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JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

Rozhovor s Miss Beaátou Bočkovou | Zajímavosti z krajů a města Brna | Česká baseballová špička pochá-
zí z Brna | Chcete vkusný a praktický bazén, vhodný gril či pěkný zahradní nábytek - čtěte | B.I.B.S - vyso-
ká škola pro úspěšné manažery | Křížovka a horoskop | Kraví Hora, která skrývá spoustu tajemství 
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Naše zahradaNaše zahradaNaše zahradaNaše zahrada

Text: Dita Brančíková, Foto: Tino Kratochvíl

Narodila před 23 lety ve Frýdku Místku. Po vy-
studování rakouského gymnázia ve Štern ber ku 
u Olomouce se dostala na Masarykovu univer-
zitu v Brně, obor Finanční podnikání. V rámci 
praxe si vyzkoušela pozici „business opera-
tion“ – což dle jejích slov znamenalo zod-
povídat za nákup a logistiku u jedné ra-

kouské fi rmy. Poslední léta v jejím životopise by 
zaplnily různé soutěže a přehlídky, kterých se 
Beáta zúčastnila. Mimo soutěž Miss Brno, kte-
rou s přehledem vyhrála, vycestovala také na 
Miss Global Beauty v Číně a samozřejmě asi 
největším úspěchem pro ni bylo semifi nále na 

České Miss. Díky této soutěži se podívala 
i do Keni, kde měly fi nalistky „missí“ sou-
středění.
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Beáta Bočková:Beáta Bočková:
Nerada plánuji dopředuNerada plánuji dopředu

Beáta Bočková, finalistka České Miss a vítězka Miss Brno, je 23 letá, 173 cm vysoká atraktivní sleč-
na. Pochází z Nového Jičína a momentálně studuje v Brně obor finanční podnikání na Masary-

kově univerzitě. Ráda čte, cestuje a sportuje.

 Loni jste vyhrála Miss Brno, letos 
jste byla fi nalistkou České Miss. Mů-

žete obě soutěže porovnat a říci, 
co vám přinesly a naopak odnes-
ly?
Miss Brno je soutěží víceméně 
regionálního charakteru, tak-
že ani příprava nebyla tolik ná-
ročná. Této soutěži každopád-
ně vděčím za to, že mi doda-
la odvahu, abych se přihlási-
la do České Miss. Také jsem 
se díky ní podívala do světa, 
protože mě pořádající agen-
tura vyslala na mezinárod-
ní soutěž Miss Global Beau-
ty do Číny, kde jsem strávi-
la měsíc cestováním. Naopak 
přípravy na Českou Miss, kte-
ré trvaly zhruba tři měsíce, už 

byly o poznání náročnější. Ze-
jména poslední týden před sou-

těží, kdy jsme zkoušeli choreogra-
fi e i déle než dvanáct hodin denně, 

jsme doslova padali únavou. Člověk 
si taky uvědomuje, že se bude prezen-

tovat před milionem lidí, takže jsem zá-
pasila i s nervozitou. Naštěstí se mezi ná-

mi misskami utvořil naprosto skvělý kolektiv, 
což není na soutěžích tohoto typu obvyklé. A tak 

jsme se vzájemně podporovaly, což pak člověku do-
dá sílu. Kdybych měla zhodnotit, co mi soutěže daly 

a vzaly - stály mě určitě hodně času a úsilí a také neby-
lo jednoduché skloubit to vše ještě se školou a prací. Na 
druhou stranu jsem na shon zvyklá a určitým způsobem 
mě právě takový styl života naplňuje. Co se týče příno-
su, pak mi určitě přinesly nové a lepší pracovní nabídky 
v oblasti modelingu a také spoustu nových přátel.

 Co říkalo vaše okolí na úspěchy v soutěžích krásy? 
Pociťujete ve svém okolí závist?
Byla jsem mile překvapená, kolik lidí z mého okolí mě 
během soutěže i po ní kontaktovalo, aby mi vyjádřili 
svou podporu a popřáli štěstí, čehož si moc vážím. Při 
fi nále mi to moc pomohlo a dodalo síly. Samozřejmě se 
objevily i negativní reakce, ale proti takovým věcem už 

jsem se během těch let strávených v modelingové bran-
ži obrnila a přecházím to.

 Jak sebe sama vidíte za 20 let?
To sama netuším, žiji přítomností a nerada plánuji tak-
hle dopředu, takže se nechám překvapit. 

 Chcete se do budoucna věnovat fi nančnímu pora-
denství?
Mám ráda matematiku, ekonomii a cizí jazyky, a tak jsem 
tyto záliby skloubila a rozhodla se studovat fi nance. Svo-
je studium profi luji do oblasti bankovní regulace a do-
hledu, tak bych si jednou představovala práci v tomhle 
oboru pro nějakou mezinárodní fi nanční instituci.

 Jak o sebe pečujete? Sledujete módní trendy?
Snažím se zdravě a pravidelně jíst a hodně spát, což ale 
dost často díky mému hektickému způsobu života není 
možné. Občas si zajdu do posilovny nebo na spinning, 
ale to opravdu výjimečně, protože když už mám volno, 
dám raději přednost relaxu nad knížkou nebo posezení 
u vína s kamarády. Módu mám ráda, sleduji módní tren-
dy, ale prioritou je pro mě cítit se v oblečení pohodlně. 
Taky ráda zajdu do second handu, kde občas narazím na 
originální kousky za zlomek původní ceny. To pak má 
teprve člověk z nakupování tu pravou radost!

 Jaké jsou vaše koníčky?
Ráda čtu, mezi mé oblíbené žánry patří romány fran-
couzského realismu a naturalismu. Taky si občas ráda 
zasportuju, nejraději si zahraju volejbal nebo zajdu na 
spinning. Volné chvilky také trávím ráda se svými přáte-
li v oblíbené kavárně při sklence. Mezi mé největší váš-
ně pak patří cestování.

 Kam se letos chystáte na dovolenou? Doporučila by 
jste nějaké zajímavé místo našim čtenářům?
Letos se chystám na trochu delší "dovolenou". Za tři týd-
ny odlétám na osm měsíců do Sydney za svým příte-
lem, který tam je už od února a studuje tam angličti-
nu. V pauzách mezi jednotlivými kurzy bych taky chtěla 
pracovat, takže mám v plánu využít své kontakty z mo-
delingu, které tam mám, a budu doufat, že nějaké pra-
covní nabídky přijdou. A pak se taky chystáme cestovat 
a trochu se porozhlédnout po celé Austrálii. Čtenářům 
bych určitě doporučila návštěvu Keni, kde mě napros-
to uchvátila návštěva safari, nádherné pláže s bílým pís-
kem a místní velmi přátelští obyvatelé.
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Blanenský zámek
čekají poslední opravy
Zámek v Blansku bude už brzy jako 
ze škatulky. Město shání peníze na 
jeho poslední opravy, které se budou 
týkat hlavně nádvoří a expozic. Po-
čítá se s obnovou fasád a předláždě-
ním zámeckého nádvoří a také s vy-
tvořením kopie kachlových kamen, 
vybouraných v objektu před 40 le-
ty. Město ale na opravy nemá pení-
ze, a tak chce získat dotace.
Podstatná část dosavadních oprav 
byla hrazena z norských fondů. 
V uplynulých třech letech byla za 
asi 12 milionů korun opravena stře-
cha zámku, nově je zámek zaizolo-
ván proti vlhkosti a má i novou ven-
kovní fasádu. S žádostí o poskytnutí 
dalších investic ale město neuspělo. 
Díky krizi mají města na jihu Mora-
vy i jinde nižší příjmy, a proto muse-
jí některé plány přehodnocovat a še-
třit.
Zámek je původním sídlem šlechtic-
kého rodu Salmů. Nyní v něm sídlí 
muzeum, nacházejí se tam expozi-
ce představující Moravský kras, bla-
nenskou uměleckou litinu a měřicí 
techniku.

