak 
dost bujnou erotickou fantazii. Tentokrát se 
nemírněte a využijte nabízené rozkoše.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Vy ani nemusíte mít jaro, aby va-

še touha plála na plné pecky. Proto se ji ne-
snažte násilím krotit, bylo by 

to stejně zbytečné. Je nad 
slunce jasné, že vaše sou-
časná láska  není  první 
a nebude ani poslední.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nesnažte se rozmlouvat svým 

partnerům jejich nesmyslné nápady. Do-
konce jim neodporujte, ani  když uvidíte, že 
se řítí do průšvihu.  Nechejte je, ať si natlu-
čou nos. Utěšování bude nakonec sladké. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Ukliďte si v domě, v duši i v kan-

celáři. Pokud se vám ještě k tomu podaří 
dát do pořádku i podklady pro daňové 
přiznání, uleví se vám tak, že zbytek jara 
můžete trávit jako very happy and satis-
fi ed people.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Pokud nejste se sebou spokojení, 

začněte žít jako René Plášil. Uvidíte, že 
váš život dostane nový rozměr. Když 
budete mít štěstí, stanete se rychle no-
vou mediální hvězdou. Ale musíte mít 
IQ 142.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Vás život baví, a tak si ho s chu-

tí užíváte. Nesnažte se ale všem kolem 
vnucovat váš entuziasmus, pro někoho 
jste možná až příliš free a nezvladatelní. 
Pokud chcete získat objekt vaší touhy, 
musíte ubrat.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Váš jazyk i úsudek je někdy tak 

pohotový a břitký, až z toho mrazí. Dejte si 
pozor, ať se svými výroky nedostanete do 
velkých potíží. Ne všichni kolem vás jsou 
ochotni přijmout  kritiku s humorem.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Celou zimu jste čekali na to, co 

právě přichází. Období jara bude pro 
vás vyloženě snovou záležitostí, z které 
se nebudete chtít probudit. Bohužel  to 
bude nutné, jinak byste zruinovali  sebe 
i vaše fi nance.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Můžete si myslet, co chcete, jen 

se s tím nesnažte hned  svěřovat. Zvlášť 
ne zrovna  dobře naladěným šéfům či 
partnerům. Překvapivě se někdy chova-
jí hůř než vaši nepřátelé. Mluviti stříb-
ro, mlčeti zlato.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Sbíráte a šíříte rádi drby, a to se 

vám v nejbližší době  nevyplatí. Nejenom, že 
se sami stanete  jejich terčem, ještě se bude-
te  muset  hodně omlouvat. Naštěstí umíte 
s lidmi velmi dobře manévrovat.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Záříte spokojeností a štěstím, 

a to je pro mnohé lidi neodpustitelné. 
Nedávejte svoji převahu tak často na 
odiv, vyhnete se závistivým reakcím 
a ušetříte si hodně nepříjemností. Bohu-
žel to tady tak chodí.

VÝSTAVBA PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB NA KLÍČ!!!VÝSTAVBA PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB NA KLÍČ!!!
MŮŽETE DO 3 MĚSÍCŮ BYDLET V DOMĚ, KTERÝ JE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ BEZ ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍCH ZDROJÍCHMŮŽETE DO 3 MĚSÍCŮ BYDLET V DOMĚ, KTERÝ JE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ BEZ ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍCH ZDROJÍCH

A TÍM KAŽDOROČNĚ UŠETŘIT DESÍTKY TISÍC KORUN.A TÍM KAŽDOROČNĚ UŠETŘIT DESÍTKY TISÍC KORUN.

MÁTE JIŽ POSTAVENO? NEVADÍ! UDĚLÁME VÁM ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN S KOMPLETNÍMY IZOLACEMIMÁTE JIŽ POSTAVENO? NEVADÍ! UDĚLÁME VÁM ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN S KOMPLETNÍMY IZOLACEMI

A JEŠTĚ VÁM BEZPLATNĚ NA VŠE VYŘÍDÍME STÁTNÍ DOTACI Z PROGRAMU A JEŠTĚ VÁM BEZPLATNĚ NA VŠE VYŘÍDÍME STÁTNÍ DOTACI Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORA..

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHONABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO

POZEMKU, REALIZACE VÝSTAVBY AŽ PO KOLAUDACI STAVBY.POZEMKU, REALIZACE VÝSTAVBY AŽ PO KOLAUDACI STAVBY.

