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51. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

5. mezinárodní 
veletrh dopravy  
a logistiky

Text: Dita Brančíková, foto: Tino Kratochvíl

Masarykův onkologický ústav v Brně se zabývá léčbou nádorových onemocnění již od roku 1935 a patří ke špičkovým praco-
vištím nejen v České republice. Proto jsme pro vás vyzpovídali jeho ředitele, profesora Jiřího Vorlíčka.

■ Pane profesore, jak je na 
tom v současné době Česká 
republika v léčbě nádorů?
V posledních letech jsme 
v České republice zazna-
menali velký pokrok v léč-
bě zhoubných nádorů. Pa-
cienti jsou léčeni stejně 
jako nemocní ze starých 
zemí EU. A to z více důvo-
dů. Poslední roky se díky 
dobré ekonomické situ-
aci uvolnilo na léčbu ví-
ce fi nancí, také se cent-
ralizovala nejsložitější 
a nejdražší péče do kom-
plexních onkologických 
center. Ovšem teď mám 
trochu obavy, že fi nan-
cování bude díky eko-
nomické krizi stagnovat 

a české zdravotnictví se 
dostane do problémů. 

■ Myslíte si, že Češi věnují 
dostatečnou pozornost pre-

venci?
No, mohlo by to být lepší. Lidé 
se stále moc spoléhají na stát. 
Všichni by si měli uvědomit, že 
jak jsme ochotni například starat 
se o svůj byt či auto, tak musíme 
být zodpovědní i ke svému zdraví 
a něco pro ně udělat. 
■ Jaké skupiny lidí jsou v součas-
nosti nejohroženější ?
Tak určitě jde o kuřáky. Obecně se 

kouří stále stejně, ale vzrůstá počet 
kouřících teenagerů, což se dříve v ta-

kové míře nevyskytovalo. U kuřáků se 
vyskytuje 30krát častěji rakovina plic, 

než u nekuřáků. Ohroženi nádory jsou 
dále lidé obézní a lidé s malou fyzickou ak-

tivitou a samozřejmě nesmíme zapomenout 
na vliv genetiky.
■ A jak jsou na tom mladí lidé, nevzrůstá po-
čet nemocných v této skupině ?
To bych neřekl. Zhoubných nádorů přibý-
vá, ale jak jsem říkal, spíše u rizikových 
skupin a starších lidí. Může za to sou-
časný životní styl, znečištěné život-
ní prostředí, zrychlené životní 
tempo, stresy. Organismus je 
více zatěžován a je potom 
náchylný k onemocně-
ní. Roste počet star-

ších lidí, obecně se prodlužuje věk. Rakovi-
na byla vždycky, ale když se lidé dříve do-
žívali v průměru 40 let, nebylo jí tolik.
■ Každou chvíli se objeví v médiích informa-
ce, že se vynalezl nějaký lék na rakovinu, jak 
to tedy je?
Zázračný lék, který by léčil všechny druhy ná-
dorů– a máme na 80 typů zhoubných nádorů 
– zatím vynalezen nebyl a podle mého názoru 
ani nikdy nebude. Důležité je nádorům přede-
vším předcházet, případně je zachytit v časném 
stádiu, kdy je většina nemocných vyléčitelných. 
S pokroky v medicíně se stále více lidí uzdravu-
je, nebo žije s nevyléčitelným nádorem déle. 
Každý rok se ve světě objevují stovky příprav-
ků, které by mohly být použitelné při léčení 
nádorů. Ale cesta od nich k vlastnímu léku je 
dlouhá, složitá a fi nančně nákladná a trvá až 
10 let a ve fi nále se většina přípravků v prů-
běhu zkoušení neosvědčí. To, že jsou nádo-
ry závažným celospolečenským problémem 
ukazují i čísla. Každý rok je diagnostikováno 
v České republice 65 000 nádorů a v současné 
době se lékaři starají celkem asi o 350 000 lidí, 
kteří zhoubný nádor mají nebo jsou kontrolo-
váni po jeho vyléčení.
■ Jaké druhy nádorů vlastně existují a jak 
se léčí?
Dělíme je na solidní a krevní. Mezi solidní patří 
rakovinové nádory a ty se většinou dají, jsou-li 
zachyceny v počátečním stádiu, operací zcela 
zlikvidovat. Ve druhém a třetím stádiu nemoci 
se část pacientů zcela uzdraví a části prodlou-
žíme život. A u nádorů v nejpokročilejším sta-
diu musíme léčit především obtíže nemoc-
ného, jako je bolest či dušnost a zajis-
tit nemocnému co nejlepší kvalitu 
zbytku života. Krevní nádory, 
kam patří leukémie a lym-
fómy, neoperujeme a ji-
nak zde platí podob-
ná pravidla jako 
u solidních 
nádorů.

■ Ve starých knihách se o rakovině píše 
jako o „raku“, jak to vzniklo ?
Rakovina byla nazvána podle rakoviny pr-
su u žen, kde nádor v pokročilém stádiu 
opravdu může připomínat raka. Ve sta-
rých knihách se rakovině říkalo „rak“, ale 
zhruba od první poloviny dvacátého stole-
tí se ustálil název rakovina. Jak už jsem ří-
kal, rakovina lidstvo provází od nepaměti, 
už u mumií byly nalezeny známky nádorů. 
Ovšem tehdy nebyla rakovina tolik rozšíře-
ná, lidé umírali na jiné nemoci, především 
infekce.
■ Vyčetla jsem si, že se u vás v ústavu ta-
ké věnujete pomoci lidem, jejichž příbuz-
ní trpí rakovinou ?
Ano, program se nazývá Balance – jsou to 
takové poradenské kurzy pro pacienty a je-
jich rodiny. Užitečná věc, běží to již asi de-
set let. Zároveň také máme u nás v ústa-
vu Onkologické informační centrum, 
které je myslím jediné v České re-
publice. Zde se zájemci mohou 
dozvědět při osobní návště-
vě, po telefonu, nebo na 
internetových strán-
kách, řadu důleži-
tých informa-
cí z této ob-
lasti. 

XIII. PIVNÍ POUŤ
Program na nádvoří  

moderuje Adéla a Dalibor Gondíkovi • VĚRA ŠPINAROVÁ se skupinou Adama 
Pavlíka • A. + D. Gondíkovi – pěvecká show • FLERET a J. Šuláková • KAMELOT • 

LEONA MACHÁLKOVÁ • VAŠO PATEJDL, hity skupiny ELÁN • LUCIE BÍLÁ

Podium „Výletiště“ a Limonádový ráj
moderuje Milan Noha • Taneční klub NELLY Černá Hora a WORKDANCE TEAM Lysice ČH • Nebojte se 

strašidel – s hosty Jů a Hele • ZELENÁ PÁRA • MAREK ZTRACENÝ s kapelou • ARGEMA • DOCTOR P.P., rock 
• Albert Kronek a ALBAND

V průběhu celého dne:  exkurze pivovarem • pivní speciality 
• ochutnávka nových výrobků • pouťové atrakce • zábava pro děti

V ČERNÉ HOŘE

V SOBOTU 26. ZÁŘÍ 2009

Partner Pivní pouti:

www.pivovarcernahora.cz

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.:Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.:
Zachytíme-li nemoc včas,Zachytíme-li nemoc včas,

většina pacientů se vyléčívětšina pacientů se vyléčí
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Systém datových schránek a s ním sou-
visející konverze dokumentů se řídí zá-
kony č. 300 a 301/2008 Sb. Od října se 
proto bude moci každý, kdo bude mít 
zřízenou datovou schránku, obracet na 
Magistrát města Brna i touto formou 
elektronické komunikace.
Již od počátku července však Magis-
trát města Brna na žádost nabízí služ-
bu tzv. autorizované konverze doku-
mentů. Jedná se o úplné převedení do-
kumentu z listinné podoby do podoby 
elektronické a naopak.
„Datové schránky jsou moderním způso-
bem korespondence s úřady a měly by při-
nést zrychlení, větší komfort a jistotu při 
doručování úřední korespondence. Magis-
trát ještě bude žádat o samostatnou dato-
vou schránku pro Městskou policii v Brně 
a je jasné, že rovněž každá městská část 

bude mít svoji datovou schránku,“ uvedl 
tajemník MMB Pavel Loutocký.
■ Co je datová schránka?
Datová schránka je elektronické úlo-
žiště, které je určeno k doručování ko-
respondence úřadům a ze strany úřa-
dů těm, kteří mají datovou schránku 
zřízenou. Zároveň bude moci sloužit 
i k doručování dokumentů mezi obča-
ny, podnikateli a fi rmami navzájem. Je-
dinou podmínkou je, že povaha doku-
mentu takový způsob doručení umož-
ňuje. Datové schránky zřizuje a spra-
vuje Ministerstvo vnitra.
■ Brno pilotním městem
Připravenost a aktivitu brněnského 
magistrátu dokládá také skutečnost, 
že MMB byl vybrán mezi osm pilotních 
institucí, které systém datových schrá-
nek zkoušely již v průběhu května 

Podrobný přehled o aktuálních záměrech ŘSD 
ČR na jižní Moravě se silničáři rozhodli přiblížit 
veřejnosti. V těchto dnes spustili webové strán-
ky www.silnicenamorave.cz.
Podle ředitele brněnské Správy Ředitelství silnic 
a dálnic ČR Pavla Kremitovského je cílem webu pře-
devším informovat obyvatele Jihomoravského kra-
je o plánované výstavbě nebo chystaných opravách 
silnic, ale také ukázat, že na jižní Moravě se nepra-
cuje jenom na rychlostní silnici R43 či velkém měst-
ském okruhu v Brně. „Jistě, tyto konkrétní projekty 
mají nesmírný význam pro další rozvoj kraje,“ napsal 
v úvodním blogu na webových stránkách. 

