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JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

Události z regionů | Povodeň přinesla zkázu, ale i pomoc a solidaritu | Příloha Slavkov – minu-
lost i současnost | Mezinárodní Veletrhy Styl a Kabo se mění | Grand Prix České republiky 2009 
v Brně | Enotria nebo Itálie - cestování trochu jinak | Křížovka | Co vás čeká, vám prozradí Horoskop
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Bez sportu to u nás nejde Bez sportu to u nás nejde 

Profi l:

Dnes v listěDnes v listě

Město SlavkovMěsto Slavkov

Je jednou z nejúspěšnějších českých sportovkyň, medailí má doma nepřeberně. Přesto, že je ze 
severu Moravy, usadila se i se svojí rodinou natrvalo v Brně. Začala zde podnikat a sportu se 
věnuje i po ukončení aktivní kariéry. Půjde v jejích šlépějích i její dcerka Terezka?

Text: Dita Brančíková
Foto: Jef Kratochvíl

Narodila se 20. května 1971 v Karviné, zá-
kladní školu vychodila v Havířově, gymnázi-
um a vysokou školu pak v Brně. Na mistrov-
ství světa v roce 1997 v Aténách se zapsala do 
atletické historie jako trojskokanská mistry-
ně světa. Na kontě má i dalších sedm medailí 
z vrcholných akcí včetně olympijského bronzu 

z Atlanty 1996. Držitelka českého rekordu 
(15,20 m) se s atletikou rozloučila v roce 
2006 na ME v Göteborgu. V Brně si otevře-
la Hypoxi studio slibující návštěvníkům 
»postavu na míru«. Se svým bývalým trené-
rem a dnes manželem Michalem Pogánym 
vychovávají osmiletou dcerku Terezku.

■ Co pro vás znamená, když se řek-
ne Brno?
Brno je moje oblíbené město. Sice 
jsem se narodila v Karviné, dětství 
prožila v Havířově, ale poté, co jsem 
přešla na sportovní gymnázium na 
Botanickou, jsem si Brno zamilovala 
a nedám na něj dopustit. Je to pěkné 
město, kde se dobře žije.
■ Před 3 lety jste se v Göteborgu 

rozloučila s aktivní kariérou, 
jak na to vzpomínáte?
Opravdu není jednoduché 
ukončit vrcholovou kariéru. Je 
to docela jiný život. Měla jsem 
sice přísný režim, ale i tak to  
byly mé nejkrásnější roky. Nic-
méně nic netrvá věčně a člo-
věk se musí posunout ně-
kam dál. Snažím se ale s bý-
valými kolegy-sportovci zů-

stat v kontaktu, takže občas 
jedu na nějaké závody. Ofi ciál-
ně jsem kariéru ukončila v ro-

ce 2005, ale nakonec jsem ještě 
pomohla svému klubu USK Pra-
ha v extralize a to už jsem vlast-

ně ani nebyla vrcholový sportovec. 
Göteborg v roce 2006 byl můj po-
slední velký závod. V současné do-
bě můj život naplňuje dcera a její 

koníčky a škola. Je to stereotyp, 
na který jsem nebyla zvyklá. Ale 
tak už to v životě chodí.
■ Provozujete studio na formo-

vání postavy, jak jste na tento ná-
pad přišla?

Přemýšlela jsem, co dál a zařízení stu-
dia přišlo tak nějak v období, kdy jsem 
končila s vrcholovým sportem. Snaží-
me se klientům cvičením vylepšit po-
stavu  pomocí přístrojů, ve kterých 
se vytváří vakuum, podtlak a přetlak. 
Cvičení není náročné, jedná se o dlou-
hodobý cyklický pohyb, při kterém se 
odbourává tuková zásoba. 
■ Co vaše dcerka Terezka? Vedete 
ji s manželem k nějakým sportům? 
Vadilo by vám, kdyby pro ni sport 
nic neznamenal?
Terezku vedeme ke sportu oba s man-
želem už odmalička. Trávila s námi 
spoustu času na stadionu. Myslím 
si, že je všestranná, ale více ukáže až 
čas. V současné době chodí dvakrát 
týdně na tenis a na basketbal. Pokud 
by ke sportu neměla vlohy, nebo ji vy-
loženě nebavil, nebudeme ji k niče-
mu násilím nutit. Nicméně i tak bych 

ji ke sportu vedla. Pohyb patří k živo-
tu. Ale děti známých rodičů to mají 
bezesporu těžší a to nejen ve sportu. 
Jsou pod drobnohledem, často jsou 
na ně kladeny vyšší nároky. Je to vý-
hoda i nevýhoda současně.
■ Je dcerka Terezka spíše po vás, ne-
bo po manželovi?
Terezka má z každého něco. Jako ma-
ličká byla podle okolí „celý tatínek“. 
Teď mi zase všichni říkají, že je po-
dobná na mě. Také bych ale chtě-
la, aby třeba hrála na klavír. Jako já, 
když jsem byla malá. Momentálně 
to ale nemůžeme do všech těch ko-
níčků vmáčknout. Tak snad jí pozdě-
ji najdeme nějakého soukromého uči-
tele hudby. Jinak je Terezka normál-
ní osmiletá holčička se vším, co k to-
mu patří. Teď třeba sbíráme nálepky 
a Pokémony. 
■ Manžel hodně cestuje, jak snášíte 
odloučení? Dovedete si představit 
mít v tomto tempu druhé dítě?
Manžel se stará o vrcholové sportov-
ce a to s sebou nese i časté cesty do 
zahraničí. Ale snažíme se vše sklou-
bit. Naštěstí mám v domě dvě kama-
rádky, které mi pomáhají a také jed-
nu hodnou tetičku a sestru, které ob-
čas zaskočí. Co se týká druhého dí-
těte, kdyby mu byly už alespoň dva 
roky, proč ne?
■ Chystáte se letos někam na dovo-
lenou?
Letos jsme už na jedné dovolené by-
li. V Turecku. Letěli jsme s německou 
cestovní kanceláří a musím říci, že to 
bylo fajn a vyšlo to levněji než u nás. 
V srpnu nás ještě s manželem če-
ká kondiční příprava basketbalistek 
a volejbalistek ve Vysokých Tatrách. 
To bude spíše dovolená pro Terezku, 
pro nás to bude  pracovní pobyt. Ale 
bez sportu to u nás prostě nejde. 
■ Máte i nějaký jiný koníček mimo 
sport?
Jsem předsedkyní Jihomoravského 
klubu olympioniků. Když vidím olym-
pioniky - seniory, kteří právě díky ak-
tivnímu způsobu života zůstávají i ve 
vysokém věku stále v kondici, je to pro 
mě hnací motor. Říkám si, že dokud 
vstanu z postele, musím pořád  něco 
dělat. Mým koníčkem je i péče o naše-
ho pejska – cotonka Cobiho.