TERAČ, S.R.O., HAVLÍČKOVO NÁM. 152 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
E-MAIL: TERAC@TERAC.CZ, TEL.: 732 855 559

Starší

WWW.TERAC.CZWWW.TERAC.CZ

Zelená OPTIKA, s.r.o.
brýle, brýlové a kontaktní čočky

  Zhotovujeme brýle podle lékařského 
předpisu, i bez předpisu dle Vašich 
individuálních požadavků
  Aplikujeme měkké kontaktní čočky

Optika Hrnčířská 9, Brno, tel.: 541 236 189
Optika Obilní trh 4 (1.patro), Brno, tel.: 533 400 130, 541 246 532
Palackého náměstí 20 (1.patro), Optika Jevíčko, tel.: 603 80 70 28

 Prodáváme sluneční brýle
  Prodej doplňkového sortimentu 
oční optiky
 Opravy brýlí

Viewegha čeká 
světová premiéra
Čtenáři a fi lmoví diváci už měli řadu 
příležitostí setkat se s jeho postava-
mi. Divadelní fandové ale znají z jeho 
díla jen velmi málo. Teď přichází je-
den z nejprodávanějších tuzemských 
spisovatelů posledních let Michal 
Viewegh s vlastní divadelní hrou. Hru 
Růže pro Markétu napsal už před lety, 
až nyní ji ale ve světové premiéře uve-
de brněnské Národní divadlo.
I n s c e n a c e , 
v níž si zahrají 
Martin Sláma, 
Eva Novotná či 
Václav Vašák, 
bude příspěv-
kem k letošní-
mu 20. výro-
čí pádu komu-
nistického režimu. Premiéru má 15. 
května v Redutě.
Hra pojednává hlavně o událostech 
listopadu 1989 na pražské fi losofi c-
ké fakultě. Mapuje tři večery v rodině 
vysokoškolských učitelů. Sami diva-
delníci prý popisují Vieweghovo dílo 
jako hru o bouřlivých dobách, v nichž 
se často velká slova neshodují s činy.
Režie se ujal Thomas Zielinski. Na je-
višti se objeví pět herců, důležitou 
úlohu v příběhu mají ale také dvě ne-
přítomné postavy - profesor Zounek 
a jeho dcera Markéta. Předobrazem 
Zounka byl pro spisovatele proslu-
lý představitel normalizační literární 
vědy Vítězslav Rzounek. „Jako student 
jsem se s ním mnohokrát potkal, ale zda 
měl dceru, nevím. Postava Markéty, ja-
kož i další postavy pedagogů či studen-
tů jsou zcela fi ktivní,” uvedl Viewegh. 
I když při psaní hry čerpal ze znalos-
ti prostředí fi losofi cké fakulty, listopa-
dové události roku 1989 už zažíval ja-
ko češtinář na základní škole.
Později se ale Viewegh svými díly, 
mezi nejznámější patří třeba Báječná 
léta pod psa nebo Účastníci zájezdu, 
natolik proslavil, že s učením přestal. 
Nyní patří k nejúspěšnějším českým 
spisovatelům posledních 20 let, píše 
také scénáře k fi lmům. (red)

METROPOL    
doporučuje
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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

Malý exkurz do historie
Pisa, hlavní město stejnojmenné tos-
kánské provincie, leží na březích ře-
ky Arno, asi 10 kilometrů východně 
od jejího ústí do Tyrhénského moře. 
Území města bylo obydleno již v 5. 
století před naším letopočtem Ligu-
ry a později Etrusky. Ke skutečnému 
rozkvětu Pisy došlo až v 11. století, 
kdy nastalo stoleté období válek, vo-
jenských průzkumů a obchodních 
úspěchů. Pisané začali pronikat na 
Sardinii, Korsiku a také do arabské-
ho světa. O bohatství, které přispělo 
k rozvoji Pisy, dnes podávají  svědec-
tví nádherné stavby zdejšího histo-
rického centra.
Na počátku 15. století se město do-
stalo pod nadvládu Florencie. Rod 
Medicejů  přinesl Pise velký kultur-
ní rozkvět. Za jejich vlády byla ob-
novena činnost zdejší univerzity, 
která se stala centrem italské rene-
sance a působila zde celá řada vý-
znamných osobností jako například 
Galileo Galilei.

Co nesmíte vynechat
Náměstí zvané Pole zázraků

Náměstí Campo dei Miracoli neboli 
Pole zázraků tvoří stavby, které vždy 
symbolizují jednu etapu lidského ži-
vota: Baptisterium představuje zro-
zení, šikmá věž značí dosažení rozu-
mu, katedrála je symbolem svatos-
ti a zdraví a hřbitov Camposanto za-
stupuje smrt.