Jádrem webu je záložka s názvem Aktuální zámě-
ry. Jedná se o interaktivní mapu 33 staveb v přípra-
vě nebo realizaci vypracovanou ve spolupráci pro-
jektantů a manažerů Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Návštěvník stránek si může prohlížet mapu kraje, 
kde se mu zvýrazňují jednotlivé stavby s aktuální-
mi informacemi.
Návštěvníci zde dále najdou tzv. nosné stavby 
s největším vlivem na odvedení tranzitní dopravy, 
ucelenou koncepci rozvoje silnic v kraji nebo aktu-
ality z dění v dopravě.

Datovou schránku spustí magistrát o měsíc dříve, než ukládá zákon
2009. Po drobných připomínkách MMB 
vyjádřil se systémem spokojenost. 
■ Autorizovaná konverze
Aby mohly být datovými schránkami 
doručovány i dokumenty, které dosud 
v elektronické podobě neexistují (např. 
rodný list), provádí úřady autorizova-
nou konverzi dokumentů, tedy „úřed-
ní a ověřený převod“ dokumentu z lis-
tinné podoby do podoby elektronické 
nebo naopak. 

Magistrát města Brna má s touto služ-
bou praktické zkušenosti a již ji od
1. 7. 2009 poskytuje na kontaktním 
místě veřejné správy – Czech Point, 
Malinovského nám. 3, místnost 011. Při 
konverzi dokumentu z nebo do elek-
tronické podoby je možno využít tzv. 
datového úložiště (elektronické aplika-

ce systému kontaktních míst veřejné 
správy přístupné způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup) nebo dokument 
přinést na technickém nosiči dat s la-
serovým záznamem (CD, DVD či fl ash). 
Technické zařízení MMB zatím umož-
ňuje konvertovat listiny ve formátu A4 
a do tohoto formátu.
Autorizovaná konverze je zpoplatněna 
dle zákona částkou 30,-Kč za každou 
i započatou konvertovanou stránku. 
■ Co je informační systém datových 
schránek?
Informační systém datových schránek 
je novým komunikačním systémem 
mezi orgány veřejné moci a právnický-
mi osobami, mezi orgány veřejné mo-
ci a podnikajícími fyzickými osobami, 
orgány veřejné moci a fyzickými oso-
bami a také mezi orgány veřejné moci 
navzájem. Vzájemná komunikace me-
zi právnickými osobami, podnikající-
mi fyzickými osobami a fyzickými oso-
bami bude možná od 1. 1. 2010, i když 

až do 1. 7. 2010 budou moci být touto 
cestou zasílány pouze faktury nebo ob-
dobné žádosti o zaplacení. Ale od 1. 7. 
2010 bude možno dodávat dokumen-
ty libovolného obsahu. Informační sys-
tém datových schránek je systém rych-
lý (datová zpráva je doručena praktic-
ky okamžitě), spolehlivý (datová zprá-
va se nemůže ztratit), auditovatelný (je 
jednoduše dokazatelné, kdo datovou 
zprávu podal a komu byla doručena).
■ Jak je to s fyzickou osobou?
Jste-li fyzická osoba, můžete si o zří-
zení datové schránky požádat. A vyu-
žívat výhod zaručené a bezpečné ko-
munikace s orgány veřejné moci třeba 
z pohodlí svého domova. Jste-li podni-
kající fyzická osoba, můžete si o zříze-
ní datové schránky požádat. A vyu-
žívat výhod zaručené a bezpečné ko-
munikace s orgány veřejné moci třeba 
z pohodlí své kanceláře.
Více informací o datových schránkách  
naleznete na www.datoveschranky.info

Začátkem října 2009, tedy měsíc před ofi ciálním zahájením, spustí Magis-
trát města Brna svou datovou schránku. Tento měsíční předstih je výsledkem 
zkoušení datové schránky a nutných úprav spisové služby.

Nová Husova ulice otevřena
Brno | Od půlnoci ze čtvrtka na pátek 28. srpna 2009 byla nově zrekon-
struovaná ulice Husova již plně přístupna všem řidičům. Tímto dnem totiž 
skončila oprava Husovy ulice, která byla zahájena začátkem července 2008 
s investicí z rozpočtu města Brna ve výši 205 mil. Kč.

Jedná se o rekonstrukci jedné z nejdů-
ležitějších dopravních tepen v centru 
Brna. Konec opravy bude doprovázet 
malá pouliční oslava (program viz níže). 
„Věděli jsme dopředu, že půjde o velice 
náročnou rekonstrukci, a že trpět budou 
zejména řidiči. Dnešním dnem to celé kon-
čí. Otevřením Husovy ulice bude centrum 
města zase o trochu více dostupné, ale 
i hezké a bezpečné,“ řekl primátor měs-
ta Brna Roman Onderka. „Rekonstrukce 
v historickém jádru je vždy obtížnější, než 
novostavba na zelené louce. Chtěl bych po-
děkovat všem pracovníkům, kteří se na ní 
podíleli. Můj dík patří také všem občanům 
a místním podnikatelům, kterým jsme, ač 
neradi, někdy komplikovali život,“ řekl 
dnes Ing. Michal Štefl , předseda předsta-
venstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. 

Místa rekonstrukce
Husova ulice byla rekonstruována v úse-
ku od křižovatky ulic Husova – Údolní 
- Solniční přes křižovatku Husova - Pe-
kařská - Šilingrovo náměstí po Denisovy 
sady, včetně nové tramvajové zastávky 
Šilingrovo náměstí. Pekařská ulice byla 
opravena v úseku od křižovatky s Hu-
sovou po Leitnerovu ulici, také včetně 
nové tramvajové zastávky. Obě zastávky 

jsou nové nejen z technického hlediska, 
ale také v novém způsobu organizace 
dopravy.

Co bylo například rekonstruováno
V uvedených úsecích byla zrekonstruo-
vána stávající kanalizační stoka a vodo-
vodní řad, včetně domovních přípojek 
za použití speciální technologie. Do 
stávajícího potrubí byly mezi jednotlivý-
mi šachtami, vzdálenými od sebe 50-80 
metrů, zavedeny, následně zafi xovány 
a utěsněny sklolaminátové segmenty. Re-
konstrukcí prošlo cca 780 m dvoukolejné 
tramvajové trati, jízdní pruhy a chodní-
ky. Součástí zakázky byla i rekonstrukce 
napájecích kabelů Dopravního podniku 
města Brna, trakčního tramvajového 
vedení, veřejného osvětlení a světelné 
signalizace.

Neočekávané události
Výstavbu provázely i neočekávané udá-
losti, které však dokončení celého pro-
jektu v termínu neohrozily. V září 2008 
byla při výkopových pracích objevena 
historická cihlářská pec, pocházející 
pravděpodobně ze 16. století a barba-
kán (tj. původní historické opevnění) na 
Šilingrově náměstí. Objev byl archeology 
řádně zdokumentován. 

Historie ulice
Husova ulice a její okolí má pro město 
historický význam, ačkoli se nacházela 
mimo opevnění města, na západní stra-
ně mezi Veselou a Brněnskou bránou. Ve 
14. století zde bylo 26 domků chudiny. 
V polovině 17. století zde byla vybudo-
vána tzv. krytá cesta od Brněnské brány 
směrem k Špilberku, jejíž součástí byla 
jednak úprava barbakánu brány a malý 
bastion směřující proti hradu. Území 
bylo vyňato z fortifi kačního pásma 
a začala výstavba, při níž bylo pravdě-
podobně využito starší hradební zdivo. 
Vznikly zde např. kasárenské konírny za 
domem č. 14 a stavovská jízdárna v mís-
tech domu č. 10. Vedle jízdárny postavil 

Johann Leopold von Köffi ler (1743-1814) 
pro zaměstnance své soukenické ma-
nufaktury evangelickou školu a mod-
litebnu. Po výstavbě evangelického 
kostela na Komenského náměstí (1865) 
sloužila bývalá modlitebna na Vyšší re-
álné komunální škole jako tělocvična. Ve 
východní části Husovy ulice byla v závě-
ru 19. století vystavěna budova německé 
obchodní akademie, dnes Střední školy 
uměleckých řemesel (Husova 10). V roce 
1854 se ulice nazývala Elisabethstrasse 
a na ni pod Petrovem navazovaly Calva-
riengasse a Felsgasse. V roce 1918 byly 
ulice přejmenovány na Husova třída, 
Pod Kalvárií a Skalní. Od roku 1946 ne-
sou společný název Husova.  (met)

Rekonstrukcí prošlo cca 780 m dvoukolejné tramvajové trati, jízdní pruhy a chodníky.