Distribuce po celé jižní M
oravě - 700 stojanů sítě Grand Princ

02 Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do vybraných domácností na jižní Moravě
ud

ál
os

ti

in
ze

rc
e

Brno

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

SLEVA
až 5000 Kč
NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ 

CHLADNIČKY, PRAČKY, MYČKY, SPORÁ-
KY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY

Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

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

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY

VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče
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Návštěvníci Brněnské přehrady by ani 
nadále neměli podceňovat nebezpečí, 
která představují obnažené dno a břehy 
nádrže. Potvrzují to události z posled-
ních dnů, při nichž byli městští strážní-
ci několikrát nuceni v oblasti přehrady 
zasahovat. Dno odpuštěné přehrady se 
stalo pastí pro mladého řidiče motoro-
vé čtyřkolky, který zapadl do bahna.
Na  březích nádrže byly také nalezeny 
kusy nevybuchlé munice z druhé světo-

vé války - například granáty nebo rake-
ta do raketometu.   
„Vstup na obnažené dno odpuštěné pře-
hrady je nadále výhradně na vlastní ne-
bezpečí. Znovu vyzýváme občany, aby 
se v oblasti chovali ukázněně a na nevy-
schlá místa nevstupovali,“ upozornil ná-
městek primátora Martin Ander. „Sni-
žování hladiny přehrady s sebou nese ne-
jen unikátní příležitost vidět místa, která 
se sedm desítek let nacházela pod vodou, 
ale přináší i značná rizika pro neukázně-
né návštěvníky. Město, kraj i Povodí Mora-
vy ve spolupráci s policií dělají pro zajiště-

Brněnská přehrada: upozornění
na nebezpečí trvá

ní bezpečnosti návštěvníků přehrady ma-
ximum,“ dodal.
Více k bezpečnostním opatřením: Sni-
žování hladiny Brněnské přehrady bylo 
zahájeno 4. června v souladu s harmo-
nogramem prací, které mají za cíl obno-
vit ekologickou rovnováhu v nádrži. Na 
zajištění bezpečnosti veřejnosti po do-
bu snížené hladiny spolupracují partne-
ři projektu - statutární město Brno, Jiho-
moravský kraj a Povodí Moravy - s Po-

licií ČR a Městskou policií Brno. Jako 
hlavní bezpečnostní rizika byla identi-
fi kována: možnost zapadnutí do zvod-
něné vrstvy bahna obnažené při sníže-
ní hladiny, nález nebezpečných před-
mětů, např. nevybuchlé munice.
Po dobu snížené hladiny v přehradě je 
proto vydána výstraha veřejnosti. Ve-
řejnost je  o rizicích informována nejen 
ve sdělovacích prostředcích, ale i pro-
střednictvím tabulí umístěných po ob-
vodu nádrže i v rekreačních střediscích, 
a to včetně výstrahy pro nebezpečí uto-
nutí při plavbě. (red)

Memoriál
Ivana Hlinky

Hokejový turnaj reprezentačních vý-
běrů do osmnácti let.
Letos se uskuteční kvalitně obsaze-
ný turnaj v Břeclavi již pošesté, dru-
há skupina se bude hrát tradičně ve 
slovenských Piešťanech. V Břeclavi 

se tento rok představí - kromě do-
mácího výběru - týmy Kanady, Švéd-
ska a Švýcarska. Na Slovensku si své 
zápasy ve skupině odehrají týmy 
Slovenska, Spojených států, Finska 
a Ruska.
Jednodenní přestávku v programu 
vyplní exhibiční zápas na počest vý-
ročí 75 let od založení břeclavského 
hokeje. Na své si přijdou hlavně star-
ší ročníky, které na břeclavském sta-
dionu shlédnou zápas „starých pá-
nů“ Břeclavi a Komety Brno (14. 8. od 
18.00 hodin).
Sobotní program vyplní zápasy 
o umístění, na jejich přesný rozpis 
si ale diváci budou muset počkat až 
po odehrání všech zápasů ve skupi-
nách. Finále turnaje ale uvidí diváci 
s největší pravděpodobností v Břec-
lavi ve večerních hodinách, jedinou 
výjimkou by byla účast Slováků v bo-
ji o zlaté medaile. V tomto případě by 
fi nále hostily Piešťany.
Ani poslední den v týdnu se dění na 
hokejovém stadionu nezastaví. Na 
tento den je totiž naplánováno přátel-
ské utkání extraligového nováčka Ko-
mety Brno s rakouským celkem Vien-
na Capitals. Brněnský tým totiž ode-
hraje kvůli rekonstrukci své domov-
ské haly Rondo svá přípravná utkání 
na různých stadionech po celé Mora-
vě a jednou ze zastávek bude i Břec-
lav. Na ledě Alcaplast arény bude br-
něnský tým i trénovat, a to dvoufázo-
vě od 17. do 21. srpna. (met)

Kotelny na Sídlišti Osvobození půjdou k zemi,
na jejich místě budou lidé parkovat

Foto: archivFoto: archiv

Palčivým problémem této lokality je 
parkování. Vyškovská radnice se sna-
ží tuto nepříjemnou situaci postupně 
zmírňovat. Po odstranění starých ko-
telen vzniknou na volné ploše právě 
nová parkovací stání (celkem 50 par-
kovacích míst). Výstavba parkoviště 
bude součástí II. etapy regenerace Síd-
liště Osvobození. Druhá etapa regene-
race zahrnuje jak budování zmíněné-
ho veřejného parkoviště, tak v rekon-
strukci stávajících chodníků a zpevně-
ných ploch, dále vybudování nových 
spojovacích chodníků, vytvoření od-
počivných ploch i úprav a doplnění 
zeleně. Předpokládáme, že druhá eta-
pa regenerace bude hotova do kon-

ce listopadu tohoto roku. Úpravy při-
jdou na zhruba 8 milionů korun. S fi -
nancováním by nám však opět měla 
významně pomoci dotace z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. Kompletní 
program regenerace Sídliště Osvobo-
zení schválily orgány města na konci 
roku 2007. První etapa, která byla za-
měřena především na rozšíření parko-
vacích stání nad hotelem Dukla, vybu-
dování nového parkoviště místo asfal-
tového hřiště a úpravy 1. vnitrobloku 
sídliště, byla realizována v loňském ro-
ce. Vyžádala si celkem 15 milionů ko-
run, přičemž radnici se na ni podařilo 
získat čtyřmilionovou dotaci od MMR 
ČR. (met)

Blansko

Aktiv BESIPu při MěÚ Blansko za pod-
pory Českého červeného kříže Blan-
sko pořádá 18. srpna 2009 od 11.00 do 
15.00 hodin Dny otevřených dveří na 
Dětském dopravním hřišti v Blansku. 
Děti si zde od 11 do 15 hodin mohou 
vyzkoušet jízdu podle pravidel silnič-
ního provozu, dále si budou moci vy-

zkoušet teoretické znalosti z pravidel 
silničního provozu a nacvičit si základy 
první pomoci pod dohledem členů ČČK 
Blansko. Podmínky účasti: dítě musí 
být starší 7 let, vlastní dopravní pro-
středek (kolo), dítě musí mít ochran-
nou přilbu a musí jej doprovázet oso-
ba starší 18 roků. (red)

