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Elektronická žákovská knížka se stává realitou | Projděte se virtuálně po Brně | Kopřivnice není jen TATRA | Trápí vaše 
dítě refl ux? | Módní přehlídka, fi lmový festival a novinky ve Velkém špalíčku | Brno, Ostrava i Karlovy Vary se připravují 
na MS v basketbalu žen | 20 let od sametové revoluce | Resort Svatá Kateřina je oázou odpočinku uprostřed lesů Vysočiny
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Text: Dita Brančíková, foto: Jef Kratochvíl

Má dvě dospělé, samostatné děti, rodina ji podporuje a stojí za ní. Jejím cílem je podpořit tvůrčí, 
otevřenou komunikaci na fakultě. Baví ji bavit se s lidmi. V porozumění pobývat s těmi, se kterými 
má podobné názory, ale také s těmi, se kterými nesouhlasí a oni nesouhlasí s ní. „Diskusí se oteví-
rají nové pohledy, ujasňují se stanoviska a argumenty,“ říká.

Anna Putnová:Anna Putnová:
Nejlepší investiceNejlepší investice

je do vzděláníje do vzdělání
Absolventka Přírodovědecké fakulty pracuje již 15 let na VUT v Br-
ně. Celou svoji profesní dráhu spojila s Fakultou podnikatelskou. 

Byla u jejího zakládání, prožila zde nejhezčí dobu pracovního živo-
ta, poznala ji v období velkého rozmachu i v období nejistoty. 

■ Paní děkanko, stojí-
te v čele Fakulty podni-

katelské Vysokého učení 
technického v Brně, na pos-

tu, kde by člověk hledal spí-
še muže. Cítíte se být v tomto 

mužském světě bílou vránou, ne-
bo je tato bývalá mužská doména 

již více černo-bílá?
Je pravda, že jsem zatím jediná dě-

kanka na VUT, ale na řadě fakult v ČR 
jsou děkanky již po několik funkčních 

období. Tedy v tomto případě nejsem bí-
lou vránou.
■ Máte se sférou podnikání své praktické 
zkušenosti, nebo se pohybujete pouze v te-
oretické rovině? Před lety jste založila Mo-
ravskou asociaci podnikatelek a manaže-
rek, co vás k tomu vedlo a jak asociace fun-
guje nyní?
Ano, mám i praktické zkušenosti. Před le-
ty, přesně v roce 1995, jsem byla oslovena 
pražskou centrálou asociace, abych zřídila 
regionální pobočku. Zkontaktovala jsem te-
dy skupinu žen v tvůrčích a řídicích pozicích 
a založila Moravskou asociaci podnikatelek 
a manažerek, která funguje dodnes. Začát-
ky byly opravdu skromné, nebylo moc pe-
něz, všechno bylo postavené spíše na nad-
šení nás všech zúčastněných. Tyto ženy spo-
juje stejná situace, jsou to ženy v manažer-
ských pozicích, mající své firmy, potřebují se 
prosadit v konkurenčním prostředí. A taky 
potřebují sebevzdělávání. Nejlepší investi-
ce do budoucnosti je vzdělání. A tady se jim 
snažíme pomáhat. V dnešní době to jde lé-
pe, dosáhneme již na evropské granty, které 
mohou například pomoci začínajícím podni-
katelkám. Já jsem dnes čestnou předsedky-
ní této asociace. 
■ Řada kamarádů a známých, kteří zača-
li bez jakékoliv předchozí průpravy pod-
nikat, tvrdí, že podnikání je řehole. Kdo si 
myslíte, po svých zkušenostech, že je pro 
tuto "řeholi" lépe psychicky i fyzicky vy-
zbrojen? Ženy, nebo muži?