Brněnské
památky zvou

k prohlídce

Betonovou kostku nahradil
důstojný zdroj vody

Břeclav | Z Kostky z betonu při vjezdu do Kančí obo-
ry, ze které po dlouhá léta čerpali místní i mimobřec-
lavští kvalitní kojeneckou vodu, zůstalo jen seříznuté 
torzo. Na popud města nechaly Vodovody a kanaliza-
ce (Vak) Břeclav vybudovat nové stanoviště na odběr 
vody, které leží jen několik metrů od původního. 

„Předešlé zařízení k odběru vody bylo nevyhovující. Nová 
pumpa není umístěna na mostě (tak jako dřívější stanoviště 
– pozn. redakce), ale kousek pod ním. Navíc mohou lidé pří-
mo u místa odběru zaparkovat s vozem. Nová pumpa je tedy 
lépe položena z hlediska bezpečnosti,“ vysvětlil provozně 

technický náměstek Vaku Břeclav Kamil 
Kasala. 
Společnost investovala i do estetic-
ké části místa, kterému místní ne-
řeknou jinak než „u kojeňáku“. Na 
místě odběru nechala totiž vybudo-

vat zastřešené posezení, což ocení 
zejména projíždějící cykloturisté, 
kteří tudy míří do útrob Lednicko-

valtického areálu.
Na revitalizaci plochy kolem „koje-
ňáku“ se podílí také město Břeclav. 
„K novému stanovišti a kolem torza 

starého přibudou ještě lavičky 
a samozřejmě odpadkové koše,“ 
potvrdil tajemník břeclavské 
radnice Dalibor Neděla. (dav)
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Na více než třech desítkách menších i větších staveb v různé fázi projektové přípravy na celém 
území Jihomoravského kraje pracují zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Některé z nich 
jsou zatím jenom ve fázi přípravy, na některých už byly zahájeny stavební práce.

Text: Metropol, foto: archiv

Tři desítky silničních staveb

V rámci Dnů evropského dědictví 
připravilo statutární město Brno 
ve spolupráci s Muzeem města Br-
na a Österreich Institutut Brno pro-
hlídky tří významných brněnských 
památek - Nové radnice na Domi-
nikánském náměstí, Berglovy vi-
ly (Muzejky) na rohu Moravského 
náměstí a Lidické ulice a vily Aloi-
se a Viléma Kubových v Gremešově 
ulici v Brně-Řečkovicích.

Prohlídky se uskuteční ve dnech
12. a 13. září 2009.

Nová radnice patří k nejvýznam-
nějším historickým památkám 
Brna. Prošla složitým stavebním 

vývojem a její současná barokní 
podoba je z 18. století. Sídlem br-
něnského magistrátu se stala až 
po rekonstrukci v roce 1935. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout 
Sněmovní sál, Rytířský sál a zase-
dací místnost Rady města Brna.
Berglovu vilu si nechal v polovi-
ně 19. století postavit v novogo-
tickém slohu brněnský továrník 

a obchodník s kůží Jan Bergl. Je-
jím projektantem byl architekt 
vídeňské Okružní třídy Heinrich 
Ferstel, mimo jiné i autor plánů 
na Červený kostel v Brně. V ro-
ce 1888 byla v budově otevřena 
známá Biberova kavárna, která 
byla v roce 1928 přejmenována 
na Kavárnu Muzeum.
Vila Aloise a Viléma Kubových 
patří k největším a nejluxusněj-
ším obydlím meziválečné éry 
v Brně. Dokládá prosperitu fi rmy 
stavitele Aloise Kuby stejně jako 
projekční schopnosti jeho bratra 
architekta Viléma. V poválečných 
letech sloužila jako utajené pra-
coviště státní bezpečnosti.  (red)
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„Současný stav čerpání fondů je však 
bohužel tristní. Česká republika zatím 
vůbec nedokázala tohoto obrovského po-
tenciálu využít. Vláda Mirka Topolánka 
byla špatná v mnoha ohledech, ale snad 
úplně nejhorší výkon předvedla právě 
v oblasti čerpání, v jejím podání spíše 
nečerpání, fondů Evropské unie. V letech 
2007 a 2008 mohla Česká republika vy-
čerpat 233,2 miliardy korun. Do července 
2009 bylo přitom vyplaceno jen 7,5 % 
z této částky. Neuvěřitelných 215 miliard 
korun zůstalo tak nevyplaceno,“ upřes-
nil Jiří Paroubek.
Ještě žalostnější obraz se podle jeho 
slov naskytne při pohledu na jednotli-
vé operační programy. Nejhorší je be-
zesporu stav čerpání v programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace, který spadá 
do kompetence ministerstva školství. 

Jiří Paroubek: Sto tisíc nových pracovních
míst získáme z peněz Evropské unie

Možnost čerpání peněz ze struktu-
rálních fondů je jednou z největ-
ších a nejviditelnějších příležitos-
tí, které České republice přináší 
členství v Evropské unii. Jak uvedl 
předseda České strany sociálně 
demokratické a poslanec za Ús-
tecký kraj Jiří Paroubek, v období 
let 2007 až 2013 můžeme vyčerpat 
celkem 911,8 miliard korun. Ev-
ropské peníze mohou být využity 
jak k investicím do velkých staveb 
typu dálnic či železničních korido-
rů, tak pro fi nancování projektů 
s lokálním významem, jako jsou 
například čističky odpadních vod. 

V pondělí 24. srpna ji na nemocnič-
ním pokoji navštívili předseda ČSSD 
a poslanec PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Paroubek, předseda Krajské organiza-
ce ČSSD a kandidát na poslance PČR 
Petr Benda společně s Jiřím Šlégrem, 
který rovněž kandiduje do Poslanec-
ké sněmovny. Společně jí darovali šek 
na 300 000 korun. 
Pacientka neskrývala radost. Ještě před 
tím, než k ní na pokoj dárci vstoupili, 
vzkazovala, že chce vidět hlavně pana 
Šlégra, se kterým byla už před tím v te-
lefonickém kontaktu. Předseda ČSSD 
Jiří Paroubek se chtěl osobně přesvěd-
čit, zda je přáním Waltrau Cíchové pře-
místit se po propuštění z nemocnice do 
domova důchodců a přislíbil jí pomoc 
prostřednictvím krajského radního Pe-
tra Bendy. Kromě toho, jak dále řekl Jiří 
Paroubek, se pokusí ženě opatřit elek-
trický vozík a pomáhat i poté, co opustí 
nemocnici, což by mělo být podle před-
pokladu zdravotnického personálu za 
dva až tři týdny.

Waltrau Cíchová: Nechtěla jsem tomu věřit
Děčín | Hluboce lidský příběh Waltrau Cíchové z Benešova nad Ploučnicí oběhl 
při letošních povodních prostřednictvím televizních obrazovek celou republiku. 
Při ničivé povodni začátkem července přišla o všechno – střechu nad hlavou, 
veškeré zařízení, invalidní vozík, oblečení… Holý život jí zachránili sousedé. Od 
té doby je hospitalizovaná na infekčním oddělení děčínské nemocnice.

„Byli bychom rádi, kdyby vám peníze 
pomohly, abyste si mohla nakoupit no-
vé vybavení a zařízení. Chceme vám po-
máhat dál, kdybyste cokoli potřebovala, 
už jste mluvila s Jiřím Šlégrem, můžete 
se na něj obrátit,“ řekl předseda Kraj-
ské organizace ČSSD Petr Benda. 
„Mám radost. Je to výborný, to jsem 
nečekala. Byla jsem překvapená. Už 
když mně pan Šlégr volal, nechtěla jsem 
tomu věřit. Mám radost a všem za to 
děkuji,“ řekla novinářům dojatá a po-
těšená pacientka.
Kdo přišel s myšlenkou pomoci právě 
Waltrau Cíchové? „Zajímali jsme se, 
kdo je na tom nejhůř z postižených oby-
vatel,“ odpověděl Jiří Paroubek s tím, 
že k nejpostiženějším nepochybně 
patří právě tato seniorka. „Určitě jí po-
můžeme s invalidním vozíkem tak, aby 
už na cestu do domova důchodců měla 
svůj vozík, aby nebyla imobilní a samo-
zřejmě když bude potřebovat další věci, 
jsme připraveni jí pomáhat,“ ubezpečil 
šéf sociální demokracie.