Dny otevřených dveří
na dopravním hřišti

Pelhřimov

V Pelhřimově se bude točit celovečerní
fi lm na téma rekordy-kuriozity

Největší z Čechů - to je pracovní ná-
zev nového celovečerního fi lmu, kte-
rý se 14., 15. a 16. srpna bude točit 
v Muzeu rekordů a kuriozit a na pel-
hřimovském náměstí. Film, v němž 
budou hrát taková esa jako třeba Ja-
romír Hanzlík, Stanislav Zindulka, 
Igor Bareš nebo Aňa Geislerová, bude 
sice z části fi kcí, ale z většiny realitou 
popisující kromě příběhu vztahů me-
zi lidmi z fi lmového štábu hlavně čin-
nost Agentury Dobrý den a vše, co se 
točí kolem České knihy rekordů a tra-
dičního pelhřimovského festivalu ne-
obvyklých výkonů.
Film bude zcela jistě také dobrou po-
zvánkou do Pelhřimova - města re-

kordů a na stejnojmenný každoroční 
největší evropský festival - vždyť se 
v něm představí spousta těch, kteří 
o druhém červnovém víkendu pelhři-
movské setkání rekordmanů svými 
výkony pravidelně zdobí.  V kinech 
by se fi lm o pelhřimovském rekord-
manském hnutí, které se postupem 
času rozšířilo do celé České repub-
liky, mohl objevit ve druhé polovi-
ně příštího roku. Režisérem snímku 
je pan Robert Sedláček (v nejbližších 
týdnech mu jde do kin fi lm Muži v ří-
ji), který bude některé scény natáčet i 
v pelhřimovské Dolní bráně, kde síd-
lí Muzeum kuriozit, ale i na dalších 
místech České republiky. (red)
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Hlavním cílem soutěže bylo navrhnout 
koncepci náměstí a bezprostředního 
okolí „Zadání soutěže nebylo jednodu-
ché. Vytvořit příjemný městský prostor na 
hranici historického jádra z poněkud cha-
oticky působící rozlehlé plochy s převlá-
dající normalizační zástavbou, navíc vý-
razně ovlivněné dopravou, je složité,“ ří-
ká k soutěži architektka Alena Šrubařo-
vá z odboru rozvoje Městského úřadu 
ve Znojmě. Autoři návrhů měli vyme-
zit plochy, které mohou být zastavěny, 

Nová koncepce náměstí Svobody
Náměstí Svobody ve Znojmě přilá-
kalo značnou pozornost architek-
tonické veřejnosti. Celkem 24 ar-
chitektů či ateliérů se rozhodlo zú-
častnit se urbanisticko-architekto-
nické soutěže a najít novou tvář 
pro náměstí při vstupu do historic-
kého centra, které bylo pozname-
nané poválečnou demolicí a poně-
kud divokým stavebním vývojem.

navrhnout základní architektonické ře-
šení novostaveb, vymezit plochy zele-
ně, navrhnout změny systému dopra-
vy i vyřešit parkovací místa. 
Studie neřeší konkrétní detaily. Důleži-
tým aspektem je, aby náměstí získalo 
zpět prvky, které náměstí má mít. „Ná-
městí musí být prostorově vymezeno ur-
čitými hranicemi. Je nutné vrátit uliční 
čáru, kterou můžeme vidět na starých 

pohlednicích města a která zmizela po 
druhé světové válce,“ doplňuje Zdeněk 
Čižmář, vedoucí odboru rozvoje a je-
den z členů hodnotící poroty. 
Náměstí Svobody je posledním mís-
tem v městské památkové rezervaci 
nebo jejím okolí, kde zatím chybí pro-
jekt rekonstrukce a ani nebyla vypraco-
vána nebo zadána studie jeho revitali-
zace. „Náměstí plní celou řadu funkcí a je 
nejfrekventovanějším vstupem do měst-
ské památkové rezervace, nicméně jeho 
vzhled tomu neodpovídá. Jsem příjemně 
překvapený, jaký zájem soutěž vzbudi-
la. Hodnotil se nápad, ucelenost koncep-
ce i ekonomická proveditelnost. A to vše 
vítězný návrh splňuje,“ hodnotí soutěž 
starosta města Petr Nezveda. 
Nejvyšší ohodnocení získal návrh týmu 
ve složení Ing.arch. Petr Hurník, Jakub 
Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ond-
řej Bartůšek. 
Novátorsky studie řeší dopravu. Hlav-
ní dopravní tepna je rozdělena na dvě 
jednosměrné silnice po obvodu nového 
objektu naproti lázním. „Dopravní řeše-
ní znamená celkové zklidnění celého pro-

Návrh týmu ve složení Ing.arch. Petr Hurník, Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ondřej Bartůšek

storu.. Studie počítá s napojením centra 
města v původní stopě, Horní park je pro-
pojen s hradebním pásem vedle fi nanční-
ho úřadu stromořadím. Parkování je na-
vrženo v podzemí,“ popisuje Zdeněk Čiž-
mář. 
Na druhém místě skončila studie Ing.
arch. Zdeňka Zavřela, Ing.arch. Hany 
Seho a Ing. Josefa Mádra. 
Třetí místo získal Atelier M1 architek-
ti s.r.o. reprezentovaný Ing.arch. Jaku-
bem Havlasem, Ing.arch. Janem Háj-
kem a Mgr.akad.arch. Pavlem Jobou ve 
spolupráci s Ing.arch. Norbertem Wal-
trem, Ing. Pavlem Brázdou a Ing.arch. 
Helenou Kalinovou. 
Vítězný návrh bude rozpracován do re-
gulačního plánu, který bude podkla-
dem pro budoucí zahájení výstavby 
v území. 
Všechny soutěžní návrhy budou před-
staveny veřejnosti na speciální výsta-
vě, která  začíná v úterý 21. července ve 
13.00 hodin a potrvá až do začátku září. 
Zájemci si mohou studie prohlédnout 
v křížové chodbě Minoritského kláštera 
na ulici Přemyslovců ve Znojmě. (red) Studie Ing.arch. Zdeňka Zavřela, Ing.arch. Hany Seho a Ing. Josefa Mádra

Zavedení
parkovacích

karet
Vzhledem k nižšímu obsazení par-
koviště na ulici Bezručova než se 
očekávalo, budou pro občany jezdící 
denně do zaměstnání do centra Bos-
kovic nebo pro bydlící v okolí parko-
viště zřízeny předplatitelské parko-
vací karty, které by platily pouze na 
parkovišti na ul. Bezručova.

Parkovací karty budou vydávat Služ-
by Boskovice a budou roční, pololet-
ní nebo čtvrtletní. Počet vydaných 
karet nebude omezen a karta nebu-
de zaručovat volné místo. Na parko-
vištích na ul. Bezručova je 113 míst. 
Karty budou  na RZ (nepřenosné – 
platí pouze pro 1 auto).
Ceny karet s DPH: roční 1100,-Kč, 
pololetní 600,-Kč, čtvrtletní 300,-Kč. 
Cenově je zvýhodněna dlouhodobá 
platnost karty.
Současně Služby Boskovice s účinnos-
tí od 1. 8. 2009 snížily ceny u přenos-
ných předplatitelských parkovacích 
karet. Nové ceny jsou následující:
Cena za předplatitelskou parkovací 
kartu k parkování vozidla pro všech-
na vyhrazená místa placeného stá-
ní s výjimkou Masarykova náměs-
tí - přenosná na jméno nebo název 
fi rmy:
Platnost
parkovací karty Cena v Kč (vč.DPH)

3 měsíce 1 400,-Kč
6 měsíců 2 700,-Kč
1 rok 5 300,-Kč
 (met)

Boskovice

Znojmo

Skorošice a Tomíkovice. Spojuje je 
právě Skorošický potok, který se poté 
vlévá do Vidnávky. Jindy neškodný 
a malý vodní tok se změnil v prudkou 
ničící řeku. „Něco podobného jsme tu 

ještě nikdy nezažili, ani nejstarší pamět-
níci,“ tvrdí František Kadlec, starosta 
Skorošic. „Voda strhávala a desítky 
metrů odvalila i mnohametrákové 
balvany, kterými byl zpevněn právě 
opravovaný břeh potoka. Ironií osudu 
na zdevastovaných březích potoka zů-
stala stát nepoškozená cedule s názvem 
stavby: „Skorošický potok – protipovod-
ňová opatření“. Při vší smůle měly 
Skorošice štěstí. „I během přívalů vody 
veřejné osvětlení svítilo, takže lidé měli 