Podnikání je běh na dlouhou trať. Obecně 
ženy mají větší trpělivost i výdrž. Naopak 
muži zase odvahu více riskovat, bývají od-
vážnější, průraznější. A právě pro podniká-
ní je důležité obojí. Mít odvahu riskovat, ale 
současně být trpělivý. Proto se domnívám, 
že právě nositelé obou těchto vlastností ma-
jí dobré předpoklady uplatnit se v dravém 
podnikatelském prostředí. Samozřejmě ne-
smíme zapomínat na odbornost. Ta je velice 
důležitá, tedy nejen chtít, ale také umět.
■ Co vás, paní děkanko, přimělo ke vstu-
pu do politiky, pod praporem nově vznik-
lé TOP 09?
Hlavním důvodem byly myšlenky nově 
vzniklé TOP 09. Strana TOP 09 má ukotvené 
programové teze, je tedy hodnotově ukot-
vená, což většina našich politických stran 
není. Chci i nadále tuto stranu podporovat, 
a proto jsem na kandidátce za jižní Moravu.
■ Máte doma zázemí? Co na vaše rozsáhlé 
aktivity říká rodina?
Aby tohle všechno mohla zvládat a dě-
lat zodpovědně, bez rodinného zázemí to 
opravdu nejde. Manžel a dva dospělí syno-
vé mě podporují a vždy, když je třeba, po-
vzbuzují. V akademické činnosti mě podpo-
rují jednoznačně. Při mém vstupu do politi-
ky už rodina tolik jednotná nebyla, museli si 
na tu myšlenku, na novou situaci, zvyknout. 
Ale ono to asi ani jinak nejde. Jsem ráda, že 
se s nimi můžu o všem pobavit a že mě vy-
slechnou a často i poradí. Jsme teď v život-
ním období, kdy jsou děti dospělé, to je ob-
dobí, které mne opravdu baví, taková nej-
bližší komunita čtyř dospělých lidí. Synové 
jsou velcí kritici, není větších kritiků, než 
z vlastní rodiny. Ale to je dobře.
■ Stíháte občas i nějaký relax, čím se zabý-
váte ve chvílích volna?
S manželem rádi vyrazíme do přírody na ko-
lech. Máme chalupu, kde se snažíme trávit 
společně chvíle volna. A také mě baví va-
řit. A neskromně si myslím, že vařím dob-
ře. Soudím podle toho, že kluci se na večeře 
dostavují včas.

ACTUAL
tel.: 776 731 407
e-mail: actual@remax-czech.cz
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Cílem letošních brněnských Vá-
noc je představit návštěvníkům 
přívětivé prostředí adventu v sa-
motném jádru města Brna – v lo-
kalitě nám. Svobody a Staré rad-
nice. S touto snahou souvisí i zce-
la nové pojetí „architektury“ vá-
nočního nám. Svobody.

Novým prvkem letošních Vánoc bude 
vytvoření tzv. vánoční trasy, která or-

Koncepce Brněnských Vánoc 2009

Harmonogram Brněnských
Vánoc 2009 na nám. Svobody
listopad/prosinec:
•  20. 11. – 24. 11. 2009 – kotvení 

stromu, stavba vánoční vesničky
•  27. 11. 2009 – možnost prodeje 

stánkařů na náměstí Svobody
•  27. 11. 2009 – rozsvěcování vá-

nočního stromu – ofi ciální za-
hájení Vánoc 2009, slavnostní 
ceremoniál

•  24. 12. 2009 – ve 12.00hod. 
ukončení vánočních trhů na ná-
městí Svobody

•  28. 11 – 31. 12. 2009 - demon-
táž vánoční vesničky

ganicky propojí historický střed met-
ropolitního města Brna (nám. Svobo-
dy a Stará radnice) v příjemnou ad-
ventně turistickou a návštěvnickou 
lokalitu. K této trase naváže vánoční 
trh na Zelném trhu, který je organizo-
ván z úrovně MČ Brno-střed. 
Pro informovanost občanů bude vy-
tvořen materiál „Vánoce den po dni“, 
který bude v ucelené formě informo-
vat obyvatele a návštěvníky města 

o aktivitách, se kterými se v průběhu 
adventního času budou moci na nám. 
Svobody a Staré radnici setkat.
Termín vánočních trhů je stanoven 
na 27. 11 – 24. 12., od 9 do 21 hod., 
24. 12. bude trh ve 12.00 hod. ukon-
čen.  (met)