„Debatovali jsme, co by jí mohlo pomo-
ci, fi nanční pomoc v řádech desetitisíců 
by v dnešní době asi moc neznamenala, 
shodli jsme se tedy na tři sta tisících,“ 
řekl kandidát na poslance PS PČR za 
Ústecký kraj Jiří Šlégr, jehož potěšilo, 
že v očích ženy postižené neštěstím 
viděl radost a že jí mohli život ales-
poň trochu ulehčit.
Představitelé České strany sociálně 
demokratické také pomohli napří-
klad Markvarticím na Děčínsku, obci 
poničené červencovou povodní, 313 
tisíci korunami, které vyneslo bene-
fi ční hokejové utkání s osobnostmi 
českého i světového hokeje. Konalo 
se začátkem srpna v pardubické ČEZ 
Aréně a zorganizovali je kandidát na 
poslance PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Šlégr a bývalý hokejový reprezen-
tant Otakar Janecký. 
Darovaná částka 313 tisíc korun pů-

jde na obnovu vodou poničené tělo-
cvičny tamní základní školy stejně 
jako 30 tisíc korun, které obci věno-
vala manželka předsedy ČSSD Petra 
Paroubková.
„Osobně jsem se v Markvarticích, Dol-
ních a Horních Habarticích přesvědčil, 
že škody po povodních se v tomto re-
gionu pohybují v řádu stovek milionů 
korun. Prioritou je nyní obnova komu-
nikací a inženýrských sítí, stejně jako 
provoz radnic či škol, ale také majetek 
občanů a fi rem na katastru poničených 
obcí,“ uvedl při předávání šeku sta-
rostovi Markvartic Petru Hodboďovi 
předseda ČSSD a poslanec za Ústecký 
kraj Jiří Paroubek. 
Rozvodněné řeky Kamenice, Ploučni-
ce a potok Bystrá vyplavily Benešov 
nad Ploučnicí a obce Srbská Kame-
nice, Jánská, Dolní Habartice, Horní 
Habartice, Kerhartice, Markvartice 

a Veselé na Děčínsku první červen-
cový víkend.
Silné deště následované vlnou bles-
kových povodní v Ústeckém kraji na-
páchaly škody za celkem 574 milio-
nů korun. Nejvíce škod utrpěly obce, 
na obnovu jejichž majetku bude za-
potřebí více než 287 milionů korun. 
Občanům poškodila voda majetek za 
130 milionů korun, státu za 73 mi-
lionů korun. Kraj škody způsobené 
povodněmi na svém majetku odha-
dl na 72,5 milionu korun. Nejvíce 
škod na obecním majetku, za 131,3 
milionu korun, zaznamenalo město 
Děčín, Horní Habartice pak za 75,4 
milionu korun, Markvartice 41,9 mi-
lionu korun a Dolní Habartice 40,4 
milionu korun.

Text: Metropol
Foto: M. Schmiedberger, Metropol

Text: Metropol
Foto: Miloš Schmiedberger

Petr Benda, Jiří Paroubek a Jiří Šlégr popřáli paní Waltrau Cíchové hospitalizované v děčínské nemocnici hodně zdraví.

Zde bylo v loňském a předloňském 
roce alokováno přes 18 miliard korun. 
Z nich nebylo vyčerpáno vůbec nic.
V době rostoucí nezaměstnanosti je 
alarmující i stav programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Zde jsme z ví-
ce než 14 miliard dokázali vyčerpat 
pouhých 440 milionů korun. Peníze 

z fondů přitom pomohou zcela proka-
zatelně zmírnit dopady krize.
Výsledkem dosavadní neúspěšnosti 
ČR v čerpání strukturálních fondů 
je situace, kdy stovky miliard korun 
leží bez užitku na účtech. Přitom by 
měly být investovány do projektů, 
které přinesou zakázky českým fi r-

mám a práci jejich zaměstnancům. 
„Vzhledem k současné ekonomické krizi 
si již nesmíme dovolit nechat protékat 
evropské peníze mezi prsty. Vždyť kvůli 
nedostatečnému využívání prostředků 
z fondů jsme doposud přišli přibližně 
o 200 tisíc nových pracovních míst a po-
kles hrubého domácího produktu byl o 2 

až 3 procenta vyšší, než mohl být,“ sdělil 
předseda ČSSD.
Odblokování čerpání z fondů Evrop-
ské unie je proto jedním z klíčových 
opatření sociální demokracie v rám-
ci jejího protikrizového programu. 
Podle mínění Jiřího Paroubka není 
totiž možné nadále pokračovat v sou-
časném tempu čerpání, protože tak 
bychom v žádném případě nezískali 
prostředky, které máme přiděleny do 
roku 2013.
„Je proto potřeba být aktivní. ČSSD již 
vyzvala vládu premiéra Fischera, aby 
co nejrychleji podnikla kroky vedoucí 
k urychlení čerpání fondů. Pokud získá-
me důvěru občanů v říjnových sněmov-
ních volbách a převezmeme vládní odpo-
vědnost, zajistíme nápravu současného 
stavu. Zlepšení dosáhneme především 
vyšší aktivitou českých orgánů, které 
mají fondy EU na starosti.
Rovněž budeme nadále pokračovat v jed-
náních na úrovni EU. Naším cílem je 
zjednodušení a urychlení celého procesu 
čerpání z fondů,“ doplnil Jiří Paroubek.
I když vláda ODS mnoho pokazila, 
stále je ještě čas to napravit. Sociální 
demokracie podle jeho slov zajistí, 
aby nadále nedocházelo vyhazování 
evropských peněz z okna. Dostaneme 
tyto prostředky do české ekonomiky, 
kde jich je v současnosti opravdu za-
potřebí.

Waltrau Cíchová s darovaným šekem na 300 000 korun.
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koncert skupiny

Jihomoravské 4. – 5. září                     � areál brněnského Výstaviště

VÝSTAVA
FOLKLORNÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM

PROGRAM PRO DĚTI

VSTUP ZDARMA!

10:00 –17:00

Tak bude vypadat Znojemské historic-
ké vinobraní ve dnech 11. – 12. září. 
Největší tuzemská oslava historie 
a vína letos rozhodně nezůstane po-

Slavnost dožínek má svůj původ 
v dávných dobách. Jak už sám název 
napovídá, jednalo se o slavnost spo-
jenou s ukončením žní. Hospodář tak 
chtěl odměnit čeleď, která obilí skli-
dila a v pořádku dovezla a uskladni-
la v sýpkách. Dožínky se připravova-
ly už týden před samotnou oslavou. 
Děvčata pletla obrovský věnec z obil-
ných klasů, do něhož zaplétala ovo-
ce, cukrovinky a koláče. Ten pak mla-
dé ženy doprovázely na voze celou 
cestu z pole do hospodářova dvora. 
Zvláštní výsadou bylo, že věnec měla 
právo nést nejhezčí z dívek, a součas-
ně nejvýřečnější žnečka. Ostatní že-
ny ji doprovázely s ověnčenými hrá-
běmi. Zpívat se začalo už před vraty 
hospodářského dvora a pro hospodá-
ře to byl pokyn obdarovat chasu pe-
nězi, zatímco panímáma připravi-
la a nabídla občerstvení. U dožínek 
pochopitelně nesměla chybět muzi-

ka, dobrá nálada a bohatě prostřený 
stůl. Starým zvykem, od kterého se 
postupně upustilo, bylo stínání hlavy 
živému beránkovi, jako škůdci mla-
dého osení. 
I dožínky dnešních dnů se částečně 
inspirovaly lidovými zvyky. Navíc si 
však návštěvníci budou moci prohléd-
nout výstavu hospodářských zvířat, 
poslechnout si dechovou či cimbá-
lovou muziku a pochopitelně ochut-
nat nebo nakoupit něco z bohaté na-
bídky jihomoravských zemědělských 
produktů a bioproduktů. Pořadatelé 
ovšem nezapomněli ani na děti. Těm 
zahraje a zazpívá Ferda Mravenec, 
své umění předvedou šermíři a před-
staví se hasičský záchranný sbor. 
Jako vyvrcholení sobotního odpo-
ledne si návštěvníci od 16 hodin po-
slechnou legendární skupinu Olym-
pic, jejíž vystoupení dvoudenní do-
žínkovou slavnost zakončí.

Znojemské vinobraní se letos spojí s mikulovským
Velkolepý historický průvod, pravá vojenská ležení, středověká tržiště, ry-
tířské turnaje, nonstop kulturní program s koncerty Heleny Vondráčkové, 
skupiny Čechomor a dalších známých hvězd, laserová show přecházející 
v ohňostroj, burčák a víno od nejlepších znojemských vinařů v nesčetných 
mázhauzech, gastronomické speciality. 

zadu za inovátorským minulým roč-
níkem, dokonce má v úmyslu vysoce 
nastavenou laťku znovu přeskočit. 
Jednou z nejvýraznějších změn je 
propojení znojemského a mikulov-
ského vinobraní, na něž bude možné 
zakoupit zvýhodněnou vstupenku 
opravňující ke vstupu na obě akce. 
Připraveny jsou také společné inter-
aktivní webové stránky www.vino-
brani.cz a zvláštní vlakové spojení 
pro jednodušší přepravu návštěvníků 
z Moravy a Vysočiny. Znojemský ex-
pres vyrazí z Jihlavy přes Znojmo do 
Mikulova a Pálavský expres pak poje-
de po trase Brno-Mikulov-Znojmo. 
Dějištěm vinobraní bude tradičně 
celé historické centrum města. Kul-
turní a historický program zaplní ná-
městí, ulice i kostely. Hlavním tahá-
kem historické části vinobraní bude 
bezpochyby průvod s králem Janem 
Lucemburským čítající celkem 450 
postav v kostýmech.
Pořadatelé chtějí letos důrazněji do-
hlédnout na dobový styl stánků, na-

bízeného zboží a oblečení trhovců. 
Nově se z Louckého kláštera na 
prostranství u hradeb v Horním 
parku přestěhují rytířské turnaje. 
Znojemské vinobraní je tradičně 
spojené s vystoupením populárních 
hudebníků. Letos budou na Masary-

kově náměstí účinkovat Petr Bende, 
Jakub Smolík, Vladimír Hron, Těžkej 
Pokondr, Čechomor, Zdeněk Izer, 
Wabi Daněk, Jaroslav Uhlíř, Walda 
Gang, Meky Žbirka nebo Helena 
Vondráčková. 
Dvoudenní permanentka stojí 250,- 

Kč, zlevněná 200,- Kč. Společná vstu-
penka na mikulovské a znojemské vi-
nobraní vyjde na 300 korun, přičemž 
tato cena zahrnuje i dopravu speci-
álně vypravenými vlaky. Zakoupené 
vstupenky budou opravňovat i ke 
vstupu na rytířské turnaje.  (met)
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Krajské dožínky zpestří Olympic 
Na jižní Moravě se letos opět uskuteční dožínky, které patří k již tradičním ak-
cím. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Agrární komorou letošní slav-
nost proběhne v areálu brněnského výstaviště. Začátek slavnosti bude v pátek 
4. září v 10.00 hodin, zakončení je naplánováno na sobotu odpoledne. 