Povodeň přinesla zkázu, ale i pomoc a solidaritu
Je pátek 26. června a nad Tomí-
kovicemi na Jesenicku poprvé za-
hřmělo. „Bylo to v sedmnáct hodin 
a pět minut, pamatuji si to přesně, 
protože mě rachot hromu probu-
dil ze spánku před noční směnou,“ 
vzpomíná Jiří Scheuter, starosta 
tomíkovických dobrovolných ha-
sičů a šéf krizového štábu obce. 
Tropický liják trval asi hodinu 
a naplnil koryto Skorošického po-
toka až po okraj. Zdálo se ale, že se 
nic vážnějšího nestane, takže celá 
vesnice se v klidu chystala k spán-
ku. Bouřka však přišla ještě toho 
večera podruhé. „Zase se začalo 
blýskat asi v půl jedenácté večer 
a s blesky a hromy přišel i další 
prudký a intenzivní déšť,“ říká Jiří 
Scheuter. Druhý příval vody však 
už neměl v korytě žádné místo, 
a tak se prudký proud rozlil do 
okolí a přinášel s sebou zkázu.

lepší přehled o celé situaci,“ vzpomíná 
starosta Kadlec. „A hned druhý den 
jsme díky stavebním strojům, které 
se na úpravách koryta podílely, mohli 
vodě uvolnit průchod a zabránit tak 
dalším škodám,“ dodává. I tak je bi-
lance divoké vody ve Skorošicích 
ohromující – zničené silnice, mostky, 
vyplavené domy a sklepy, rozmetané 
břehy potoka na mnoha stovkách 
metrů, záplava těžkých žulových ka-
menů podél vody a nefunkční obecní 
vodovod. Předběžný součet odha-
du škod se zastavil na 64 milionech 
korun na obecním majetku a 15 mi-
lionech na majetku občanů. „Zaplať 
pán bůh jsme ale všichni živí a zdraví,“ 
končí výčet škod František Kadlec.
O pár desítek metrů dále po proudu 
v Tomíkovicích se odehrávala další 
dramata. „Spolu s dalšími dobrovol-
nými hasiči jsme uvolňovali vodě ces-
tu, když mi volala moje maminka, že 
máme vodu kolem domku,“ vybavuje 
si nepříjemné chvilky 42letý Jaroslav 
Švec. Stačil se vrátit včas a vzbudit 
svoji babičku, která spala v přízemí, 
a rychle s ní vyběhnout do patra. 
„Byli jsme ještě na schodišti, když voda 
vyrazila okna a vtrhla do přízemí, ale 
už nám jenom olízla paty,“ dodává 
Švec. Přízemí vloni opraveného domu je 

neobyvatelné a z osobního majetku ne-
zůstalo téměř nic. „Kamarádi mi muse-
li darovat i spodní prádlo,“ komentuje 
to Jaroslav Švec. 
O kus dál po proudu bydlí Antonín 
Havlíček s manželkou. Voda mu 
vzala část domu s garáží, kotelnou, 
koupelnou a technickým zázemím. 
„Kus domu musím strhnout a posta-
vit znovu,“ ukazuje pan Havlíček na 
otevřenou ránu ve zdi. Zkáza se ne-
vyhnula ani poslednímu domu ve vsi, 
ve kterém žije čtyřiasedmdesátiletá 
Ludmila Nagová. Voda odnesla vel-
kou část hospodářství, vymlela díru 
na zápraží domu a zaplavila a zniči-
la celé přízemí. Paní Nagovou stačili 
včas evakuovat tomíkovičtí hasiči. 
Ani v Tomíkovicích, narozdíl od sou-
sedních Vlčic, nikdo při povodni ne-
zahynul. Škody jsou ale též obrovské. 
„Odhad je na 41 milionů korun na ma-
jetku obce a 43 milionů u občanů, úplně 
byly zaplaveny čtyři domy,“ bilancuje 
Jiří Scheuter. Současně si pochvaluje 
pomoc vojáků, dobrovolných hasičů 
i obyčejných lidí ze vsi i odjinud. „Vo-
jáci a jejich technika vykonali obrovský 
kus práce, stejně jako dobrovolní hasiči 
z druhého konce republiky,“ oceňuje 
pomoc Scheuter. Stejně tak pomohli 
i neznámí lidé, kteří přijeli i s vlast-

Divoká voda strhla část domu pana Havlíčka.Divoká voda strhla část domu pana Havlíčka.

Nejlépe fi nančně některé ze za-
vedených humanitárních orga-
nizací. Například dárcovskou 
SMS s textem DMS ADRA na číslo 
87777 nebo příspěvkem na konto 
22770022/0800, v.s. 906 (Charita ČR) 
či 99619961/0300 v. s. 211 (ADRA)

ními spacáky, vybavením a hlavně 
chutí pracovat. Rychlá pomoc přišla 
i od různých institucí a fi rem. „Nemo-
hu je všechny vyjmenovat a nerad bych 
na některé zapomněl, všem však ze srd-
ce děkuji,“ říká Jiří Scheuter. Pomoc 
bude potřeba i nadále. „Lidé, kteří byli-
vyplaveni, mají ještě hodně práce na ob-
nově svých domovů před sebou. Síly na 
to máme, jenom peněz není stále ještě 
dost,“ uzavírá starosta tomíkovických 
hasičů Jiří Scheuter.
Kdo také pomáhal: ADRA, Charita, 
Červený kříž, RWE, ČEZ, Mora, Whirl-
pool, města a obce Voleč, Varnsdorf, 
Staré Město u Uherského Hradiště, 
Višňová, Kuřim, rodina Dorotíkova, 
Dušan Bilík a mnozí další...

Text: D. Sukalovský

Jak lze pomoci
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Starobylý moravský šlechtický rod 
Kouniců se stal na více než čtyři sto-
letí majitelem nejen zámku, ale i ce-
lého slavkovského panství. Podnět 
k barokní přestavbě renesančního 
sídla Kouniců ve Slavkově dal koncem 
17. století Dominik Ondřej z Kounic. 
Úkolem pověřil italského architekta 
Domenika Martinelliho z Luccy. Fres-
ky v interiérech vytvořil Andrea Lan-
zani, jenž úzce spolupracoval se štu-
katérem Šantánem Bussim. Sochařské 
prvky a skulptury v zámku i v parku 
vytvořil Giovanni Giuliani. 
Maxmilián Oldřich se však konečné 
barokní podoby zámku nedožil. Zá-
sluhy na dokončení celého zámecké-
ho komplexu má až teprve jeho syn, 
Václav Antonín hrabě Kounic-Riet-
berg, nejvýznamnější představitel ro-
du, od roku 1764 říšský kníže, stát-
ní ministr, kancléř Marie Terezie, Le-
opolda II., Josefa II. a Františka II. Po 
smrti posledního mužského potom-
ka rodu Kouniců hraběte Rubena pře-
chází zámek do vlastnictví rodu Pálf-
fyů. Po druhé světové válce se stal 
zámek majetkem československého 
státu. Dnes je vlastníkem město Slav-
kov u Brna a zámek byl v roce 2008 
vyhlášen národní kulturní památkou. 
K zámku patří i rozsáhlý park o roz-
loze 16 hektarů, který byl budován 
současně s barokním zámkem od ro-
ku 1700. Park s mnoha sochami od 
Giovanni Giulianiho a několika bazé-

město Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brna

Jak Slavkov
ke svému jménu přišel
Město Slavkov u Brna - vstoupi-
lo do světové historie napoleon-
skou bitvou a jeho zámek zaujal 
významné místo v dějinách stře-
doevropského umění.