Vlaky z Brna do
Břeclavi čeká zpoždění

Se zpožděním nebo i s přesedáním 
na autobusy musejí počítat cestující 
na některých vlakových spojích me-
zi Brnem a Břeclaví. Od července do 
konce roku se v některých stanicích 
modernizují zabezpečovací zařízení, 
a provoz tak bude omezen. Přitom 
přes Břeclav jezdí denně desítky vla-
ků, a to nejen regionální, ale i dálko-
vé a nákladní.
Řada spojů, hlavně spěšných, bude 
nahrazena autobusy, rychlíky i dál-
kové spoje včetně pendolina nabe-
rou několikaminutové zpoždění. 
Většina osobních spojů pojede pod-
le výlukových jízdních řádů.
Práce na modernizacích zabezpe-
čovacích zařízení začínají v Modři-
cích, postupně se budou přesuno-
vat k Břeclavi. Konečnou stanicí je 

Již brzy skončí mnohamiliono-
vá revitalizace hřbitovů ve Vyško-
vě a v místní části Dědice. Na tyto 
rozsáhlé úpravy naváže rekonstruk-
ce nástupního prostoru před smu-
teční síní v Dědicích, která se hřbi-
tovem sousedí. Avšak ani těmito zá-
sahy město Vyškov s upravováním 
míst posledního rozloučení a odpo-
činku neskončí. Již nyní totiž připra-
vuje investiční záměr rekonstrukce 
samotné smuteční obřadní síně.
Ještě před tím, než se radnice pustí 
do úprav samotné obřadní síně, pro-
mění prostor, kterým k ní smuteční 
hosté přicházejí. Nástupní prostor je 
poměrně velký, není využíván v celé 
ploše, postupně zarůstá a velmi špat-

ně se udržuje. Není zde ani klido-
vé zákoutí. Úpravami, do kterých se 
město pustí již v druhé polovině to-
hoto roku, dojde ke zmenšení šířko-
vých parametrů pochůzích ploch. Jde 
samozřejmě i o stránku estetickou. 
Úpravami bude podpořen monumen-
tální význam místa a jeho pie ta. 
Stupňovitý charakter prostoru zů-
stane zachován. Pěší plochy se scho-
dy budou i nadále tvořit hlavní ná-
stup k objektu smuteční síně. Scho-
dišťové stupně budou z žulových 
kvádrů, dlažba v plochách z žulo-
vých ploten. Vše ve světle šedé bar-
vě. Horní plochu před vstupem do 
smuteční síně nechá město oproti 
současnému stavu rozšířit. Schodiš-
tě budou po obou stranách a upro-
střed opatřena zábradlím. 
Město nezapomene ani na imobil-
ní občany, matky s kočárky a senio-
ry. Vybuduje bezbariérový chodník, 
který povede podél stávající hřbi-
tovní zdi. Toto místo zaručuje příz-
nivý sklon.
Celý prostor před obřadní síní bu-
de nově nasvětlen a doplněn mobi-
liářem, tedy lavičkami a odpadkový-
mi koši. 
Město zde také nechá doplnit zeleň, 
která některé prostory vhodně zastí-
ní a zvýrazní pietní prostor. Zásahy 
se dotknou i stávajícího chodníku 
podél silnice – bude předlážděn.

Podivín, kde by modernizace mě-
la skončit kolem 12. prosince. Kapa-
cita dopravy na tratích Brno - Břec-
lav a Břeclav - Hodonín se tím podle 
Českých drah zcela zásadně sníží.
Železniční trať mezi Břeclaví a Br-
nem patří do nejstaršího tranzitního 
koridoru v zemi. Vede po trase Břec-
lav - Brno - Česká Třebová - Pardubi-
ce - Praha - Děčín. Břeclaví ale pro-
chází i druhý tranzitní koridor do 
Přerova a dál na sever Moravy.

Hodonínské lázně
nabídnou větší

odpočinek

V Hodoníně chystají welness cent-
rum pro ty, kteří si nemohou dovo-
lit několikadenní odpočinek v láz-
ních. Novinka doplní současné mož-
nosti hodonínských léčebných láz-
ní. Nabídne koupele, masáže i jiné 
formy relaxace. Do Hodonína jezdí 
hlavně pacienti s potížemi pohybo-
vého ústrojí.
Hodonínské lázně nejsou na jihu 
Moravy jediné, i když jsou nejstar-
ší. Lázeňský a rekreační komplex by 
se měl ještě letos začít stavět v Paso-
hlávkách na Brněnsku. Léčebné láz-
ně fungují také v Lednici na Břeclav-
sku. Ty jsou ale podstatně mladší, 
vznikly teprve před dvěma lety. Ho-
donínské lázně oslavují letos 30 let 
od vzniku.
Loni evidovaly lázně 7000 dlouhodo-
bých a 6000 krátkodobých klientů. 
Právě krátkodobých by mohlo být 
do budoucna ještě víc. Na výstavbu 
by mohla přispět Evropská unie, ko-
lik bude wellness centrum stát, se 
ale zatím neví.

Ve Vyškově vybudují 
60 parkovacích míst

Věčný problém většiny českých měst 
teď alespoň z části vyřeší ve Vyško-
vě. Vybudují nová parkovací místa. 
Město, které dlouhodobě trpí jejich 
nedostatkem, hlavně na sídlištích, 
za ně zaplatí 12 milionů korun. Bu-
de jich 60. Radnice jejich vybudová-
ní spojí s opravou silnic po budová-
ní kanalizace.
Stavaři v ulici položí nový povrch sil-

nice, chodníku, postaví nové osvět-
lení a přístřešek na popelnice. Přibu-
de také zeleň. V první etapě se usku-

teční práce v části vedoucí od ulice 
Švermova směrem k ulici Fučíkova 
a průtahu. Poté se pracovníci pře-
sunou na opačnou část Trpínek a na 
podzim opravu ukončí.
Nová parkovací místa budují i jiná 
města, například v Brně jich ale stá-
le několik tisíc chybí, a to v centru 
i v dalších městských částech. Brno 
proto nyní připravuje výstavbu par-
kovacích domů. Na některá placená 
parkoviště přidává závoru, aby byl 
výběr poplatků efektivnější.

Ve Znojmě a Mikulově 
plánují společné

vinobraní
Znojmo a Mikulov spojily po loň-
ském konkurenčním boji síly a letos 
pořádají vinobraní společně. Akce 
nazvaná Pravá tvář Moravy se usku-
teční 11. až 13. září v obou městech. 
V Mikulově vystoupí například Chi-
naski a Olympic, ve Znojmě zase Če-
chomor a Helena Vondráčková.
Loni pořádala obě města vinobraní 
ve stejném termínu, ale samostatně. 
Letos se rozhodla strategii změnit. 
„Tato dvě vinobraní patří k jihu Mo-
ravy a navzájem se vhodně doplňují,“ 
vysvětlila tisková mluvčí města Zno-
jma Denisa Šipošová. 
Návštěvníci si budou moci vybrat 
mezi menším a komornějším miku-
lovským festivalem a větším a bu-
jařejším znojemským. Na obě ak-
ce bude platit jednotná vstupenka, 
která bude fungovat i jako jízdenka 
na vlak. Dvakrát denně by totiž mě-
ly na trase mezi Jihlavou, Znojmem, 
Mikulovem a Brnem jezdit speciální 
vlakové spoje.
Kromě ochutnávek burčáku a vína 
budou v obou městech připraveny 
středověké trhy i rytířské souboje. 
Vrcholem budou historické průvody. 
Součástí znojemského vinobraní bu-
de také ohňostroj a laserová show. 
Více informací je možné nalézt na 
internetových stránkách www.vino-
brani.cz. Společnou vstupenku si bu-
dou moci zájemci koupit za 300 ko-
run.