Do projektu se od září letošního ro-
ku zapojilo na 28 středních škol jižní 
Moravy. Dalších deset škol se k pro-
jektu připojí do konce letošního ro-
ku.
Bezdrátová škola představuje novou 
etapu v českém školství a otevírá 
školám spoustu možností. Moderní 
informační technologie významně 

napomáhají zkvalitnění výuky. „Pro 
Jihomoravský kraj je budování kvalit-
ního středního školství prioritou. Rada 
proto tento projekt jednohlasně pod-
pořila,“ řekl hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek.
Projekt nabízí studentům kvalitní 
a spolehlivé internetové připojení 
přímo ve výuce. Nejen studenti a pe-

dagogové, ale i rodiče studentů ma-
jí nyní možnost využívat ve vzdělá-
vacím procesu moderní informač-
ní technologie a internet. Studenti 
si mohou stahovat přednášky, zjiš-
ťovat známky i další informace. Uči-
telé využijí snadnější komunikace se 
žáky a jejich rodiči, ale také s vede-
ním školy. (red)

Regionální Operační program Jihový-
chod v současnosti v oblasti cestovní-
ho ruchu podporuje dotacemi Evrop-
ské unie v jihomoravském regionu cel-
kem 80 projektů, a to ve výši přes 800 
milionů korun. Pro projekty cestovní-
ho ruchu je navíc vyhlášena další vý-
zva o objemu 1,2 miliardy korun.

„Ještě je z čeho čerpat,“ uvedla ředitelka 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod Mar-
ta Sargánková. „Regionální rada Jihový-
chod stále přijímá žádosti o dotace na pro-
jekty v cestovním ruchu. Dotace ve výši 420 
milionů korun čekají do konce listopadu 
na projekty infrastruktury cestovního ru-
chu, zaměřené především na zpřístupnění 
památek pro veřejnost, cyklotrasy, turistic-
ké trasy a hipostezky,“ sdělila ředitelka.

Na cestovní ruch v regionu další miliarda
V současné době je také vyhlášena dal-
ší výzva pro projekty cestovního ruchu 
se strategickým významem pro region 
Jihovýchod, a to o objemu 1,2 miliar-
dy korun. „Příjem žádostí končí 6. ledna 
2010,“ upozornila Sargánková.
Projekty v oblasti cestovního ruchu se 
dosud zaměřovaly především na rozší-
ření ubytovacích kapacit. Šlo například 
o penzion Kaplanka ve Znojmě, restau-
raci a penzion Rumburak v Bítově, Ho-
tel Kraví Hora v Bořeticích nebo hotelo-
vý dům Vinař v Kurdějově. Dokončeny 
byly i rozhledny v Adamově, Židlocho-
vicích a v Boleradicích či naučná stez-
ka vinicemi Velkých Bílovic. „K úspěš-
ným marketingovým projektům cestovní-
ho ruchu patří i Noc kostelů Biskupství br-
něnského,“ dodala ředitelka.  (red)

Hotel Kraví Hora v BořeticíchHotel Kraví Hora v Bořeticích

Věk pravidelných dárců stoupá 
a nových přibývá málo. „Každý pr-
vodárce, který se k odběru dostaví 
v těchto dnech, dostane za odměnu 
maličkost, kterou je přírodní kosme-
tický výrobek, láhev dobrého vína ne-
bo piva,“ uvedla vedoucí sestra od-
běrového střediska v Bruntále Ro-
mana Hnilicová.
Odběrové středisko nezapomíná 
ani na pravidelné dárce. „Pro pra-
videlné dárce krve či plazmy, kte-
ří dosáhnou počtu 20, 30, 40 a více 
odběrů, máme na výběr z několika 
sponzorských poukázek, například 
na kosmetiku, na masáž, na bow-
ling, na večeři, do kina, do divadla, 
do květinářství, do zdravé výživy ne-

bo k holiči. Pro mimobruntálské má-
me připravený kosmetický či čajový 
balíček nebo láhev biovína,“ doda-
la Hnilicová. Cílem akce je zvýšit 
počet nových pravidelných dárců 
a zvýšit tak zásoby krve a plazmy. 
Dárky budou prvodárci i dárci pra-
videlní dostávat až do konce toho-
to roku. (red ilustr. foto: archiv)

V Českém Těšíně 
šest nových

zastávek
V Českém Těšíně přibude šest no-
vých bezbariérových zastávek ur-
čeným pro městskou hromadnou 
dopravu. Náklady na bezbariérové 
zastávky jsou vyčísleny na 2,5 mili-
onu korun.