V rozkaze, který Napoleon citoval 
následující den z tohoto zámecké-
ho balkónu gardovým jednotkám, 
označil za místo krvavého střetnu-
tí Austerlitz, což byl tehdejší název 
Slavkova. Jak tedy tento název vzni-
kl a co má společného s dnešním 
jménem města? Pravděpodobný 
základ pro pojmenování Austerlitz 
se jeví v latinském tvaru „Nova 
sedes“, což značí Nové sídlo. Histo-
rikové se domnívají, že vznikl před 
koncem 12. století, kdy se území 
dostalo do držení řádu Německých 
rytířů. Chybným přepisem do češ-
tiny, němčiny a latiny měnil se pů-
vodní tvar na Novosedelicz (1237), 
dále Nausedlicz (1322), Neusserlicz 
(1343), Nausterlitz (1460) a Auster-
litz (1611). Posledně vzniklý název se 
objevuje až do roku 1918 a následně 
ještě v době německé okupace.
Jméno Slavkov se poprvé připomíná 
v roce 1361 a pak až 1475. Název je 
odovozen od osobního jména Bohu-
slav, lidově Slávek. Vztahuje se prav-
děpodobně na nějaký blízký dvůr 
patřící stejnojmenné osobě. Z něj se 
buď z důvodu zániku či začleněním 
do struktury města přenesl i název 
Slavkov, takže se v 17. a 18. století 
vyskytují na zdejší aglomeraci obě 
jména vedle sebe. Pro rozlišení na-
šeho Slavkova od ostatních Slavko-
vů v Českých zemích byl přidán po 
roce 1918 dovětek u Brna.

Zámek Slavkov – Austerlitz

ny patří k nejvýznamnějším historic-
kým zahradám na Moravě. 
Ve sbírkovém fondu zámku Slavkov 
– Austerlitz se nachází model jezdec-
ké sochy svatého Václava od Josefa 
Václava Myslbeka. Jde o model sochy, 
která je umístěna na Václavském ná-
městí v Praze. 
Sochu věnoval sám autor JUDr. Vác-
lavu Kounicovi. Tento model, který 
již přesně kopíruje sochu umístěnou 
na Václavském náměstí, výjma soch 
čtyř světců na spodním podstavci, 
je zhotoven z  křehké zinkové sliti-

ny s bronzovou povrchovou úpravou. 
Plastika je vysoká přibližně 43 centi-
metrů, včetně korouhve. Celá socha 
je pak umístěna na dřevěném soklu 
o výšce 14,5 cm. Na užší straně toho-

Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě. Historie dneš-
ního barokního zámku však začíná ve 13. století, kdy zde byla vybudována komenda řádu ně-
meckých rytířů. Koncem l6. století, zřejmě za Oldřicha III. z Kounic, byl na starších základech 
vybudován renesanční zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami a mohutnou hranolovou věží.

to soklu se nachází menší bronzový 
štítek se svatováclavskou orlicí. So-
cha se na zámek ve Slavkově u Br-
na dostala v roce 1961 s pozůstalos-
tí, kterou tehdejšímu muzeu odkáza-
la druhá manželka JUDr. Václava Kou-
nice Josefína Kounicová, roz. Horová 
(*1881+1961). Socha byla značně po-
škozená, ale až na chybějící část co-
pánku hřívy se dochovaly všechny je-
jí části.

Václav Kounic se na-
rodil 26. 9. 1848 ja-
ko poslední, desáté 
dítě Michala Karla 
z Kounic a Eleono-
ry Voračické z Pa-
běnic a Bissingen. 

Ve stejném roce Václavův otec přebí-
rá slavkovský fi deikomis po vymře-

lé moravské větvi rodu Kouniců. Po 
předčasné smrti otce je Václav Kou-
nic vychováván pouze matkou, osví-
cenou šlechtičnou, která jej uvedla 
do společnosti. Eleonora Voračická 
podporovala činnost mnoha umělců 
i spisovatelů. Oceněním její činnosti 
bylo věnování prvního vydání knihy 
Babička její autorkou Boženou Něm-

covou právě Eleonoře Voračické.
Václav Kounic se díky svému učiteli, 
spisovateli Ferdinandu Schulzovi po-
tkával s dalšími vlastenecky smýšlející-
mi přáteli – právníkem Jaromírem Če-
lakovským, Vojtěchem Fričem, budou-
cím lékařem Emanuelem Englem a dal-
šími. S mnohými z nich se pak později 
setkal při své politické činnosti.

Foto: město Slavkov
Text: archiv města Slavkov

JUDr. Václav Kounic, osobnost, politik a mecenáš

ZAHRADNÍ
C E N T RU M

v ALEJI
Křenovická 1286 Slavkov u Brna • tel.: 544 220 733, 602 590 883
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ALEJI

 vodní rostliny
  balkonové květiny
 okrasné dřeviny
 trvalky
 skalničky

  řezané květiny
a vazby pro každou 
příležitost

  dekorační kameny
a oblázky

 keramika

 substráty
 hnojiva
 postřiky
  zahradnické nářadí
  sudové a lahvové víno 
„Znovín Znojmo“ 

Otevírací doba: po-pá 8.00-18.00 hod., so 8.00 -12.00 hod. www.zahradni-centrum.com
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Karlova pekárna

www.karlova-pekarna.cz

Slavkov, Palackého nám. 70
po-pá: 5:30-17:30 so: 6:30-11:00
tel.: 544 220 970
 

Bučovice ČD, Nádražní 342
Po-Pá: 5:00 - 17:00
tel.: 517 330 471
 

Bučovice, Smetanova 184
po-pá: 6:00 - 17:00, so: 6:30-11:00
tel.: 517 383 505 
 

Brno - Vaňkovka
po-so: 7:30-21:00,
ne 10:00-19:00
tel.: 542 219 031

KÁMEN DEKOR s.r.o. 
ČS Armády 940 
684 01 Slavkov u Brna 
tel./fax: 544 220 716
e-mail: kamendekor@seznam.cz

www.kamendekor.cz
Kvalitní kámen je základ

 kuchyňské desky
 koupelnové desky
 parapety
 schodiště
 dlažba
 obložení krbů
 pomníky
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tyVážení přátelé,
je mi velkou ctí 
představit vám 
krátce Slavkov u Br-
na, město nejen se 
slavnou minulostí, 

ale také se zajímavou a pestrou sou-
časností. Z historie bych chtěl uvést 
tři významná data a události. V roce 
1237 se objevila v písemných listinách 
českého krále Václava I. první zmín-
ka o existenci našeho města. V roce 
1416 další český král Václav IV. přidělil 
Slavkovu znak a znakové privilegium 
a povýšil ho na město. V roce 1805 
se 2. prosince v blízkosti Slavkova 
odehrála bitva tří císařů, ve které fran-
couzský císař Napoleon Bonaparte 
dosáhl svého nejslavnějšího vítězství 
a díky níž je Slavkov pod německým 
názvem Austerlitz znám v celém svě-
tě. Od počátku devadesátých let si ty-
to události město s dalšími obcemi na 
Slavkovském bojišti pravidelně každo-
ročně připomínají formou Napoleon-
ských dnů (srpen) a Vzpomínkových 
akcí (listopad), které svou jedinečností 
a atraktivností přitahují do našeho 
regionu tisíce turistů od nás i ze za-
hraničí. 
Město Slavkov u Brna se nachází 20 km 
na východ od Brna. Žije zde v součas-
né době 6.300 obyvatel a je přiroze-
ným správním městem pro okolní 
region. Má velmi výhodnou polohu 
díky dobrému dopravnímu napojení 
na všechny čtyři světové strany. Díky 
již zmíněné bohaté historii i celé řadě 
historicky významných památek je vy-
hledávaným cílem turistů. Zcela bez-
pochyby nejvýznamnější dominantou 
města je slavkovský barokní  zámek 
s rozsáhlým parkem. Celý areál je od 
roku 1997 ve vlastnictví města, které 