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)

Čerpací stanice LPG,
Podruhova 5, 628 00 Brno

Otevřeno : po – ne 6 – 23 hodin,
tel.:  544 215 001

Dnes už zřejmě nikdo nepochybu-
je 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 pohonu 
do automobilu přičítá k objemu ben-
zínové nádrže i obsah nádrže plynové, 
čímž zvyšuje jeho jízdní dosah oproti 
pouze benzínovému provozu.
Na trhu jsou nyní běžně k dispozici mo-
derní systémy se sekvenčním vstřiková-

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.

S NÁMI UŠETŘÍTE NA POHONNÝCH HMOTÁCHS NÁMI UŠETŘÍTE NA POHONNÝCH HMOTÁCH

ním, které řídí distribuci plynu skrze vlast-
ní řídicí jednotku a lze je aplikovat i na ta 
nejmodernější auta. Taková vozidla pak 
spolehlivě splňují i aktuální emisní normy 
OBD 2 a EOBD 2. Kromě standardních 
tlakových nádob v zavazadlovém pro-
storu se nabízí také prostorově úspor-
né a přitom objemné toroidní plynové 
nádrže zabírající pouze místo rezervní-
ho kola. Pohon LPG spotřebuje zhruba
o 1 litr plynu na 100 km více než ben-
zínu, zhoršení hodnot jízdní dynamiky 
a maximální rychlosti se pohybuje v řádu 
procent, což běžný uživatel není schopen 
postřehnout.
Provozní náklady díky LPG klesnou zhru-

AUTOGASWORK, AUTO UNGER

MONTÁŽMONTÁŽ  LPGLPG WWW.AGW.CZWWW.AGW.CZ

Dnes už zřejmě nikdo nepo

ČČČČČČČČ

ba na polovinu v porovnání s provozem 
na benzín, přičemž cena stlačeného plynu 
není zpravidla závislá na výkyvech rop-
ných produktů na čerpacích stanicích. 

S plynem za polovic

Auto UngerAuto Unger
nejlevnější pohonnejlevnější pohon

Průměrné cenyPrůměrné ceny
pohonných hmotpohonných hmot

Plyn 13 Kč

Natural 95 28,30 Kč

Nafta 26,30 Kč

Blansko

Břeclav

Hodonín

Vyškov

Znojmo
a Mikulov

Revitalizace hřbitova ve Vyškově
Vyškov myslí na místa posledního rozloučení a odpočinku – po hřbito-
vech dostane nový kabát i prostor před smuteční síní.

Zastupitelé Brna-střed navrhují, aby 
se zákaz pití alkoholu v celém Brně 
rozšířil na okruh 50 metrů od škol, 
sportovišť a nemocnic. Dosavadní 

V centru Brna se možná nebude
žebrat a popíjet alkohol na ulici

Z centra Brna by mohli co nevidět zmizet žebráci. Mělo by se tak stát 
podle návrhu vyhlášky, kterou schválili zastupitelé městské části Br-
no-střed. Podle ní by bylo zakázané také popíjení alkoholu na ulici. Zá-
měr musí schválit ještě brněnský magistrát

návrh nyní či-
nil 20 metrů. 
Podle někte-
rých zastupi-

telů by se měl 
zákaz vztahovat na 

všechna veřejná prostranství, ne jen 
v blízkosti škol, sportovišť a zdra-
votních zařízení. Výjimkou by by-
ly jenom zahrádky restaurací nebo 
místa konání kulturních a dalších 
akcí, například vánočních trhů.
Pití alkoholu na veřejnosti už zaká-
zala řada českých měst, na jihu Mo-
ravy například Blansko. Většina rad-
nic si nové pravidlo chválí, policie 
má lepší páky na lidi, kteří po pití 
alkoholu dělají na veřejnosti výtrž-
nosti.
Problémy jsou v centru Brna i se 
žebráky. Pravidelně se objevují na-
příklad v ulicích Česká a Masary-
kova, nejvíc je jich ale v podchodu 
u brněnského hlavního vlakového 
nádraží. Všude tam by ale mělo být 
už brzy žebrání minulostí. „Do ná-
vrhu za Brno-střed zařazujeme všech-
ny ulice v historickém jádru a veřejné 
prostranství před obchodním domem 
TESCO,“ řekl starosta městské části 
Libor Šťástka. DID
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SLEVY NEJEN NA VLAK

Ušetřete 15 % z internetových cen
na sportovní zboží a hobby

Platnost nabídky od 1. 6. do 15. 7. 2009

Kompletní bonusový program najdete na: 
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To, na co brněnský hokej čeká už léta, 
se postupně stává realitou. Nejprve 
Kometa Brno ukázala, že má na to 
být v tuzemské špičce, nyní „za od-
měnu“ dostane nové zázemí. Opravy 
haly Rondo před pár dny začaly a za 
rok by se měli hráči i fanoušci dočkat 
moderního hokejového stánku. Dít se 
v něm ale bude mnohem víc než jen 
hokejové zápasy. 
Třeba hned po dokončení moderniza-
ce bude Rondo hostit na přelomu září 
a října 2010 mistrovství světa v bas-
ketbalu žen. „Počítáme s rezervou 
zhruba dvou měsíců pro basketbalové 
mistrovství. Halu je potřeba odzkou-
šet,“ vysvětlil náměstek brněnského 
primátora Daniel Rychnovský.
Hokejový klub Kometa Brno se v po-
sledních letech stal sportovním fe-
noménem Česka. Zájem fanoušků 
o zápasy dalece překračuje kapacitu 
haly Rondo. Klub i město Brno chtějí 
nejen pro příznivce hokeje zlepšit její 
zázemí, dalším důvodem pro urych-
lenou rekonstrukci je i basketbalové 
mistrovství.

Rekonstrukce se dotkne interiéru, 
rozvodů vody a elektřiny, ale i ka-
nalizace, sedačky budou vyměněny 
za pohodlnější plastové a rozšíří se 
zázemí pro diváky včetně občerst-
vení a toalet. Lépe se budou v Ron-
du cítit i sportovci a účinkující na 
kulturních akcích, které se v hale 
také konají. „Šatny pro hráče bylo 
nutné při každém koncertu vystěho-
vat. Teď vzniknou nové a na jejich 
místě dostavíme víceúčelové zóny 
jako zázemí pro ostatní,“ popsal Ivo 
Kovalík ze společnosti Arch.Design, 
která studii zpracovala. Pod strop 
bude také zavěšena oblíbená infor-
mační kostka.
Přes velký zájem diváků se kapacita 
haly čítající 7500 míst ke stání a se-
zení nezvýší. „Zatímco tato rekon-
strukce bude stát necelých 400 milionů, 
rozšíření kapacity na 10 tisíc lidí by nás 
přišlo na miliardu,“ vysvětlil primátor 
Roman Onderka. „A navíc, počítáme 
s tím, že v Brně vyroste víceúčelová hala 
v lokalitě Západní brána ve Starém Lís-
kovci,“ doplnil. DID