Text: Metropol, foto: archiv

Letos se v rámci festivalu uskuteční 
9 koncertních vystoupení, při nichž 
se publiku představí jak české, tak 
zahraniční dětské pěvecké sbory. 
Celkem, včetně letošního ročníku, si 
tak festival připíše na své konto více 
než čtyři desítky koncertů, při nichž 
na festivalových pódiích vystoupilo 
(nebo vystoupí) šestnáct pěveckých 
sborů ze šesti evropských zemí. Zpí-
vejFest se tím řadí k největším pra-
videlným přehlídkám dětského sbo-
rového zpěvu na Moravě.
Jubilejní pátý ročník 2009 zahájí 
v hlavním vyškovském chrámu Na-
nebevzetí Panny Marie známý čes-
ký chlapecký sbor Boni pueri. Toto 
těleso patří k evropské špičce a má 
za sebou přes 2 500 koncertů po ce-
lé Evropě, Americe a Asii. 
V dalších dnech vystoupí dva zahra-
niční pěvecké sbory a tři zástupci již-
ní Moravy. Dětský pěvecký sbor Fa-
zekas z maďarského města Miskolc, 
v němž děti pracují známou Kodá-
lyho metodou, posbíral za svou více 
než 40letou existenci mnohá ocenění 
ve sborových soutěžích po celé Evro-
pě, ale vystupoval už i například v Ja-
ponsku. Řadu úspěchů na evropských 
přehlídkách dětských pěveckých sbo-
rů získala i Pro Musica ze sloven-
ských Michalovců, která se na Zpívej-
Fest vrací po dvouleté přestávce. 
Jižní Moravu bude reprezento-
vat především Kantiléna, sbor dětí 
a mládeže při Filharmonii Brno, kte-

ZpívejFest: Svátek dětského
sborového zpěvu na jižní Moravě

rá patří k tělesům s vynikající do-
mácí i mezinárodní pověstí. Na Zpí-
vejFestu představí zbrusu nový pro-
gram složený z upravených lidových 
písní, písní z českých pohádek a dal-
ších českých a moravských skladeb, 
obohacený i choreografi ckými prvky. 
Tradičním účastníkem ZpívejFestu je 
pak domácí, vyškovský pěvecký sbor 
Motýlek. Ten za pouhých šest let od 
svého vzniku dosáhl skvělé úrovně 
a každý rok překvapí novinkovým 
repertoárem. Z Kyjova přijede dět-

Vyškov | Mezinárodní festival dět-
ských pěveckých sborů ZpívejFest 
se ve Vyškově uskuteční již popáté, 
a to v termínu 13. až 18. září.

ský pěvecký sbor Modráčci při Zá-
kladní škole Jana Ámose Komenské-
ho, který po vítězství v krajské pře-
hlídce školních pěveckých sborů le-
tos reprezentoval Jihomoravský kraj 
na celostátní přehlídce v Rychnově 
nad Kněžnou.
Oblíbeným vyvrcholením festiva-
lu je závěrečné sborové fi nále pod 
širým nebem, kde si zazpívají děti 
z několika pěveckých sborů společ-
ně, a to včetně písní, které nazkou-
šely během festivalových dílen.  (red)

Sbor Státní hudební školy F. Chopina, PL, kostel Nejsvětější Trojice, ročník 2008.
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Brněnská 1244, 665 01 Rosice

prodej a servis motocyklů, skútrů a 4kolek 
značky KYMCO

tel.: 546 412 438, fax: 544 220 916
e-mail: mpsmoto@traveller.cz

www.mps-moto.czp

,
MCO

220 916
er cz

po - pá: 9.00 - 12.00, 
13.00 - 17.00 hod.

• •

Zastávecká 1030, Rosice, tel:  546 410 045, fax: 546 410 295

www.smelektro.cz

kompletní domovní a průmyslové elektroinstalace kompletní domovní a průmyslové elektroinstalace 
hromosvody hromosvody  veřejné osvětlení  veřejné osvětlení  televizní a telefonní rozvody  televizní a telefonní rozvody 

počítačové sítě počítačové sítě  elektronické zabezpečovací zařízení  elektronické zabezpečovací zařízení 
návrh osvětlení a osvětlovací techniky návrh osvětlení a osvětlovací techniky 

teplá dlažba, vyhřívání okapů a příjezdových cest teplá dlažba, vyhřívání okapů a příjezdových cest 
prodej bílé techniky prodej bílé techniky 

Husova 1052
665 01 Rosice u Brna

Tel:  +420 777 617 819
e-mail: info@vrbamont.cz

www.vrbamont.cz

•suchá výstavba

•  protipožární

a akustické systémy

• montáž střešních oken 

a solárních kolektorů

•izolační materiály

• zpracování cenové 

nabídky zdarma

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 DÍLY

VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

tt .: 543 235 156 • www.chladservis. z

SOLÁRNÍ SESTAVY  THERMONA
Solární panel Thermona KPC1 25

THERMONA spol. s r.o. • Stará osada 258, 664 84 
Zastávka u Brna  � 544 500 511, FAX 544 500 506 

� thermona@thermona.cz

všechno co děláme hřeje w w w. t h e r m o n a . c z

OD PROJEKTU PO DOTACE

Solární systém s dohřevem plynovými kondenzačními 
nebo elektrickými kotli THERM 

Kontaktujte nás na adrese:

VÁŠ
DODAVATEL

OKEN A DVEŘÍ

Příkop 29, 602 00 Brno      tel.: +420 602 256 427

Kahan vznikl v roce 2000 jako sva-
zek obcí Vysoké Popovice, Zakřany, 
Zbýšov, Babice u Rosic, Lukovany, 
Zastávka. V roce 2007 se k mikrore-
gionu připojilo město Rosice a obec 
Tetčice. Jak už název mikroregionu 
napovídá, hornická činnost ovlivni-
la výrazně život zdejších obyvatel. 
Do zastavení těžby v roce 1992 se 
zde rozkládal v rosicko-oslavan-
ský uhelný revíru, který patřil sice 
k nejmenším v Česku, zato černé 
uhlí bylo nejkvalitnější. 
Ještě dnes hornictví v oblasti připo-
mínají areály zaniklých dolů, haldy, 
zachovalé těžní věže bývalých dolů 
Simson a Jindřich II, expozice Mu-
zea průmyslových železnic ve Zbý-
šově a expozice hornictví v Oslava-
nech. 
Pro milovníky sportu jsou otevřeny 
brány tenisových kurtů, fotbalo-
vých hřišť nebo koupališť. Návštěv-
níky potěší kvalitní síť značených 
pěších i cyklistických tras s propo-
jením na Brno a Oslavany. Místní 
lesy lákají každoročně houbaře, 
moderní koupaliště s tobogánem 
ve Zbýšově nadchne především ro-
diny s dětmi. Za návštěvu stojí ta-
ké tradiční hodové slavnosti, letní 
Neckyáda či některá z vyhlášených 
sportovních akcí.