fi rem s orientací vesměs na lehký 
průmysl, míra nezaměstnanosti díky 
tomuto faktoru a dobrému doprav-
nímu spojení především s Brnem je 

vysoce pod celostátním průměrem 
a současně i nejnižší ve městech na 
okrese Vyškov. Slavkov je v současné 
době velmi dobrým místem k bydle-

ní, o čemž svědčí jeho umístění v ce-
lostátní anketě pořádané v roce 2006 
mezi městy ČR pod názvem „Kde se 
dobře žije?“ na skvělém 2. místě. Zá-
jem o výstavbu rodinných i bytových 
domů je v posledních několika letech 
opravdu velký. Podobného úspěchu 
dosáhlo naše město v letošním roce, 
kdy se v anketě „Město pro byznys“ 
umístilo v rámci Jihomoravského 
kraje na 1. místě a získalo prestižní 
ocenění Město pro byznys v JMK pro 
rok 2009. O Slavkově u Brna by se 
dalo jistě dlouze psát, o jeho historii, 
současnosti i plánech do budoucna, 
avšak nejlepším je pozvat vás k nám 
do města, abyste vše poznali na vlast-
ní oči. Přijměte pozvání a přijeďte po-
znat Slavkov u Brna. Budete vítáni.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

ze svého rozpočtu vynakládá značné 
fi nanční prostředky na jeho obnovu. 
V roce 2008 byl zámek vyhlášen ná-
rodní kulturní památkou. Dalšími vý-
znamnými památkami jsou klasicistní 
kostel, renesanční radnice a další his-
torické domy na náměstí. V blízkosti 
centra se nacházejí židovská synago-
ga a škola, hřbitovní kaple, zachovalé 
zbytky hradebního opevnění, severně 
od města pak židovský hřbitov a kap-
le sv. Urbana na kopci nad městem. 
V těsné blízkosti zámeckého parku 
a alejí se nachází areál sportovišť, 
městský fotbalový a atletický stadion, 
tenisové, volejbalové a nohejbalové 
kurty, nádherné městské koupaliště 
doplněné beachvolejbalovým areálem 
a 18-ti jamkové golfové hřiště s kom-
pletním zázemím, 9-ti jamková golfo-
vá akademie je navíc umístěna přímo 
v zámeckém parku. Městem protéká 
řeka Litava, která spolu s další sousta-
vou vodních ploch ve své bezprostřed-
ní blízkosti vytváří další pohodovou 
zónu ve městě.
Pro život ve městě a jeho rozvoj bylo 
v nedávné minulosti zcela strategic-
kým krokem  rozhodnutí o výstavbě 
obchvatu města, který byl dokončen 
v roce 1997. Touto realizací došlo 
k vymístění stále narůstající silniční 
dopravy mimo centrum města a byly 
tak nastaveny podmínky pro klidné 
a pohodové bydlení občanů a roz-
voj cestovního ruchu. Jak jsem již 
zmínil, Slavkov u Brna je v současné 
době pověřeným správním centrem 
pro okolní region (17 obcí s 20.000 
obyvateli). Jsme zřizovatelem dvou 
základních škol, tří mateřských ško-
lek, základní umělecké školy, domu 
dětí a mládeže. Dále je zde Integro-
vaná střední škola a základní (dříve 
zvláštní) škola, jejichž zřizovatelem 
je Jihomoravský kraj. Působí zde celá 
řada středních a menších výrobních 

í

město Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brnaměsto Slavkov u Brna

Slovo starosty 
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EMP, s.r.o. vyrábí a dodává
ČERPADLA 

 Ponorná čerpadla vyšších tlaků COV řada
 Ponorná elektročerpadla 3COA řada
 Zubová elektročerpadla 4 CZ

ELEKTROMOTORY
 Trojfázové a jednofázové asynchronní motory typu TM a JMC
 Asynchronní třífázové motory s brzdou

EMP, s.r.o.
Nádražní 394, 684 01 Slavkov u Brna

Tel:  + 420 544 423 011, Fax: +420 544 221 828
E-mail: Odbyt@emp-slavkov.cz, http://www.emp-slavkov.cz/

l

Náměstí města  SlavkovNáměstí města  Slavkov

kabelů NN a VN
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Inteligentní člověk ví, kdy a kde má přestat být rozumný, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dvě vstupenky na výstavu Bodies Revealed se může těšit Ondřej Kunz, Kamenačky 53, 628 00 
Brno. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky na Grand Prix České republiky. 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 11. srpna 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Jste velmi impulzivní, netrpěli-

ví a chcete všechno hned. Nečekejte ale, že 
objekt vaší touhy se jednoduše sám nastě-
huje do vaší ložnice. Budete se muset hod-
ně snažit, i tak to nebudete mít lehké.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Nedivte se, že majetnické pudy, 

kterým se často nemůžete ubránit, pova-
žuje vaše okolí za útlak. Sami nesnášíte, 
když se vám někdo pokouší řídit život, pro-
to nedělejte stejné věci svým partnerům.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Vyvarujte se přehnaným emo-

cím a negativním reakcím. Důsledky 
vaší prchlivosti budete jen velmi těžko 
napravovat. Přestože spoléháte na vaši 
obdivuhodnou výmluvnost, tentokrát 
můžete narazit.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Uvědomte si, že způsob, jakým 

nejraději trávíte léto, už nějaký čas oči-
vidně nevyhovuje vašim partnerům. Mi-
lujete své pohodlí a stereotyp, a to je začí-
ná pěkně štvát. Je na čase změnit styl.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Než odjedete na dovolenou, za-

bezpečte si dobře svůj byt nebo dům. 
Návrat domů by mohl být víc než ža-
lostný. Vyhněte se nepříjemnému pře-
kvapení a investujte do bezpečnostního 
zařízení. Vyplatí se to.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Přestože se vaše pocity mění ně-

kolikrát za den, v nejbližších dnech bys-
te se měli ustálit alespoň v rozhodnutí, že 
musíte sbalit kufry a co nejdříve vycesto-
vat za sluníčkem. Bez něho totiž uhynete.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Proud vašich nápadů a inspi-

race nikdy nevyschne. Proto se s chutí 
pusťte do plánování dovolené, i když 
nemáte peníze na cestování do exo-
tických zemí. Vám se podaří okouzlit 
i na pěší túře po okolí.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Do léta jste vykročili pravou 

nohou a máte všechny předpokla-
dy, že i další jeho průběh bude stejně 
tvůrčí, inspirativní a podnětný jako 
začátek. Ke konci léta ovšem trochu 
zvolněte a naberte nové síly.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Před vámi se otevírají neo-