V Brně by mohla stát jezdecká socha 
téměř na každém rohu. Všechny by 
znázorňovaly markraběte Jošta Lucem-
burského, ale každá svým specifi ckým 
pojetím. Přesvědčit se o tom můžete na 
výstavě, která představuje 44 návrhů 
na sochu Jošta na Moravském náměstí. 
Otevřena bude do konce července.
Výstavní expozice v přízemí budovy 
v Radnické 2 představuje modely a vi-
zualizace celkem 44 platných návrhů, 
s nimiž se umělci zúčastnili veřejné 
soutěže vyhlášené městem Brnem. 
Jejím cílem bylo získat výtvarné ztvár-
nění jezdecké sochy, která by byla po-
jata jako alegorie odvahy a zároveň by 
výrazně odkazovala k významné osob-
nosti moravských dějin - markraběti 
Joštu Lucemburskému, jehož šestisté 
výročí zvolení římským králem si Brno 
připomene v říjnu roku 2010. 
O jezdecké soše se v Brně mluví už léta. 
Na její vytvoření dokonce přispívala 
ve sbírce veřejnost. Socha markraběte 
Jošta by se v budoucnu měla stát do-
minantou Moravského náměstí a spo-
lu s dalšími třemi sochami odkazovat 
na Platonovu myšlenku čtyř kardinál-
ních ctností - Odvahy, Spravedlnosti, 
Mírnosti a Prozíravosti. Tato výtvarná 

výzdoba je součástí plánu na celkovou 
rekonstrukci náměstí.
„Výstava nabízí zajímavé srovnání autor-
ských přístupů ke stanovenému zadání 
- od historizujících pojetí až k abstrahují-
cím polohám," uvedla mluvčí BKC Jana 
Fantová. Na výstavě si mohou její ná-
vštěvníci prohlédnout i vítězný návrh 
sochaře Maria Kotrby. Porota ho sice 
vybrala jako nejlepší návrh, brněnští 
radní mu ale zatím  realizaci sochy 
nesvěřili, některým se totiž jeho pojetí 
příliš nezamlouvá. „Jedná se o jezdeckou 
sochu s jistou mírou nadsázky, u které po-
rota nejvíce ocenila jasnou a pevnou so-
chařskou formu," vysvětlil koordinátor 
soutěže Jaroslav Hamža z magistrátní-
ho Odboru kultury. 
Na druhém místě se umístil společ-
ný projekt Štěpána Dokoupila, Jiřího 
Hlušičky a Petra Macka a na třetím 
místě pak návrh sochaře Michala Ga-
briela. Soutěžní návrhy na ztvárnění 
jezdecké sochy Jošta Lucemburského 
si mohou lidé prohlédnout v Radnic-
ké 2 do 31. července; v úterý až pátek 
od 10 do 18 hodin, v sobotu od 13 do 
16 hodin.

Stará Ponávka
dostane nový kabát

Odborníci připravují studii revita-
lizace brněnského vodního toku 
Staré Ponávky. Její pozůstatky jsou 
nyní patrné například v parku Lu-
žánky. V budoucnu by ale měla být 
v okolí centra mnohem důležitějším 
prvkem. Projektu umožní vrátit do 
města atraktivní prostředí říčního 
nábřeží. V oblasti přiléhající k centru 
bude vytvořeno území, které nabíd-
ne procházky a pobyt kolem vody 
a v přilehlých parcích. 
Vznikne tak mimo jiné nové propo-
jení pro pěší a cyklisty mezi Svitavou 
a Svratkou, upraví se vybrané břeho-
vé partie na veřejná zelená prostran-
ství, zlepší se podmínky pro rekreaci 
a cestovní ruch. Podle města, které 
na projekt získalo peníze z Evropské 
unie, tak dojde k celkovému posílení 
atraktivity přilehlého území a zvýše-
ní kvality jeho životních a pracovních 
podmínek.
Stará Ponávka využívá částečně pů-
vodní koryta Ponávky a Svitavy před 
jejich úpravami v 19. století. Protéká 
katastrálním územím Zábrdovice, Tr-
nitá a Komárov a jeho délka činí přes 
3,5 kilometru. Jedná se o jediný za-
chovalý náhon v těsné blízkosti his-
torického jádra města, který propoju-
je obě hlavní brněnské řeky Svitavu 
a Svratku. V severní části protéká 
starou průmyslovou zónou, v jižní 
části prochází přes území převážně 
obytná. 
Město se s Ponávkou zapojilo do 
mezinárodního programu revitaliza-
ce řek REURIS, který je fi nancovaný 
z Operačního programu Nadnárod-
ní spolupráce Střední Evropa. Do 
projektu je zapojeno osm partnerů 
z šesti měst České republiky, Polska 
a Německa. DID

Brno
Brněnští hokejisté se mohou

těšit na novou halu

Brno má čtyřiačtyřicet jezdeckých soch

Foto: archiv
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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 KOMPLETNÍMI IZOLACEMIMÁTE JIŽ POSTAVENO? NEVADÍ! UDĚLÁME VÁM ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN S KOMPLETNÍMI IZOLACEMI

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

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 559WWW.TERAC.CZWWW.TERAC.CZ

Na výběr máte z různých typů ba-
zénů. Můžete si zvolit bazén beto-
nový, celokovový, polypropylénový, 
akrylátový, laminátový nebo třeba 
nadzemní bazén z plastu a podpůrné 
konstrukce. 

Betonové bazény mají skoro neome-
zenou životnost. Jsou vyráběny z vo-
dostavebního betonu, který se nalije 
do bednění s ocelovou výztuží. Jeho 

povrchovou úpravu může tvořit folie 
či bazénová keramika. Celokovové 
bazény zase dobře odolávají povětr-
nostním vlivům, mohou být libovolně 
tvarované a členité. Polypropylénové, 
akrylátové či laminátové bazény se 
naopak zhotovují předem a osazují se 
vcelku. Mají poměrně dlouhou život-
nost, ovšem čas i mechanická poško-
zení na nich zanechávají stopy.
Chcete-li na nákupu bazénu ušetřit, 
pořiďte si jednoduchý nadzemní ba-
zén z plastu a podpůrné konstrukce. 
Tento typ bazénu nevyžaduje skoro 
žádnou stavební úpravu, i když je 
k jeho postavení potřeba rovný terén, 
což je na některých svažitých zahra-
dách celkem problém. Nevýhodou to-
hoto bazénu je naopak skutečnost, že 
se může snáze mechanicky poškodit.

Text: Alena Štouračová

Bazén: Vkusný a praktický doplněk zahrady
Dejte sbohem cestovním kancelářím a pořiďte si vlastní moře přímo na za-
hradě. Bazén za domem má velkou výhodu – můžete se dle libosti čvachtat 
ve vodě, zaplavat si nebo se pouze slunit u křišťálově čisté hladiny bez toho, 
abyste museli příliš daleko jezdit.