„Ještě v letošním roce se bude poho-
dlněji nastupovat do autobusů v uli-
ci Jablunkovské u zámečku a samoob-
sluhy, Nové Tovární na dvou zastáv-
kách u Walmarku a v Tovární ulici 
na dvou zastávkách u trati,“ uvedla 
mluvčí města Dorota Havlíková.
Město se snaží, aby byla městská 
hromadná doprava pohodlná a do-
stupná i pro maminky s dětmi a ob-
čany se sníženou mobilitou. „Vytvo-
řili jsme projekt vybudování bezbarié-
rové trasy v rámci programu Mobilita 
pro všechny. V posledních třech letech 
jsme koupili pro dopravce dva moder-
ní autobusy, jeden s plošinou a druhý 
nízkopodlažní, které se po přistavení 
k zastávce díky hydraulickému systé-
mu srovnají výškově s plochou zastáv-
ky,“ říká místostarosta Milan Pecka.
Městu se podařilo získat dotace 
ve výši přes milion korun, ze své-
ho rozpočtu dá radnice téměř 1,2 
milionu korun. Stejný počet za-
stávek radnice zrekonstruovala 
v loňském roce a chce takto pře-
budovat postupně všechny další.
(met, ilustr. foto: archiv)

Psa z útulku
můžete adoptovat 

na dálku
Karviná obdobně jako jiná města 
řeší problém přeplněnosti útulku 
pro psy i nedostatek peněz na stav-
bu nového, důstojnějšího útulku. 
Město nyní oslovilo širokou veřej-
nost a požádalo ji o fi nanční pod-
poru. Už nyní je možné přispět na 
speciální konto, kde se shromažďu-
jí peníze na stavbu nového útulku 
a skrze které lze adoptovat na dál-
ku psa z karvinského útulku. 
,,Chceme motivovat ty, kteří sice zví-
řata mají rádi, ale pejska si z jakých-
koli důvodů pořídit nebo vzít z útulku 
nemohou či nechtějí. Když si jednoho 
přijdou vybrat, mohou na něj přispět 
fi nančně a mít ho vlastně na dálku za 
vlastního. Stačí i malé částky, i to po-
může. Na speciální konto ale mohou 
posílat peníze i ti, kdož chtějí na péči 
o psy přispět jen tak, respektive chtějí 
podpořit stavbu nového útulku. Nový 
útulek plánujeme postavit tak v hori-
zontu pěti až osmi let,“ upřesnil pri-
mátor města Tomáš Hanzel.  (met)

Krnovští
modernizují

kamerový systém
V Krnově pokračuje postupná vý-
měna analogových kamer měst-
ského kamerového systému za ka-
mery digitální, která byla zaháje-
na v loňském roce. „V průběhu listo-
padu dojde k instalaci tří digitálních 
kamer, které nahradí staré analogo-
vé přístroje na Zámeckém náměstí, 
na ulici U Požárníků a na křižovatce 
ulic Opavská a Stará. Výměna přijde 
městský rozpočet na 600 tisíc korun,“ 
uvedl velitel Městské policie Krnov 
Pavel Moravec. 
Důvodem výměny kamer je vyš-
ší kvalita a ostrost získaného ob-
rázku z digitální kamery. Kamery 
jsou navíc rychlejší a mají lepší po-
hyblivost, jelikož se dokážou otočit 
o 360 stupňů.
Vloni byl městský kamerový sys-
tém v Krnově rozšířen o dvě digi-
tální kamery, které sledují prostor 
u marketu Albert a Bruntálskou 
ulici. Celkový počet kamer v krnov-
ských ulicích se tím zvýšil na jede-
náct. „Výměnu zbývajících šesti ana-
logových kamer bychom chtěli reali-
zovat po etapách v příštích letech,“ 
dodal Pavel Moravec. (red)Nové prostory univerzitního kampu-

su jsou inspirovány meziplanetární 
vesmírnou stanicí, kde jsou jednot-

Fakulta sportovních studií změnila adresu
Nové tělocvičny pro taneční nebo 
pohybovou přípravu včetně více-
účelové haly s hledištěm pro té-
měř 400 diváků - tak vypadá no-
vé sportovní zázemí určené nejen 
pro studenty Fakulty sportovních 
studií Masarykovy univerzity 
v prostředí univerzitního kampu-
su v Bohunicích.

livé standardní moduly spojeny kori-
dory a doplněny speciálními, tvarově 
odlišnými moduly. Takovýmto speci-

álním modulem se po sedmnácti mě-
sících výstavby stala i Fakulta spor-
tovních studií se svou administrativ-
ní částí a sportovními halami s pří-
slušenstvím v různých barvách.  