Rosice
Leží 20 kilometrů západně od Brna 
ve zvlněném výběžku Českomorav-
ské vrchoviny v Boskovické brázdě 
v nadmořské výšce 338 metrů. Jeho 
jižní částí protéká říčka Bobrava. 
Z východu a západu město obklo-
pují lesy. Žije zde téměř 5500 oby-
vatel.
První písemná zmínka o Rosicích 
je z roku 1259, letos je to tedy 750 
let. Tehdy byli majiteli panství Bo-
huš a Hartman z Rosic. Roku 1278, 
kdy už na vrcholu kopce, v místě 

dnešního zámku, stával hrad, ze tří 
stran chráněný rybníky a příkrými 
stráněmi, zde tábořil císař Rudolf. 
Ve 14. a v první polovině 15. století 
patřily Rosice významnému rodu 
Hechtů, který velmi přispěl k roz-

Lesy a potůčky nedaleko Brna
Babice u Rosic Tetčice

Příbram na Moravě
Zakřany Lukovany Újezd u Rosic

ZastávkaRosice
Ostrovačice Vysoké Popovice

Říčany

Zbýšov

MIKROREGION KAHAN

Není to nemožné. Nabízí je oblast s bohatou hornickou historií, mnoha zajímavými památkami a obcemi, 
které by mohly z fleku bojovat o titul v některé ze soutěží o nejkrásnější města. Je to mikroregion Kahan, 
pár kilometrů západně od Brna.

voji panství. Hechtové měli v erbu 
štiku, která zůstala ve znaku města 
doposud. 
Dominantou města je zámek na 
kopci, nad soutokem řeky Bobravy 
s Říčanským potokem. Byl vybu-
dován na přelomu 16. a 17. století 
přestavbou gotického hradu.
Těžba černého uhlí v oblasti Rosic-
ko-oslavanské uhelné pánve měla 
značný význam pro rozvoj města už 
od konce 19. století. Původně byly 
Rosice poddanským městem, poz-
ději až do začátku 20. století městy-
sem. Až 20. září 1907 byly rozhod-
nutím císaře Františka Josefa první-
ho povýšeny z městyse na město.
Dnes Rosice protínají důležitá sil-
nice z Brna do Třebíče a železniční 
trať Brno–Jihlava. Navíc leží neda-
leko dálnice, což zajišťuje ještě kva-
litnější spojení s krajským městem. 
Také proto se ve městě staví řada 
nových domů.  

Říčany
Říčany jsou starobylou obcí, leží 
asi 20 kilometrů západně od Brna 

v Boskovické brázdě. První písem-
ná zmínka o Říčanech je z roku 
1237, kdy jsou bratři Karel, Beneš 

a Ladislav z Říčan uvedeni jako 
svědkové na listině, kterou Václav 
I. postoupil brněnskému kostelu sv. 
Petra některé vesnice. Rod Říčan-
ských byl neobyčejně rozvětvený 
nejen na Moravě, ale i v Čechách. 
Moravský rod měl ve znaku dvě 
bradatice (válečné sekery) křížem 
přeložené. Hlavice bradatic jsou 
v dnešním znaku obce zakompo-
novány do překřížených svatope-
trských klíčů. 
Samostatným panstvím přestá-
vají být Říčany r. 1562, kdy Znata 
z Lomnice koupil hrad Veveří se 
vším statkem. 
Farní kostel sv. Petra a Pavla, o ně-
mž je písemná zmínka již v roce 
1349 a který zničil požár v roce 
1709, stával v místě, kde je nyní 
pomník padlých. Základní kámen 
dnešního kostela byl položen v ro-
ce 1754. Proti pravidlům je oltář 
na západní a vchod na východní 
straně. Příčina odchylky tkví patr-
ně v nezpevněném podloží – dří-
ve byl totiž v těch místech rybník. 
Tak došlo ke stranovému otočení 
stavby a říčanským se podle toho 
říká „Rakaři“. Říčanští ale rozhod-
ně nejsou žádnými zpátečníky. 
Ve městě se stále staví nové by-
ty a koná se tam řada zajímavých 
akcí, třeba říčanská lávka, vždy 
v červenci.

Zastávka
Zastávka se řadí mezi nejmladší 
sídliště okresu Brno-venkov. Zatím-
co o sousedních obcích jsou první 
písemné zprávy již ze 13. a 14. sto-
letí jako o existujících sídlištích, po 
Zastávce nebylo ani stopy.
Na mapě z počátku 18. století je 
mezi Rosicemi a Popovicemi bez 
udání názvu uvedena značka na-
pajedla. Ve vrchnostenských archi-
vech z roku 1775 má být uveden 

záznam o zájezdním hostinci „Za-
stawka 1“. Hostinec, obklopený 
ze tří stran rozsáhlými lesy, stál 
v místech dnešního Hornického 
domu - na křižovatce cest do Ro-
sic, Ivančic, Náměště n. Oslavou 
a Velké Bíteše.
Obec vzniká teprve s objevením 
černého uhlí, které se v Zastávce 
těžilo téměř 180 let. Objevením 
uhlí došlo k rozsáhlé změně toho-
to nevelikého prostoru doposud 
klidného a vcelku zalesněného. 
Ještě v roce 1825 zde byl jen zmí-

něný hostinec Zastawka a chalupa. 
Ve čtyřicátých letech zde již bylo 
několik domů s 50 obyvateli. Aby 
stálí dělníci a řemeslníci měli kde 
bydlet, byly vystavěny dělnické ko-
lonie a v roce 1921 měla již obec 
1630 obyvatel.
Politicky Zastávka vznikla na zákla-
dě vyhlášky c.k. místodržitele ze 
dne 5. září 1875 v katastru okolních 
obcí Babice, Příbram a Rosice. Nová 
samostatná obec dostala jméno Bo-
ží Požehnání (něm. Segen Gottes), 
které pochází z názvu uhelného 
pole „Segen Gottes Grube“. Od roku 
1920 nese jméno Zastávka.
Po vzniku Československé republi-
ky byl zrušen název Boží Požehnání 
a obec dostala svoje pravé a vžité 
pojmenování Zastávka. Začal se 
rozvíjet politický, kulturní a spole-
čenský život. (red)
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Jedině rozum nám ukazuje, co máme a co nemáme dělat., bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dvě vstupenky na Grand Prix České republiky vyhrála Darina Machálková, Výstavní 34, Brno. 
Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven dárkový balíček Nivea Visage – EXPERT LIFT.  Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno,
nebo krizovkamorava@tydeniky.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 8. září 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Připravte se na rychlou jízdu, ani 

si nevydechnete. Po prázdninách nabitých 
zážitky vysilujícími tělo i duši se musíte 
udržovat v dobré kondici, protože maraton 
bude pokračovat i v nejbližším období.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Strávili jste klidné a vyrovnané lé-

to a všechno vám vycházelo podle plánu. 
Začátek školního roku bude dost hektický 
a nevyrovnaný, ale prospěje vám rozhýbat 
trochu stojatou hladinu vašich vod.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jestli se cítíte ukřivdění, zneu-

znaní a nedocenění, není to chyba va-
šeho okolí. Toužíte po obdivu, úspěchu 
a slávě, ale nejste pro to ochotni udělat 
sebemenší ústupek, bez něhož to bohu-
žel nepůjde.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Přiznejte si, že jste se občas mís-

to sportovních aktivit a činností vhodných 
k ozdravění těla, trochu víc věnovali studiu 
dobrých vín nebo ochutnávce rozmanitých 
druhů piva. Prospěje vám lázeňská kúra.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Příjemné období cestování, se-

tkávání s přáteli, snění a nezávazného 
fl irtování skončilo. Musíte se věnovat 
také  realističtější a praktičtější strán-
ce života. Začněte rychle, jinak přijdete 
o velké fi nance.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Vaše síly nejsou neomezené. Neza-

těžujte se proto zbytečně složitými vztahy 
s příbuznými. Stejně nic nezměníte ani ne-
vyřešíte. Udělejte si čas jen sami pro sebe 
a své milé a užijte si zbytek léta v pohodě. 

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Čekají vás změny, na které 

nejste očividně připraveni. Nenechej-
te se vyvést z míry, ani když dostane-
te výpověď v zaměstnání. Jste velmi 
kreativní, zopakujte si pravidla krea-
tivce a nemusíte se ničeho bát.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Připravované projekty, kte-

ré jste celé léto nosili v hlavě, stihly 
uzrát a dostaly tu správnou podobu. 
Vrhněte se do jejich realizace a pokud 
vám vydrží vaše nadšení a pracovi-
tost, máte šanci na úspěch.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Frekvence vaší zamilovanosti 

je přímo neuvěřitelná. Pokud ovšem 
toužíte mít partnera nebo partnerku 
déle než jeden víkend, musíte se nau-
čit rozlišovat, co je jen vzplanutí a co 
opravdový cit.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nermuťte se, že se vám 

o prázdninách nepodařilo najít vel-
kou lásku. To, co předem plánujete, 
se většinou neuskuteční. Nahroma-
děnou energii vložte do jiné činnosti. 
Uvidíte, že co se má stát, stane se.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Pokud jste si zatím z fi nanč-

ních důvodů nemohli dovolit dovole-
nou, nezoufejte. Právě teď je nejvhod-
nější doba pro  last moment, ale dejte 
si pozor na výběr kanceláře, s kterou 
chcete cestovat.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Z dovolené jste se vrátili s trochu 

rozpolcenou náladou. Sice se vám vydaři-
la, ale bohužel jste nedoká-

zali odhodit myšlenky na 
práci ani osobní problé-
my. Návrat mezi milé 
kolegy vás však po-

těší.

la, ale
zali 
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Leccos bude k vidění na expozicích 
patnáctiset vystavovatelů ze třiceti 
zemí světa, nicméně atraktivní budou 
také doprovodné akce veletrhu. V pa-
vilonu A1 bude například instalována 
část historické výstavy věnované auto-
rovi lodního šroubu Josefu Resselovi. 
Návštěvníkům se tak připomene jeden 
z nejvýznamnějších vynálezců spja-
tých s českými dějinami a osobnost, 
která se zapsala nejen do dějin lodní 
dopravy, ale přispěla také k technické-
mu pokroku v dalších oblastech. 
Chrudimský rodák Josef Ludvík Franti-
šek Ressel (29. 6. 1793 – 10. 10. 1857) se 
zdaleka nezajímal jen o lodní dopravu. 
K jeho vynálezům patří také kuličkové 
ložisko bez mazání, šroubový lis pro 
výrobu vína a oleje, parní vyluhování 
barviv a tříslovin či pneumatická po-
trubní pošta. Jak zjistí návštěvníci vý-
stavy v pavilonu A1 z prezentovaného 
modelu, pokusil se vyvinout také parní 
silniční vozidlo pro osobní i nákladní 
dopravu a zabýval se rovněž vývojem 
létacího stroje. 
K odkazu Josefa Ressela se hlásí jak Če-
ši, tak Rakušané a Slovinci. Výstava do-
kumentující jeho život a dílo původně 
vznikla v Technickém muzeu Slovinska 
a její první zahraniční zastávkou bylo 
Technické muzeum v Brně, kde se po 
doplnění o exponáty ze sbírek Ná-
rodního technického muzea v Praze 
a Regionálního muzea v Chrudimi ve-

MSV vstupuje do druhé padesátky
Termín 14. až 18. září 2009 je na brněnském výstavišti vyhrazen Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu. I letošní, 
již 51. ročník, nabídne mnohé novinky a zajímavosti ze světa strojírenství a logistiky.