Každý z výše jmenovaných typů ba-
zénů vyžaduje pravidelnou údržbu, 
proto při výběru bazénu nezapomeň-
te popřemýšlet i nad kvalitní fi ltrací, 
která by zabezpečovala čistotu vody.
Při volbě tvaru bazénu se nenechte 
svazovat konvencemi. Již dávno od-
zvonilo dobám, kdy byl „in“ pouze 
čtvercový, oválný, nebo kruhový tvar. 
V současné době můžete zkusit tyto 
tvary vkusně kombinovat. Volbou 
netradičního tvaru například můžete 
vyřešit také nedostatek prostoru na 
zahradě,
Chcete-li si na zahradu umístit bazén, 
nejprve byste měli zvážit, kam přesně 
jej umístíte. Bazén je vhodné oriento-
vat spíše na jižní nebo jihovýchodní 
stranu pozemku tak, aby po celý den 
na ono místo příjemně sálalo sluníč-
ko. Rovněž není vhodné bazén umis-
ťovat poblíž stromů a keřů.
Padající listí by vám totiž mohlo 
nepříjemně zkomplikovat údržbu. 
Bazén byste měli také situovat tak, 
abyste docílili co největšího soukro-
mí. Doporučujeme rozumný odstup 
od sousedních pozemků. Nemáte-li tu 
možnost, postačí třeba i zídka nebo 
živý plot.

Český baseball je úzce 
propojen s Brnem, 
kde je také největ-
ší podhoubí tohoto 

sportu. A tento sport, 
který je populární ze-

jména v amerických zemích, 
zapustil poprvé kořeny před čtyřiceti 
lety v Brně. Tehdy na stavební fakultě 
VUT studoval jistý Umberto Turcios. 
Kolumbijec, který chodil na před-
nášky i cvičení s baseballovou ruka-
vicí, míčkem a baseballovou pálkou. 
A méně známý sport začal učit spor-
tovně nadané brněnské studenty. 
Turcios vydržel v Brně studovat ne-
celé dva roky, škola jej moc nebavila. 

Zato baseballu dával všechno. A svým 
zápalem chytil brněnské studenty. 
Odtud už byl jen krůček k založení 
prvního českého baseballového klu-
bu Technika Brno. A příběh by mohl 

Brněnští baseballisté vládnou extralize
Moravský Metropol sleduje dění v kraji | bezplatná distribuce do vybraných domácností na jižní Moravě

Nebývale úspěšně si vedou v letošní extralize baseballistů brněnské 
kluby, které po polovině základní části soutěže obsadily v extraligové 
tabulce čelo tabulky v pořadí 1. AVG Draci, 2. Technika, 3. Express. 
Takovou nadvládou týmů z jednoho města se nemůže pochlubit žádné 
jiné sportovní odvětví. I když ve fotbalové lize letos vyhrála Slavia 
před Spartou, třetí do party pražským klubům ale chyběl.

Text:DiD, foto: Jiří Pošvář

dále pokračovat přes založení dal-
ších dvou studentských klubů Draci 
Brno a MZLU Brno. Mezitím se dostal 
baseball i do Prahy a dalších měst. 
Ale Brno si už celých čtyřicet let drží 

v tomto sportu suverénní nadvládu.  
Možná se vám dere na jazyk otázka, 
kde skončil učitel českých baseballis-
tů Umberto Turcios. To zřejmě nikdo 
neví, vody se za ním zcela zavřely. 

kt
jména 

zapustil poprv
lety v Brně. Teh
VUT studoval 
Kolumbijec, k
nášky i cvičen
vicí, míčkem a
A méně známý
tovně nadané
Turcios vydrž
celé dva roky,

Zato baseballu
zápalem chyt
Odtud už byl 
prvního české
bu Technika B

Ale brněnský baseball na základech, 
které student Turcios před čtyřiceti 
lety postavil, stále vzkvétá.
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Zelená úsporámZelená úsporámZelená úsporámZelená úsporámNaše zahradaNaše zahradaNaše zahradaNaše zahrada

Předtím, než se pro gril vydáte do 
obchodu, byste si měli uvědomit, 
jak často, kde a většinou pro kolik 
lidí budete grilovat, kdo bude gril 
obsluhovat, jaké máte prostory na 
uskladnění grilu mimo sezonu a rov-
něž jakou maximální částku budete 
chtít do grilu investovat.
Na českém trhu je v současnosti 
k dostání velké množství nejrůz-
nějších druhů a typů grilů. Máte na 
výběr mezi grilem na dřevěné uhlí, 
elektrickým grilem, vodním grilem 
nebo plynovým grilem. Velmi ob-
líbenou variantou plynových grilů 
jsou pak grily s lávovými kameny.
Gril na dřevěné uhlí je prostě klasika. 
Kdo by se rád nedíval na žhnoucí uh-
líky a nenasával do sebe vůni grilova-
ného masa? Pouze na dřevěném uhlí 
totiž maso získá své specifi cké aroma. 
Nevýhodou tohoto způsobu grilování 
je, že se odkapávající tuk dostává do 
ohně a následně se z něj do pokrmů 
uvolňují zdraví škodlivé látky. 
Elektrické grily zato můžete použí-
vat tam, kde klasické grilování na 
dřevěném uhlí nepřipadá v úvahu. 
Na elektrickém grilu tak lze klidně 
připravovat pokrmy z masa či zele-
niny třeba i u vás v kuchyni. Grilu-
je se většinou na tefl onové desce, 
v které jsou zabudovány elektrické 
spirály, jež zajišťují, aby se pokrm 
dostatečně propekl.

Popraskané židle z plastu nebo roz-
viklané dřevěné lavice vyřazené 
z domu na zahradu rozhodně nepat-
ří. Zkuste lenošit na židlích, lavicích, 

houpačkách nebo lehátkách, které 
jsou vyrobeny z kvalitního materiá-
lu a jsou určeny přímo pro zahradu.
Nejrozšířenějším materiálem pro 

výrobu zahradního nábytku je 
dřevo. Skvěle na zahradě vypadá 
i nábytek z ratanu, ale pamatuj-
te, že jeho stálé místo by mělo 
být v interiéru. Ratanové dřevo 
totiž působením povětrnostních 
podmínek ztrácí pružnost a mů-
že se začít lámat. Proto je vhodné 
ratanový nábytek každý večer od-
klízet ze zahrady domů.
Na českém trhu lze sehnat také náby-
tek z teakového dřeva, které pochází 
z tropických oblastí Asie. Toto dřevo 
má vysokou trvanlivost a odolnost 
vůči vlivům počasí či plísním. Je rov-
něž příjemné na dotek, netřepí se, 
je tvrdé a zároveň lehké. Proto stále 
častěji nachází uplatnění při výrobě 
venkovního nábytku.

Posezení na zahradě: Výběr vhodného grilu
K vlahým letním večerům neodmyslitelně patří posezení s rodinou nebo přáteli. Výborným tipem jak strávit příjemné chvíle například na zahradě je uspořádat grilování. U sklenky vína, nealka či 
piva si tak můžete pochutnat na výtečných masových, zeleninových či ovocných pokrmech, které lze na grilu báječně upravit. Víte ovšem, jak si vybrat gril, který bude vyhovovat zrovna vám?

Naproti klasickému grilování na dře-
věném uhlí jsou vodní grily založeny 
na zdravém způsobu grilování. Ma-
so, popřípadě zelenina nebo ovoce 
se griluje ve směsi vodní páry, tepla 
a dýmu. Mezi ohništěm a roštem, 
kde je doporučeno topit dřevem 
z listnatých, ideálně ovocných stro-
mů, je totiž umístěna vodní lázeň, 

do které odkapává rozpálený olej. 
Tím je zamezeno jeho spalování 
a tvorbě škodlivých látek.
Plynové grily, které k ohřevu využí-
vají plyn z propan butanové lahve, 
lze řadit mezi uživatelsky komfort-
ní. Rošt plynového grilu nemusí-
te předehřívat, stačí, když otočíte 
knofl íkem. Navíc plyn můžete li-

bovolně regulovat. Oblíbenou va-
riantou plynových grilů jsou grily 
s lávovými kameny, které pocházejí 
z vyhaslých sopek a jsou zahřívány 
plynovým hořákem. Lávovými ka-
meny ovšem mohou být vybaveny 
i grily elektrické.

Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Jak vybrat nejvhodnější zahradní nábytek
Vlahé letní večery i slunečné dny lákají k příjemnému posezení na 
zahradě. Pohodlný a praktický zahradní nábytek je dobrou volbou – 
budete mít kde zarelaxovat nebo uspořádat grilovací party. Jak si ale 
vybrat nábytek, který je šitý na míru zrovna té vaší zahradě? Na výběr 
máte z nespočetné řady tvarů, materiálů i designů. Je jednoduše na vás, 
v jakém stylu si zahradní nábytek pořídíte. Při výběru ovšem myslete na 
to, aby design nábytku ladil k ostatním zahradním doplňkům.

Zahradní nábytek 
z litiny či ocele? Proč 
ne. Například brou-
šená nerez je na českých zahradách 
velmi oblíbená. Nábytek se z ní vyrá-
bí buď celokovový, nebo v kombinaci 
se dřevem. Kdo by se také nesetkal 
se zahradním plastovým nábytkem? 
I když nábytek z plastu ve vás ne-

vyvolá nijak velký estetický 
dojem a je málo odolný vůči 

mechanické zátěži, jeho přednos-
tí je zajisté nízká cena i hmotnost. 
Nutno dodat, že během posledních 
let na sebe nábytek z plastu bere 
čím dál zajímavější podobu. Výrobci 
se předhánějí v tom, aby jej co nej-
originálněji přizpůsobili přírodnímu 
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Zahradní nábytek 
z litiny či ocele? Proč

vyvolá nijak velký estetický 
dojem a je málo odolný vůči 

stylu zahrad – 
jak tvarem, tak 
i barevností.
Posezení pod 
širým nebem 
má ale jednu 

chybu. Svítí na 
vás slunce nebo 
vás obtěžuje 
déšť. Těmto ne-

příjemnostem se 
můžete vyhnout 
tak, že si na za-
hradu pořídíte 
altán, pergolu 
nebo jednoduše 
výsuvnou mar-
kýzu. Nejlepším 

řešením je postavit 
venkovní sezení se za-

střešením jako pokračování domu 
nebo jako součást zahrady. Dřevě-
nou konstrukci pak můžete okrášlit 
nějakou popínavou rostlinou jako 
třeba psím vínem, klematisem nebo 
popínavými růžemi. 

Text: Alena Štouračová
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Nikoliv věkem, nýbrž nadáním se dosahuje moudrosti, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dva lístky na výstavu Bodies Revealed se může těšit Miluška Kopečková, Okružní 29, Brno lesná 
638 00.  Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky na výstavu Bodies Revealed. 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 28. července 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

METROPOL   horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Dejte si nejdřív studenou sprchu, 

než se pustíte do dalšího hazardního pod-
niku. Nemůžete čekat, že vám peníze nebo 
skvělá kariéra spadnou z nebe. Bohužel bu-
dete muset cílevědomě a pilně pracovat.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Pokud si nejste výběrem vašeho 

miláčka jistí, přihlédněte k tomu, že nej-
méně vhodní jsou partneři narození ve 
znamení Lva a Štíra, ovšem šťastní mů-
žete být s lidmi narozenými ve znamení 
Panny nebo Kozoroha.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Uklidnit vaše divoké srdce není 

snadná záležitost. Vaše citové vztahy jsou 
permanentně složité a ani vy sami vlastně 
nevíte, co od nich očekáváte a jak je chcete 
řešit. Ale mohou vás překvapit partneři.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Pokud vám chybí láska, rychle 

s tím něco udělejte, jinak se utrápíte. Jste 
lidé, kteří bez lásky nemohou žít a jste 
schopni pro ni i hodně obětovat. Musíte 
ovšem přehodnotit vaše příliš vysoké ideá-
ly a představy.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Řešíte příliš mnoho věcí najed-

nou, proto se vám stává, že někdy nevíte ku-
dy kam. Vypusťte některé problémy z hlavy 
a snažte se soustředit na jednu věc. Možná 
se to ostatní vyřeší přirozenou cestou. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Pokud máte pocit, že jste totálně 

selhali, určitě vás na nohy postaví výrok 
slavného režiséra Woodyho Allena – „To 
jediné, co mne ještě drží nahoře, je moje 
vlastní selhání.“. No comment! 

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Často trpíte bolestmi hla-

vy, proto nepřetěžujte svoji nervovou 
soustavu. Bolesti zkuste léčit pobytem 
v přírodě a pohybem na čerstvém vzdu-
chu. Nejezte těžká a sytá jídla, ale sklen-
ku vína si klidně dopřejte.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Pracovně se vám daří ve všem, 

na co sáhnete, ale v mezilidských vzta-
zích to trochu vázne. Svých vítězství 
nedosáhnete lehce, jste odkázáni jen na 
vlastní síly a nemůžete počítat s podpo-
rou druhých.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
V poslední době příliš často 

holdujete všem neřestem, jakými jsou 
alkohol, nikotin i drogy. Možná by bylo 
pro vás dobré se na nějaký čas stáhnout 
a přemýšlet, proč se tak bezhlavě řítíte 
do jámy lvové.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Bojujete otevřeně proti pokry-

tectví, a to se vám nemusí zrovna vy-
platit ve vaší profesní dráze. Přesto, že 
jste na útok připraveni a umíte se mi-
strovsky bránit, máte i slabiny, kterých 
protivník zkusí využít.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Občas hodnotíte lidi jen 

podle jejich zevnějšku a věcí, které je 
obklopují, méně vás zajímá, jak to vy-
padá „uvnitř“. Vyhýbáte se  vytvořit si 
vlastní názor, což je sice nekonfl iktní, 
ale dost slabošské.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Začněte plánovat dovolenou, mů-

žete se tím skvěle odreagovat od přízem-
ních starostí. Magickými 

místy spojenými s vaším 
znamením jsou Alsas-
ko, Brazílie nebo Sýrie, 
města Rhodos a Jeru-

zalem.

V roce 2005 
získala Brno 
I n t e r n a t i o -
nal Business 
School i statut 
soukromé vy-
soké školy dle 
českého práva. 
Klíčovým part-
nerem B.I.B.S. 

je přední britská univerzita Notting-
ham Trent University. O vysokém 
standardu programů svědčí i fakt, že 
při poslední validaci získaly všechny 
ekonomicko-manažerské programy 
Brno International Business School 
licenci na 6 let, namísto standardně 
udělovaných 3 let. 
Díky validaci partnerskou Notting-
ham Trent University získávají ab-
solventi všech vysokoškolských pro-
gramů plnohodnotný britský vyso-
koškolský diplom, který je významně 
upřednostňuje při získávání zaměst-
nání jak u zahraničních fi rem v České 
republice, tak především v zemích 
Evropské unie i jinde v zahraničí. 
Svoji nabídku studijních programů 
i dalších služeb Brno International 
Business School neustále rozvíjí. 
Kromě prestižního manažerského 
programu MBA Senior Executive, 
ekonomicko-manažerských  a práv-
nicko-ekonomických bakalářských 
a magisterských  programů nabízí 
nově i prestižní doktorský program 
PhD a právnický magisterský pro-
gram LLM. 
POZOR – novinka
Nyní mají studenti možnost přihlásit 
se na program MBA Senior Executi-
ve - intenzivní jednoletou variantu.  
Toto studium je jediné v ČR, teorie 