mezené možnosti pro využití vašich 
schopností. Spojte příjemné s užiteč-
ným a vydejte se na studijní jazykový 
pobyt nebo na workshop. Možná po-
tkáte i vysněnou lásku.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nechejte někdy rozhodnout 

vaše srdce před rozumem. Neustá-
le se zmítáte mezi snahou vyniknout 
ve své profesi a touhou vytvořit har-
monický vztah. Vsaďte tentokrát na 
emoce a lásku. Nebudete litovat. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebraňte se zážitkům, kte-

ré vás čekají. Přesto, že se vždy řídí-
te rozumem a rozhodujete se opatrně, 
dovolte si občas nechat se unést kouz-
lem okamžiku. Léto je svůdné a vzru-
šující, vychutnejte si ho.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Chyby druhých neradi odpouští-

te a vůči partnerům jste neúměrně kri-
tičtí. Sami však nejste za-

se tak dokonalí, aby vaše 
chování bylo opodstat-
něné. Své vynikající 
analytické schopnos-

ti obraťte na sebe.
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První zásadní změnou je, že veletrhy STYL a KABO jsou 
čistě odborné, zaměřené na B2B prezentaci bez možnosti 
přístupu laické veřejnosti. „Vystavovatelé chtějí prioritně uza-
vírat objednávky a získávat nové obchodní kontakty, tím spíše 
nyní - v období fi nanční krize“, uvedla ředitelka projektů SK 
Ing. Gabriela Vargová. 
Další změny se týkají organizace branží v rámci areálu, 
neboť organizátoři chtějí  vystavovatelům i návštěvníkům 
vyjít vstříc a nabídnout jim kvalitnější a efektivnější pre-
zentaci. Veletrh KABO se bude zcela poprvé prezentovat 
v novém multifunkčním pavilonu P, kde se představí na-
příklad tradiční značky GENEZE, ROGALLO, WORTMANN, či 
legendární CONVERSE. Veletrh KABO má navíc novou sekci 
softwarové vybavení pro maloobchod a velkoobchod.
Veletrh STYL bude taktéž pozměněn. Sekce Baby má no-
vou image, vystavující fi rmy jako jsou MADONNA, CAR-
CULINA, FIXONI budou nově umístěny do pavilonu V, spo-
lečně s klasickou konfekcí a módními doplňky. Babyboom 
se projevil ve zvýšeném zájmu o těhotenskou módu, 
značky jako jsou SOPHIA, MAMA´S WORLD, 9FASHION 
zde nebudou chybět. Novinkou je i to, že v pavilonu V bu-
de zcela poprvé přehlídkové molo. Změny organizačního 
charakteru se nevyhnou ani oboru Lingerie/Swimmwear 
a BIJOUX, tzn. vystavovatelů doposud umístěných v hale 
A, kteří již v srpnu budou v  modernějším a plně klima-
tizovaném pavilonu F. Novinky na nadcházející sezónu 
v dámském i pánském prádle zde představí např. ATLAN-
TIC, FAVAB, MONA, SASSA, SPOLTEX a mnoho dalších. 
Změny se nevyhnuly ani doprovodnému programu. 
„Z důvodu orientace na čistě kontraktační veletrhy jsme mu-
seli celý doprovodný program ještě více specializovat na pod-
poru a rozvoj podnikání jak vystavovatelů, tak návštěvníků. 
Zvětšili jsme počet seminářů, mezi nimiž zájemci naleznou 
například: Jaký vliv má povědomí o značce na prodej a ce-
ny? od mezinárodní komunikační agentury Marco BBN, či 
seminář asociace ČOKA a Ředitelství cel - Jak bojovat s asij-
skou konkurencí?, nebudou chybět ani Módní trendy Denní 
přehlídky budou ve všech pavilonech (P, F a V) či v bazénu 
před pavilonem Z a jsou vždy ušity na míru dané branže“, 
uvedla Ing. Vargová.
Všichni, kteří chtějí veletrh navštívit mohou využít zvý-
hodněnou online registraci na www.styl.eu a získat 50% 

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO
se mění a žijí přípravami na srpnový 34. ročník 

Brněnské výstaviště se připravuje na již 34. ročník meziná-
rodních veletrhů módy STYL a KABO. Tentokrát se uskuteč-
ní ve dnech 25. - 27. srpna  2009 a budou zcela v novém. 

slevu na vstupenku, kterou mohou následně použít i ja-
ko jízdenku na MHD. Ti, kteří přijedou auty, mají bonus 
ve formě zlevněného parkování za 100,- Kč/den na volné 
ploše R přímo před pavilonem P.
Kontraktační veletrhy STYL a KABO jsou i v době fi nanční 
krize stále největší a současně jedinou prezentací módního 
průmyslu v České republice a ve střední Evropě. 
Pořadatelé veletrhů očekávají  představení přes 600  
značek z více než 20 zemí, které  představí kolekce pro 
jaro/léto 2010.

Buďte tam, kde se uzavírá business!
Brno – Výstaviště 25.-27.srpna 2009.  www.styl.eu

Speciální nabídka pro čtenáře 
Moravského METROPOLU!

Speciální sleva  15%15% na  na 
ceníkové ceny nebo 1000,- Kč

z nabídky Last Minute na 
každou jednu cestovní smlouvu.  

Platí pouze v naší CK do 31.8.2009  na na 
základě předložení tohoto inzerátu.základě předložení tohoto inzerátu.

SpS eciáSpS eciál
MoravMorav

SSSppeeccSSSppec
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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
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.
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Popsat Toskánsko slovy je nesmírně 
těžké. Žádná slova totiž nevystih-
nou pohled do krajiny z historických 
měst na náhorních terasách a pů-
vab venkovských sídel zasazených 
do scenérie s citlivostí umělců, kteří 
v tomto kraji našli svoji inspiraci, žád-
ná fotografi e nenahradí drsnost stře-
dověkých hradebních kamenů pod 
bříšky prstů, vůni plného a jiskřivého 
červeného vína či chuť pecorina, skvě-
lého ovčího sýra podávaného přímo 
na farmě. Jistě ne náhodou Toskánsko 
inspirovalo takové umělce, jakými byli 
Giotto, Donatello, Michelangelo Buona-
rotti, Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci 
či Raffael Santi. A zapomenout bychom 
neměli ani na zdejšího slavného rodáka 
z časů nejnovějších – Andreu Bocelliho. 
V Toskánsku se rozhodně nebudete 
nudit. Florencie s galerií Uffi zzi a Pon-
te Vecchio, Pisa s šikmou věží či Sie-
na s Piazza del Campo s historickou 
radnicí. Omrzí-li vás turistické hem-
žení, vyrazte na venkov. Budete-li 
mít dojem, že toskánskou krajinu 
jste již někde viděli, nemýlíte se – je 
v mnohém stejná, jak ji kdysi zachy-
tili renesanční mistři malíři. Při cestě 
budete míjet staré venkovské domy 
a usedlosti, olivovníky, cypřiše, pinie 
a vinice, vše v dokonalé harmonii 
funkčnosti a estetiky. Objevte stře-
dověká místa, jakými jsou Volterra 
nebo San Gimignano se 14 věžemi, 
které kdysi sloužily k obraně v pří-
padě napadení nepřítelem. Nebo 
se zastavte v historickém centru 
renesančního města Pienza, které 
nechal vystavět papež Pius II. A, 
konec konců, i v Toskánsku najde-
te mořské pláže, kde slunce svítí 
jako o život.