řejnosti představila na jaře letošního 
roku. V této kompletní podobě bude 
výstava „Josef Ressel – český vynález-

Návštěva veletrhu za stokorunu
Návštěvníky Mezinárodního stro-
jírenského veletrhu a veletrhu 
Transport a Logistika jistě potěší, 
že je prohlídka letošního ročníku 
vyjde levněji než v minulosti. Cena 
celodenní vstupenky se snížila na 

200 korun a pro ty, kdo využijí na-
bídky předregistrace na internetu, 
na pouhých 100 korun. Stejně jako 
v minulosti, i letos je v ceně vstu-
penky zahrnuta celodenní jízdenka 
na městskou hromadnou dopravu.

ce evropského formátu“ instalována 
také v Národním technickém muzeu 
v Praze, ale ještě dříve se s některý-
mi unikáty seznámí návštěvníci br-
něnského výstaviště. V pavilonu A1 
budou instalovány informační panely 
v českém a anglickém jazyce stejně 
jako modely některých vynálezů. Sa-
mozřejmě nebude chybět ani model 
lodního šroubu v konečné podobě, 
kterou mu dal vynálezce.

Text: Jiří Erlebach

Speciální nabídka pro čtenáře 
Moravského METROPOLU!

Speciální sleva  25%25% na  na 
ceníkové ceny nebo 1000,- Kč

z nabídky Last Minute na 
každou jednu cestovní smlouvu.  

Platí pouze v naší CK do 30.9.2009 na 
základě předložení tohoto inzerátu.

SpS eciáSpS eciál
MoravMorav

SSSpppeeccSSSppec
ceceníníkokovcceníníkkovcceenníkov

zz nanabbz nab
každouo j jd jkk žkkakaždždoukaždou j

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
L É T O  V  Ř E C K U  J E Š T Ě  N E K O N Č Í !
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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.

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

v centru BRNA zaměřená na léčbu 
akné, dermatózy a estetickou medicínu
Lékařsko-estetické zákroky
∗ výplně vrásek
∗ aplikace botulotoxinu
∗ mezolifting pleti
∗ lipolýza celulitidy
∗ karboxyterapie jizev
∗ kryoterapie névů
∗ lékařský peeling
∗ fotorejuvenace

Centrum estetické dermatologie, Pekařská 3, 602 00 Brno
Telefon: 548 521 611   T-mobil: 7 333 777 99   

ambulance@syncare.cz     www.syncare.cz

vedoucí lékařka centra:
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Nová DERMATOLOGIE 

Benedictus, Petrov 1
602 00 Brno
tel. prodejna: 511 112 488
info@klasterniprodukty.cz
www.klasterniprodukty.cz

zdravá výživa, čaj,zdravá výživa, čaj,
mešní a košer vína,mešní a košer vína,

klášterní pivaklášterní piva

Výběr konkrétního typu okna je indi-
viduální. V prvé řadě byste se ale měli 
zabývat jeho tepelně-izolačními vlast-
nostmi. Okno by mělo do místnosti při-
nášet dostatek světla, zamezit vstupu 
venkovního hluku, ale také chránit in-
teriér před nadměrným teplem. 
Co se týče materiálu, z něhož jsou ok-
na zhotovena, u stavebních fi rem vede 
plast, naopak jednotlivci se vrací k pří-
rodnímu dřevu. Plastové okno je na 

Vyměňte stará okna za nová
Zjistili jste, že jsou okna vašeho domu či bytu ve špatném technickém stavu a netěsní? Vyměňte je za kvalitní 
plastová nebo dřevěná okna, jejichž základem je vícekomorový profi lový systém. Tato okna jsou výbornými 
tepelnými izolanty, a tak dokážou během zimního období minimalizovat náklady na vytápění. Jestliže se hodlá-
te pustit do výměny oken právě nyní, nezapomeňte požádat o dotaci vztahující se k projektu Zelená úsporám.  

Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Text: Alena Štouračová
foto: archiv

rozdíl od dřevěného levnější a nenároč-
né na údržbu. Můžete si vybrat z růz-
norodé škály barevných odstínů. Velice 
populární je například imitace dřeva 
a klasická bílá barva, která však může 
časem zežloutnout nebo zešednout. 
Dřevěné okno je ekologicky šetrnější, 
má delší životnost a v průběhu času 
nemění své technologické vlastnosti – 
například oproti plastovému oknu vy-
kazuje malou teplotní roztažitost.

Z hlediska fungování a životnosti oken 
záleží také na správně provedené vý-
měně, a to nejlépe od odborné fi rmy. 
Nejdůležitějším je utěsnění připojovací 
spáry okolo okenního rámu – zevnitř 
parotěsnou fólií a zvenku paropropust-
nou hydroizolační fólií.

Tyto zeleninové šťávy jsou 
podstatným faktorem pro 
regeneraci a také pro udrže-
ní zdraví a mládí tělesných 
a mozkových buněk. 
Pro zajímavost, díky mrkvo-
vé šťávě můžete mít čistší 
pleť, šťáva ze zelí vám po-
může bojovat proti nadvá-
ze a otylosti, šťáva z hláv-
kového salátu vás zbaví 
problému s vypadáváním 
vlasů a šťáva z červené ře-
py vám poslouží k celkové-
mu posílení organismu.

Pitím čerstvé zeleninové šťávy
prospějete svému zdraví

Chcete udělat něco pro své zdraví? Zkuste do svého jídelníčku zařadit čerstvě vymačkanou zeleninovou šťávu, 
a to například z mrkve, rajských jablíček, červené řepy, kysaného zelí nebo hlávkového salátu. 

Abyste na sobě tyto pozitivní efekty 
poznali, měli byste se otužovat pravi-
delně a postupně. Nezapomeňte, že 
otužování má smysl pouze při vytrva-
lém tréninku.
Chcete-li začít s otužováním, měli bys-
te volit vhodnou otužovací proceduru 
vzhledem ke svému aktuálnímu zdra-
votnímu stavu. Ne pro každého je na-
příklad saunování, které je založeno na 
střídání pobytu v horkém suchém vzdu-
chu s prudkým zchlazováním ve stude-
né lázni. U zvlášť choulostivých lidí mů-
že saunování vyvolat dokonce šok.  
K základním otužovacím procedurám 
patří především otužování studenou 
vodou, kam spadá pravidelné plavání 
nebo sprchování chladnou vodou. Sa-
mozřejmě lze vsadit i na tzv. „přiroze-
né otužování“, pod kterým si můžete 
představit například ranní rozcvičky 
v minimu oblečení při otevřeném okně, 
každodenní pobyt na čerstvém vzdu-
chu při každém počasí, spánek při ote-
vřeném okně nebo udržování pokojové 
teploty kolem dvaceti stupňů Celsia. 

h

ý j , py, y

Sklenici zázračného zeleninového 
elixíru lze užívat zpravidla jed-
nou až dvakrát denně - a to jednu 
sklenici dopoledne a druhou od-
poledne.
Čerstvou zeleninovou šťávu mů-

žete pít na lačný žaludek 
zhruba dvacet až třicet mi-
nut před hlavním jídlem 
nebo jednoduše jako po-
silující elixír mezi dvěma 
hlavními jídly.

Chcete být zdraví? Otužujte se!
Pro obranu imunitního systému je velmi vhodné otužování. Otužováním se 
zvyšuje nejen odolnost proti nákazám. Otužování také stimuluje látkovou 
výměnu, zlepšuje chuť k jídlu nebo navozuje tělesnou a duševní pohodu. 
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Proč ne!
Prázdniny se chýlí ke svému konci, 
krásné léto však nikoliv. Horka posled-
ních srpnových dnů nás stále přesvěd-
čují, že si pravděpodobně budeme „tro-
pů“ užívat i nadále. Snad už ty teploty  
ale nebudou tak enormní, aby minis-
terstvo školství nemuselo vyhlašovat 
prodloužené prázdniny, jak tomu bylo 
za císařovny Marie Terezie. Tato osví-
cená panovnice zhruba před 250 lety, 
z důvodů nesnesitelných letních veder, 
vyhlašovala mimořádné prázdniny 
tzv. „vedřiny“. A školáci měli v těchto 
časech pré. Jak vidno, nebylo by to nic 
nového pod sluncem. 