B.I.B.S. – škola pro úspěšné lidi
Brno International Business School je soukromou vzdělávací institucí pro špičková ekonomicko-manažerská vysoko-
školská studia. Založena byla v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky a v součas-
né době patří se svými téměř 3000 studenty v bakalářských, magisterských, doktorských a manažerských progra-
mech MBA k největším soukromým business školám v Česku a je předním poskytovatelem MBA v České republice. 

je zde maximálně propojená s praxí, 
interaktivní forma přednášek, indivi-
duální přístup, dlouhodobě stanove-
ný rozvrh. Jedná se o kombinované 
studium a místem výuky je Brno, 
nebo Praha. Při úspěšném zakončení 

studia bude udělen prestižní profes-
ní mezinárodně uznávaný titul MBA 
a diplom přímo od britské Notting-
ham Trent University.
Kontakt: www.bibs.cz – zde hledejte 
více informací DID

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

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLYVYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu ZDARMAODVOZ STARÉHO SPOTŘEBIČE
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     Prožíváte tady svá nejlepší léta, 
prožijte zde i ty nejkrásnější chvíle. 

V Jihomoravském kraji jsme proto podpořili celou řadu projektů, 
díky kterým se můžete vy i vaše děti věnovat svým oblíbeným 
sportovním i kulturním aktivitám.

Brno
  Oranžová hřiště: Brno, Telnice, Němčičky, Valtice, Křenovice, 

Miroslav, Trstěnice, Olbramovice, Jevišovice
  Podpora kultury: Malý festival LOUTKY (Moravský Krumlov), 

Ivančické kulturní léto (Ivančice), Jevišovické kulturní léto (Jevišovice), 
Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival 13 měst, Muzeum 
průmyslových železnic (Zbýšov), Festival Mezi ploty (Brno), Hudební 
slavnosti – Jarní hudební festival

 Cyklotrasy: Brněnsko, Znojemsko
  Naučné stezky: Ivančice, Moravský Krumlov, Miroslav

SKUPINA ČEZ www.cez.cz/regionum

Metropol Brno 246x396.indd   1 16.6.2009   15:58:08
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Zdravím Vás milý čtenáři,
v čase zimních a předjarních plís-
kanic, kdy si začínáme prohlížet 
katalogy cestovních kanceláří, 
nebo se i bez této inspirace a „na 
vlastní pěst“ začínáme zabývat té-
matem PRÁZDNINY A DOVOLENÁ, 
se nám ta doba zdá až neskutečně 
vzdálená. Ale jako každoročně, ta 
doba je konečně a spolehlivě zase 
tady. A my bychom rádi, kdybyste 
si k plavkám, svůdnému letnímu 
oblečení a všem proprietám, kte-
ré k létu a dovolené patří, přibali-
li jako prázdninové čtení také náš 
Metropol.  

Titulní stránka je celkem stylová. 
Dovolená přece slouží k odpočin-
ku a většině z nás především ke 
zkrášlení svého zevnějšku způso-
bem, který svede jen slunko a pří-
roda. Vyzpovídali jsme tentokrát 
mladou slečnu, kterou příroda 
v tomto směru vybavila nadprů-
měrně: Beátu Bočkovou, vítězku 
Miss Brno a finalistku soutěže 
Česká Miss. Dozvíte se něco ze 
zákulisí soutěže i to, co jí účast 
v ní přinesla. 

Kam vyrazit za zábavou, pouče-
ním i sportovním vyžitím? Na 

Kraví Horu! Najde se zde totiž 
od všeho a pro každého něco: 
známou hvězdárnu, krytý bazén 
i krásné otevřené koupaliště, kur-
ty na plážový volejbal či basebal-
lové hřiště, kde mají „hlavní stan“ 
brněnští baseballisté.  O nich se 
v tomto čísle dočtete také, vlád-
nou totiž extralize. Takovou nad-
vládou týmů z jednoho města 
se nemůže pochlubit žádné jiné 
sportovní odvětví.

K nezávaznému přemýšlení 
o mož nostech rozšiřování či 
zkvalitňování vašeho duševního 

bohatství vám představíme sou-
kromou vysokou školu B.I.B.S. 
- Brno International Business 
School. Ta  poskytuje špičková 
ekonomicko-manažerská vysoko-
školská studia. 

A poradíme, co s vaší zahrádkou. 
Jako vždy zde najdete svůj horo-
skop, křížovku a události z Brna 
a regionu.

Dita Brančíková
redaktorka
brancikova@tydeniky.cz

Zajímavou květenu, dávno zapomenu-
té plány na stavbu obřího univerzitní-
ho kampusu, baseballové hřiště, otisky 
rozsáhlých cihelen, „provizorní“ bará-
ky německých okupačních jednotek, 
dávné hospůdky, pozůstatky třicetileté 
války, nejmodernější informační dálni-
ce… a řadu dalších a dalších zajíma-
vostí. Kraví hora totiž není obyčejná. 
Jak už bylo napsáno - je to fenomén.
Kraví hora byla původně skalnatá a ví-
ce méně holá, pokrytá pouze nízkým 
a řídkým travnatým porostem. Návrší 
sloužilo jako pastvina, na jejímž okraji 
vyvěral silný pramen vody. Lze proto 
předpokládat, že se právě odtud odvo-
zuje i sám název „Kraví hora“ (němec-
ky Kuhberg).
V Pamětní knize města Brna, uložené 
v Archivu města Brna jako rukopis číslo 
39, je zatím vůbec nejstarší písemná 
podoba názvu Kraví hory, řečeno přes-
něji, názvu „Kuhberg“. Pochází z 20. 
prosince 1346 „…et Haiden pistor cum 
vinea sua in Chueberck sita…“, v pře-
kladu „… a Haiden pekař se svou vinicí 
v Kuhbergu — alias na Kraví hoře“. 

Cihelny
Kvalitní hlíny naváté ve čtvrtohorách 
na svahy Kraví hory a Žlutého kopce 
využívala v novověku řada cihelen — 
důvodem byla především velká poptáv-
ka po stavebním materiálu související 
s průmyslovým rozvojem města v 18. 
a 19. století. K cihelnám patrně vedla 
cesta ze Starého Brna v trase dnešní uli-
ce Úvoz, ze které se po prokopání Kraví 
hory a spojením s Konečného náměs-
tím stala důležitá severní výpadovka.
Nejstarší cihelna na východním úbo-
čí Kraví hory, označovaná také jako 
svatotomášská (podle dvora svatého 
Tomáše v její blízkosti), existovala už 
v roce 1749. Je dokonce možné, že do-
dávala cihly i pro výstavbu mohutného 
bastionového opevnění na Špilberku. 
Nacházela se přibližně v místech dneš-
ních ulic Grohova, Gorkého a Úvoz.
Před polovinou 19. století dosáhly br-
něnské cihelny průmyslového charak-
teru. Všechny zanikly koncem 19. či 
počátkem 20. století, kdy do těchto míst 
dospěla výstavba brněnských ulic.

Koupaliště, kurty a hřiště
Areál letního koupaliště na Kraví hoře 
patří mezi nejcennější rekreační a od-
dechová místa ve vnitřním Brně. Jeho 
hodnota je dána především polohou na 
stráni Kraví hory s výhledem na hrad 
Špilberk a katedrálu svatého Petra a Pav-
la jako nejznámějších dominant města, 
na obzoru s linií Žlutého kopce s vilovou 
zástavbou Masarykovy čtvrti a vrcho-
lem Kraví hory s Wilsonovým lesem 
a budovou biskupského gymnasia. 
Projekt rekonstrukce koupaliště Kraví 
hory vznikal v letech 2000 až 2002, 
vlastní stavba pak od roku 2002. Vnitř-
ní i venkovní bazén byly veřejnosti 
předány do užívání 1. května 2004 – 
příležitosti vstupu České republiky do 
Evropské unie. 