PISA – šikmá věž
a nejkrásnější hřbitov na světě

Mramorové baptisterium
Románské mramorové baptisterium 
z 12. století je největší na území Itálie 
(jeho průměr je 30,5 metru). Tři pat-
ra románských oblouků různých tvarů 
jsou zakončena gotickými věžičkami 
a kopulí, která je vysoká 54,5 metru. 
V interiéru se nachází mramorová ka-
zatelna od Nicola Pisana, kterou zdo-
bí reliéfy znázorňující Narození Páně, 
Ukřižování a další výjevy z Bible.

Slavná šikmá věž
Slavná šikmá věž Torre Pendente se 
začala stavět roku 1173 a v polovině 
14. století ji dokončil Tommaso Pisa-
no. Věž se však brzy po počátku stav-
by začala naklánět kvůli měkké horni-
ně, do které byly její základy položeny. 
Náklon byl původně na opačnou stra-
nu než nyní. Stavitelé tehdy směr věže 
srovnali pomocí kamenů a větví v zá-
kladech, ale ta se nakonec naklonila 
na stranu druhou. Stavba se zastavi-
la a pokračovala až po 90 letech, kdy 
nový architekt začal budovat další pa-
tra s mírným náklonem, aby nasměro-
val těžiště věže zpět. To se ukázalo ja-
ko dobrý nápad, věž se již dále nevy-
chylovala a v roce 1350 bylo dokonče-
no všech deset pater včetně zvonice. 
Dnes se odchyluje od svislice již o neu-
věřitelných 5 metrů. Její horní patro je 
završeno zvony. Tato věž je ojedinělou 
stavbou. Její sláva nevzešla z její krá-
sy a brilantního zpracování nýbrž na-
opak z její nedokonalosti. Šikmá věž 

v Pise je 56 metrů vysoká, kruhového 
půdorysu a jako stavební materiál byl 
použit bílý mramor.

Camposanto  - nejkrásnější 
hřbitov na světě

Výstavba hřbitova Camposanto (Po-
svátné pole) na severní straně ná-
městí začala ve 13. století a dokon-
čena byla o století později. Jsou zde 
zachovány vzácné římské sarkofágy, 
staré náhrobky a hrobky vlivných pi-
sánských rodin. Při bombardování 
za 2. světové války byly zcela zniče-
ny slavné fresky, z nichž se docho-
valy jen zbytky výjevů z cyklu Tri-
umf smrti. Hřbitov Camposanto bý-
vá často označován za nejkrásnější 
hřbitov na světě.  (met)

08 S Moravským Metropolem na cestách | bezplatná distribuce do domácností na jižní Moravě

Basel

Paris

Gerona

Alicante

Kosice

Dubrovnik

Catania Tel Aviv

Bologna Split

Copenhagen

East Midlands

London

Burgas

Istanbul

Milan

Pisa

Birmingham

Barcelona

Manchester

Dublin

Edinburg

Stokholm

Moscow

Poprad

Bristol

Bratislava

Prague

Malaga

Frankfurt

Roma

Brussels

Proč letět z BTS?
 Letiště je snadno a rychle dostupné po dálnici, např. z Brna za 65 - 70 minut.
 Letiště je přehledné a jednoduché, vzdálenosti pro pěší jsou komfortní a jazyková bariéra žádná.
 Letenky od našich vedoucích nízkonákladových přepravců jsou cenově dostupné. 
 Široká nabídka destinací a letových frekvencí je ideální pro pracovní cesty i pro weekend-breaky.

Pravidelné linky 

www.airportbratislava.sk

Letní chartrové destinace
v nabídce slovenských cestovních kanceláří:*

EGYPT
HURGHADA, SHARM EL SHEIKH, 
TABA

BULHARSKO
BURGAS, VARNA

CYPRUS
LARNAKA, PAPHOS 

ŘECKO
ATÉNY, HERAKLION, CHÁNIA, 
KAVALA, KARPATHOS, KEFALLINIA, 
KORFU, KOS, MYTILENE, PREVEZA/
LEFKAS, RODOS, SAMOS, SANTORINI, 
THESSALONIKY, ZAKINTHOS

ŠPANĚLSKO
BARCELONA, GERONA, IBIZA, 
MALAGA, MENORCA, PALMA DE 
MALLORCA, KANÁRSKE OSTROVY

ITÁLIE
CATANIA, LAMEZIA TERME

TUNISKO
DJERBA, MONASTIR, 
TABARKA, TUNIS

TURECKO
ANTALYA, BODRUM, 
DALAMÁN, IZMIR

LETIŠTĚ BRATISLAVA
Nejlepší start pro evropské cíle

* Seznam chartrových destinací podléhá změnám. Letisko Bratislava neručí za úpravy letového řádu vykonané po termínu vydání tyhle inzerce.