Tehdy kantoři ve třídách asi teplotu ne-
měřili. Ale žáčci prý horkem začali ko-
labovat a houfně omdlévat a muselo se 
křísit. Z toho usuzuji, že to bylo vedro 
parádní. Pánbů zkrátka dopustil a byla 
vedra. Dnes máme k zamyšlení se nad 
příčinou teplotního růstu stanovenou 
složitou diagnózu: oteplování planety! 
Nemohu se tak zbavit dojmu, že tu naši 
matičku přírodu stále nějak podceňu-
jeme. Vždyť ona si vždy poradí sama 
a vymyslí něco tisíckrát inteligentnější-
ho než by vyšpekuloval člověk, který je 
jen tak mimochodem také její dítě. 
Ve dnech veder dokonce i starší ročníky 
odkládají ostych a vyráží v kraťasech 

a tričkách. Co je však v těchto dnech 
nepřehlédnutelné, je babyboom, vskut-
ku velkých rozměrů. Kam lidské oko 
pohlédne, tam nastávající maminka. 
„Husákovy děti“, respektive Husákovy 
dcery“ se do toho obuly jaksepatří. Ve-
dro, nevedro, dnešní těhulky ani nena-
padne maskovat svá bříška v širokých, 
neforemných šatech, jak tomu bylo ješ-
tě na sklonku minulého století. Pyšně 
své budoucí ratolesti vystavují na odiv, 
v přiléhavých, barvami hýřících tuni-
kách. Proč ne, ať každý vidí. A protože 
jsem také z rodu Husákových dcer, po-
stihla těhotenská epidemie i mne. Ještě 
měsíc a budu dva!

Takže, co si popřát na sklonku léta? Pří-
jemné a dlouhé teplé léto (ať ušetříme 
za energii), které přežijeme všichni ve 
zdraví. 
A propos  náš Moravský Metropol 
slaví právě v těchto dnech rok svého 
trvání. Takže si musíme pogratulo-
vat  k narozeninám a popřát do další 
práce hodně zdaru a spokojených 
čtenářů. Děkujeme vám všem za  zá-
jem a těšíme se na vaše další postře-
hy a náměty!

Dita Brančíková
redaktorka
brancikova@tydeniky.cz

Vydává: MORAVSKÝ METROPOL s.r.o., Mečová 8, 602 00 Brno, IČ: 28307976, sídlo redakce: Mečová 8, 602 00  Brno, redaktorka: Dita Brančíková, brancikova@tydeniky.
cz, redakce: e-mail: redakcemorava@tydeniky.cz, obchodní ředitelka: Simona Zbořilová, e-mail: zborilova@tydeniky.cz, inzercemorava@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří 
Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: webeditor@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E 18453. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 
1632/7, 415 02 Teplice, distribuce: Česká distribuční, a.s., Na Rovince 879,720 00  Ostrava – Hrabová. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

majitel: 731 113 114

■  přízemí: komerční prostory,
popř. byt - nyní nevyužíváno

■ 1. patro: penzion AMOS - v provozu
■  2. patro: přichystáno pro půdní

vestavbu
■ součástí objektu je dvůr

Celá budova je po rekonstrukci určená k bydlení i podnikání 
- prodej z rod. důvodů, cena dohodou

Prodám budovu v centru Ivančic:Prodám budovu v centru Ivančic:Prodám budovu v centru Ivančic:Prodám budovu v centru Ivančic:
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Češi a Slováci byli stejně jako u mno-
ha jiných sportů u zrodu Evropské 
golfové asociace ve 30. letech. Pak se 
na dlouhá desetiletí odmlčeli a nyní 
opět mají co dotahovat. Možnosti pro 
to mají. Zatímco v roce 1990 bylo na 
území tehdejšího Československa pou-
hých osm hřišť (mimo tradiční místa 
spojená s lázeňstvím, tedy Karlových 
Varů a Mariánských Lázní, se nachá-
zela ještě v Praze a Svratce, na Líšnici, 
v Šilhéřovicích u Ostravy, Poděbradech 
a Semilech) a celkový počet golfi stů byl 
zhruba 2000, dnes se počet hřišť blíží 
pomalu ke stovce a golfi stů je přes tři 
desítky tisíc.
Golfu se věnují magazíny, denní tisk 
i speciální televizní pořady. Ale co 
je nejdůležitější - dál přibývá hřišť 
i hráčů.
Nová hřiště většinou vznikala a vznika-
jí v blízkosti hlavních dopravních tahů 
a velkých měst. Několik jich vzniklo 
i na jihu Moravy.

Golfový areál Kaskády
Areál golfového hřiště Kaskáda se 
nachází v překrásné zvlněné krajině 
asi devět kilometrů severozápadně 
od Brna u obce Jinačovice, nedaleko 
Kuřimi na západní straně Přírodního 
parku Baba. 

Historie golfových hřišť v ČR a na Slovensku
Česká republika se stává pomalu, ale jistě golfovým rájem. Golfová hřiště rostou jako houby po dešti, a to 
také na jižní Moravě. Sport, který bývá často považován za zábavu bohatých, má v Česku na co navazovat. 
Jeho slibný meziválečný rozjezd ve 20. a 30. letech minulého století zbrzdil komunistický režim. Golf prý 
není vhodný pro československého občana. Je to skutečně tak?

Hřiště navrhl britský architekt Jona-
than Gaunt a vtiskl mu osobitý vzhled 
parkového hřiště. Charakteristickým 
prvkem je dokonalé skloubení hracích 
ploch s okolní přírodou a mnoho umě-
lých vodních ploch. Jsou zde podmínky 
pro sedmadvacetijamkové hřiště, které 
umožňuje namixovat tři devítijamkové 
kombinace okruhů, a veškeré zázemí 
včetně hotelu.
Charakteristickým prvkem je dokonalé 
skloubení hracích ploch s okolní příro-
dou a velké množství uměle vybudova-
ných vodních ploch. V areálu je 13 jezer 
s více než 2 hektary vodní plochy. Vý-
hled na většinu jamek nabízí posezení 
na terase před restaurací.
Původně bylo v roce 2006 pod názvem 
Dřevěná neboli Wooden course ote-

Text: Dita Brančíková, foto: archiv

vřeno devět jamek. Každá jamka má 
připraveno pět odpališť podle meziná-
rodních turnajových parametrů. O pár 
měsíců později se přidala druhá devít-
ka - Kamenná. Současně s touto devít-
kou byla dána do provozu šestijamková 
Akademie, určená pro veřejnost - na ní 
se mohou se základy golfu seznamovat 
i úplní začátečníci. A v květnu 2007 by-
lo hřiště dokončeno otevřením posled-
ních devíti jamek - Železných.
Projekt vznikl za podpory Evropské 
unie, Jihomoravského kraje, Minister-
stva pro místní rozvoj a Společného 
regionálního operačního programu 
v roce 2006.

Golfové hřiště v Kořenci
u Boskovic - Sokrates

Sokrates byl starořecký fi losof. Jeho 
jméno v názvu klubu dává tušit, že je-
ho duch a myšlenky se tady promítají 
v každém okamžiku, v každé činnosti, 
jakoby zde svou přítomností usměrňo-
val všechno to pachtění kolem. 
Mistrovské osmnáctijamkové hřiště 
o celkové rozloze kolem 60 hektarů je 
citlivě zasazeno do pastevních luk a re-
mízků Drahanské vrchoviny. Když jdete 
po zdejším hřišti, máte pocit, že je tady 
už od pradávna, že ho vytvořila sama 
příroda, aniž by k tomu potřebovala 
pomoc člověka. Syrová příroda pone-
chaná svému vývoji pomohla modelaci 
a tvarování jamek. Každý keř či strom 
zde má své místo, aniž by překážel. 

K tomu balvany a kameny. Na jednom 
místě stojí kus historie, i když z jiné 
krajiny.
Herně ani fyzicky není hřiště nepřá-
telské, ale vyžaduje hrát s rozvahou 
a účelně. Klub Sokrates Golf & Country 
Club byl založen v lednu 1998 a od dub-
na 1999 je registrovaný v České golfové 
federaci a v European Golf Association. 
V současnosti je hotové a znormova-
né osmnáctijamkové hřiště, cvičná 
louka a stylová klubovna, jejímž já-
drem je pravý kanadský srub, na kte-
rý navazuje restaurace pod zatrav-

něnou střechou s kreativní gastro-
nomií, velká krytá terasa s tanečním 
parketem a prostorná nekrytá terasa. 
Srubovina v kombinaci s klasickými 
materiály jako je sklo a kámen před-
stavuje špičku soudobé architektury, 
která je citlivě dotvořena vybavením 
ze smrkového masivu, včetně teplo-
vzdušného krbového vytápění, posí-
leného stylovými kachlovými kamny. 
Klubovna se stala Stavbou Jihomo-
ravského kraje v roce 2003.
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