Poznejte fenomén jménem Kraví hora
Kraví hora rozhodně stojí za povšimnutí. Vždyť na Kraví hoře objevíte 
plavecký stadion i stálou výstavu léčivých rostlin. Hvězdárnu s velkým 
planetáriem, stopy středověkého vodovodu, protiletecké kryty z dob 
druhé světové války, nejstarší horniny na území České republiky.

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 EVROPĚJEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ

VYBRANÁ
SKLA ZDARMA

Další možností sportovního vyžití na 
Kraví hoře jsou dvě hřiště - travnaté 
a víceúčelové, kde se v současné době 
hrají baseballové zápasy a dva kurty na 
plážový volejbal.
Pokud si chcete bloknout dráhu v bazé-
nu, či rezervovat hřiště, můžete kouk-
nout na stránky www.kravihora-brno.
cz

Hvězdárna
Na Krav hoře najdeme i proslulou hvěz-
dárnu a planetárium Mikuláše Koperní-
ka. V posledních petechii každoročně 
navštěvuje na 80 tisíc návštěvníků, tak-
že za 50 let existence hvězdárny a 45 
let fungování planetária jich bylo před 
dva a půl milionu. 
Hlavní atrakcí je velké planetárium 
fi rmy Carl Zeiss Jena typu Spacemas-
ter umístěné v kopuli o průměru 17,5 
metru, na kterou se promítá devět ti-
síc hvězd, dvacet mlhovin i hvězdokup 
a řada těles sluneční soustavy. Navíc jej 
doplňují speciální projektory, špičková 
zvuková a světelná aparatura. Podobně 
uzpůsobená mnohonásobná projekce 
nemá na Moravě a s výjimkou Prahy 
ani v Čechách obdoby, takže není divu, 
že si návštěvníci ze shlédnutých před-
staveních odnášejí nevšední zážitky. 
V repertoáru multivizuálních předsta-
vení velkého planetária jsou pořady 
věnované modernímu pohledu na 
Zemi, sluneční soustavu i vzdálenější 
vesmír, vč. netradičních témat (špio-
nážní družice, moderní hrozby apod.). 
Nezapomíná se ani na nejmenší diváky, 
pro které jsou připraveny interaktnivní 
pohádkové příběhy. Kapacita velkého 
planetária s bezbariérovým přístupem 
je 200 míst. Konají se v něm i odborné 
přednášky, koncerty, tématicky zamě-
řené semináře a nejrůznější komerční 
akce. 
Hvězdárna má také k dispozici funkční 
malé planetárium (typ ZKP-2, kapacita 
35 míst), které je v provozu za nepříz-
nivého počasí. Unikátním zařízením je 
i elektronická rozhledna umístěná na 
kopuli velkého planetária, umožňující 
pohled na Brno a jeho okolí. Součástí 
Hvězdárny jsou také sluneční hodiny, 
meteorologická stanice a expozice vě-
novaná „fenoménu“ Kraví hory. 
Dodejme, že jeden z nejznámějších 
astronomů všech dob – Mikuláš Ko-
perník – určitě město Brno nikdy ne-
navštívil, Brnem, ani jeho nejbližším 

okolím, nikdy neprojížděl a z Brna 
nepocházeli ani jeho předci, natožpak 
aby zde žili jeho potomci. Hvězdárna 
a planetárium po něm byla pojmeno-
vána „pouze“ u příležitosti pětistého 
výročí narození Mikuláše Koperníka 
v roce 1973. 

Protiletecký kryt
Protiletecký kryt na Kraví Hoře se za-
čal razit na konci druhé světové války 
na žádost brněnských Němců, když 
se začala stupňovat hrozba leteckých 
náletů na průmyslové zóny. Do stráně 
proti obytným domům byly vyraže-
ny tři rovnoběžné vstupní štoly o šíři 
dvou a výšce tří metrů. Krajní vstupy 
ubočovaly mírně do stran. Jejich zalo-
mením směrem od střední přístupové 
chodby vznikl pomyslný trychtýř, je-
hož efekt měl urychlit přístup osob ze 
širokého okolí do krytu.
 V poválečných letech měl být nedo-
stavěný německý kryt přebudován 
na kompletně vybavený kryt civilní 
obrany. Zůstalo ale pouze u nedo-
končených stavebních úprav. Přes-
tože stavba nebyla dokončena, byl 
zde rozveden elektrický proud, což 

dodnes na několika místech připo-
mínají pod stropem zbytky izolátorů. 
Kryt byl léta opuštěný a nevyužívaný. 
Jeho vchody postupem času zanesla 
hlína a pravidelně se do chodeb pro-
kopáváli zvědavci z okolí. Jednou se 
zde zatoulala i malá dívenka a proto 
byl po této příhodě vstupní otvor 
překryt betonovou deskou a město 

začalo řešit zabezpečení přístupu 
do krytu. Naštěstí nedošlo k jeho 
trvalé likvidaci a za podařilo se tuto 
vyjímečnou technickou památku za-
chovat. Opravený kryt byl zpřístupěn 
v roce 2004. 

4.7. – 15.7. KOS 8.490,-8.490,- Kč
studia BYRON, bez stravy
7.7. – 17.7. KORFU 10.990,-10.990,- Kč
3* htl SAN MARINA, PP., 
8.7. – 18.7. ZAKYNTHOS 12.990,-12.990,- Kč
3* htl ARGASSI ADMIRAL, ALL INCL., 
10.7. – 21.7. SKOPELOS 9.990,-9.990,- Kč
studia AEGEAN VIEW, bez stravy 
11.7. – 22.7. KRÉTA 12.990,-12.990,- Kč
3*htl PORTO BELLISARIO, PP. 
11.7. – 22.7. KRÉTA 17.990,-17.990,- Kč
4*htl SUNSHINE CRETE, ALL INCL. 

15.7. – 30.7. PARGA 15.7. – 30.7. PARGA 4.9904.990,,-- Kč
studia THOMAS, bez stravy 

ULTRAA LAST MIINUUTE
4.7. – 1 .7.4.7. – 15.7.
sstududia BBYROYRO
7.7. – 17.7. 7.7. – 17.7. 
3* h3* htl SAN MAN M

.7. – 1 .7.8.7. – 18.7.
3* h3* htl AARGARGA
10.7. – 21.710.7. – 21.7
studia AEGE
11.7. – 22.711.7. – 22.7
3*htl PORTOh O
11 7 – 22 71 711 211 7 – 22 7

UULTRAUULTRA

BRNO, Josefská 21
Tel: 542 210 800
e-mail: brno@aeolus.cz 

PRAHA 1, Jungmannova 30
Tel: 222 523 172
e-mail: sale@aeolus.cz

www.aeolus.czwww.aeollus.cz

Konečné ceny včetně všech poplatků

Ceny zahrnují zp. letenku, ubytování, transfery, služby delegáta, uvedenou stravu, letištní a bezp. taxy, palivový příplatek. 
Dítě do 2.let celková cena 250,- Kč.Možnost připojištění léčebných výloh se stornem v ceně 33,- Kč / os. / den.

Text: Dita Brančíková
Foto: Metropol