Enotria aneb Itálie? Ano, ale trochu jinak
Enotria, neboli Země vína, tak tuto zemi nazývali již dávní Etruskové, mýtický národ, jehož písmo dosud 
nebylo rozluštěno. Ale stejně tak bychom mohli mluvit o zemi malebné krajiny, olivových hájů, středo-
věkých městeček, historických památek, sýrů, cypřišů a venkovských usedlostí, které jakoby do krajiny 
patřily odjakživa, a také příjemných lidí. Zapomeňte na přeplněné pláže a spálená záda a potěšte všech-
ny své smysly v Toskánsku, trochu jiné Itálii, než ji (většinou) známe dosud.

Je toho ještě mnoho, co v Toskánsku 
stojí za zhlédnutí, ohmatání, ochut-
nání či přivonění. Ale jak již bylo ře-
čeno, žádná slova nemohou nahradit 
vlastní zkušenost. Toskánsko je vám 
otevřené.  www.pisaturismo.it

Tip: Leťte z Bratislavy
Z Bratislavy jste v Pise za hodinu a půl 
přímým letem se společností Ryanair. 
Rychlé, pohodlné, laciné. Pozor dejte 
na dodržení podmínek přepravy, pře-
devším počtu a hmotnosti zavazadel. 
Letiště M. R. Štefánika je dobře do-
stupné z městského dálničního okru-
hu, případně autobusy MHD (z hlav-
ního železničního nádraží č. 61, č. 96 
z Petržalky). www.letiskobratislava.sk,

www.ryanair.com

Tip: Volterra
Středověkou atmosférou nadchne 
Volterra – město alabastru. Histo-
rické jádro obepíná dvojitý okruh 
středověkých hradeb. Město na skal-
ní plošině až 555 metrů nad okolní 
krajinou nabízí malebné kamenné 
středověké uličky s množstvím ori-
ginálních kaváren, restaurací a pro-
dejen alabastrových výrobků či dílen, 
kde tato mnohdy malá umělecká díla 
vznikají. Obdivovat můžeme také rui-
ny starořímského divadla s lázněmi. 
Na večeři si zajděte do restaurantu Del 
Duca v ulici Di Castello, užijete si tos-
kánskou kuchyni a vína v plné parádě. 
 www.volterratur.it,

www.enoteca-delduca-ristorante.it

Tip: Hotel Quattro Gigli
O hotelu Quattro Gigli, tedy Čtyři lilie, 
můžete říci všechno možné, jenom ne 
to, že je nudný. 

Text: DrS, foto: Igor Vadovič 4x
         a Lea Krčmáriková

K Brnu patří Mistrovství světa silnič-
ních motocyklů stejně, jako Špilberk 
nebo Šalina. Boje mezi muži za řídít-
ky o vavříny s mezinárodní vůní se 
zde jely poprvé již v roce 1965, tehdy 
ještě na úzkých a zrádných silničkách 
mezi Brnem a Ostrovačicemi. V osm-
desátých letech okruh přestal vyho-
vovat bezpečnostním standardům, 
a tak zde setrvaly jen závody motocy-
klů evropského poháru. V té době se 
již všichni těšili na okruh nový, mo-
derní, vybudovaný tak, aby přesně 
splňoval přísné limity i do vzdálenější 
budoucnosti. Když se pak roku 1987 
otevřely brány nového brněnského 
automotodromu, mistrovství světa 
silničních motorek se zde s výjimkou 
roku 1992 usadilo natrvalo. Brněnský 
okruh si za ta léta oblíbili jak jezdci, 
tak diváci, kterých se zde každým ro-

Cardion AB Grand Prix
České republiky 2009

Magnetem milovníků rychlých 
motocyklů patří v srpnu tradičně 
Automotodrom Brno. Důvod je jed-
noduchý – každoročně se na tento 
světoznámý okruh sjíždí účastníci 
Mistrovství světa silničních moto-
cyklů, aby bojovali o další příděl 
mistrovských bodů.

kem schází rekordní návštěva celého 
šampionátu, poslední roky okolo 240 
tis. návštěvníků.
Letos se máme opravdu na co těšit. 
Dosavadní průběh mistrovství nabízí 
úžasné souboje v královské třídě Mo-
to GP, kdy se o první místo neustále 
přetahují týmoví kolegové Valentino 
Rossi a Jorge Lorenzo, sedlající stroje 
Yamaha. Budeme jistě velmi zvědaví, 
jak se po zranění bude Španělu Loren-
zovi v Brně dařit. Ve dvěstěpadesát-
kách je pro českého fandu jedné sto-
py jistě úžasné sledovat jízdy Lukáše 
Peška a stále lepšího Karla Abraháma, 
a spoustu příznivců má jistě také nej-

mladší zástupce českých barev Lukáš 
Šembera, který získává cenné zkuše-
nosti v nejnižší kategorii 125ccm. Na-
víc dalšími Čechy v poli budou jezdci, 
startující na divokou kartu!
Bude tak velmi napínavé sledovat tyto 
souboje mistrů řídítek, i to jestli třeba 
letos padne další rekord v návštěvě 
Masarykova okruhu. Automotodrom 
Brno je totiž obrovským lákadlem, 
a na jeden víkend se díky Mistrovství 
světa silničních motocyklů stává Brno 
motoristickým srdcem ne Evropy, ale 
celého světa!

Provozuje ho již od roku 1930 rodina 
Puccioni v domě ze 14. století. Každý 
pokoj, vybavený historickým nábyt-
kem, je originál – nenajdete dva stejné. 
Hotelová kuchyně je skvělá a na slad-
kou tečku s domácími cantuccini a de-
zertním vínem budete vzpomínat ještě 
dlouho. www.quattrogigli.it

Tip: Museo Piaggio
Museo Piaggio „Giovanni Alberto 
Agnelli“, jak zní jeho ofi ciální ná-

zev, najdete ve městě Pontedera. Jeho 
větší část je věnována historii a sou-
časnosti kultovních skútrů Piaggio Ve-
spa, ale spatříte v něm i jiné technické 
lahůdky z dílny rodu Agnelliů. Skútry 
jsou k vidění i v úpravách, které na 
ulici rozhodně nespatříte – třeba s na-

montovaným bezzákluzovým 65 mm 
kanonem, který byl údajně ve výzbroji 
francouzských parašutistů. www.
museopiaggio.it

Tip: Fattoria Varramista
Venkovské šlechtické sídlo, které od ro-
ku 1406 patřilo rodu Capponiů. Na 400 
hektarech najdete skvostné staletí sta-

ré vily, hospodářství, aleje, louky, rybní-
ky, vinice, olivové háje. Chcete-li poznat 
toskánská skvělá červená vína a místní 
sýry, prosciutto a další speciality, máte 
příležitost právě zde. Stejně tak, jako 
strávit noc pod staletými stropy zdej-
ších panských sídel. www.varramista.it
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VarramistaVarramista

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

kompletní realitní a právní servis
zprostředkování půjček na nemovitosti
exekuční řízení, vymáhání pohledávek
prodej a nákup nemovitostí
zprostředkování práce
školení na odbornou péči o zákazníka
další doplňující služby

Trade-Real-Consult, s.r.o.Trade-Real-Consult, s.r.o.
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pobočka PRAHA: Koněvova 316/26, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov
tel./fax: 222 782 660, mobil: 777 794 251 
pobočka BRNO: Šumavská 31, budova B; 4. patro, BRNO 
kancelář: 549 131 528, mobil: 720 663 280
e-mail:jednatel@tr-consulting.cz
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Text a foto: Automotodrom Brno
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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
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