Kvůli nedostatku krve se Transfuzní služba Bruntál rozhodla věnovat 
každému, kdo přijde darovat krev poprvé, malý dárek. Nemocnice totiž 
v současnosti pociťuje nedostatek některých krevních skupin.

Dárci krve dostanou v bruntálské 
nemocnici malý dárek

Dokončení výstavby areálu Fakulty 
sportovních studií je významnou udá-
lostí v historii nejmladší fakulty Ma-
sarykovy univerzity. Po sedmiletém 
působení v provizorních prostorách 
se fakulta přestěhovala po vzoru tra-
dičních zahraničních univerzit mezi 
ostatní fakulty do kampusu. Moderní 
sportovní zázemí, které snese nejpřís-
nější měřítka, do budoucna nabízí  vý-
chovu a vzdělávání špičkových spor-
tovců, trenérů a možná i budoucích 
olympijských vítězů. (red)

Elektronická žákovská se stává realitou
Jihomoravský kraj jako první v České republice zavádí do školství bezdrátovou komunikaci, a tak se elektronic-
ká žákovská knížka stává skutečností. Projekt Bezdrátová škola získal z Evropského fondu pro regionální roz-
voj dotaci ve výši 23 milionů korun na vybavení škol kvalitní bezdrátovou infrastrukturou. 

Frýdecko-místecké školy mají nové sportoviště
Základní školy na ulici Elišky Krásnohorské ve Frýd-
ku Místku se dočkaly vlastního venkovního spor-
tovního areálu. Náklady na nové moderní sporto-
viště, hrazené z rozpočtu města, se vyšplhaly na té-
měř 12 milionů korun.
„Nové moderní multifunkční sportoviště nabízí 
běžeckou dráhu o délce 200 m a šířce 5 m, dvě 
doskočiště pro skok daleký, výškařský a kou-
lařský sektor. Uvnitř běžeckého oválu se na-
chází oplocené víceúčelové hřiště pro mezi-

národní házenou, které lze sítí rozdělit na 
dvě hřiště pro basketbal nebo volejbal. Spor-
tovní plochy mají velmi kvalitní pružný umě-

lohmotný povrch, který nabízí spor-
tovcům příjemný pohyb. 

Plochy mezi jednotlivý-
mi hřišti a sektory byly 

zatravněny,“ řekl náměs-
tek primátora Frýdku Míst-

ku Miroslav Dokoupil. (met)
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NEJV¯HODNùJ·Í SPO¤ICÍ ÚâET OD LI·KY
Hlavními dÛvody, proã ãtyfii pûtiny obyvatel pokládají stavební spofiení za
jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt, jsou v˘hodné uloÏení penûz a zaji‰tûní rodiny. 

V ZÁVùRU ROKU, TRADIâNÍM OBDOBÍ STAVEBNÍHO
SPO¤ENÍ, P¤INÁ·Í LI·KA ATRAKTIVNÍ BONUSY 
A ZV¯HODNùNÍ

Uzavfiení smlouvy zdarma
AÏ do 31. prosince 2009 mají ti, ktefií s âeskomorav-
skou stavební spofiitelnou je‰tû nikdy nespofiili, uza-
vfiení prvotní smlouvy o stavebním spofiení ZDARMA
(platí pro maximální v˘‰i cílové ãástky 150 000 Kã).
Poãáteãní vklad 30 000 Kã na prvotní smlouvu 
zhodnotíme 10 %
Staãí u âMSS uzavfiít do 31. prosince 2009 prvotní
smlouvu o stavebním spofiení s cílovou ãástkou mini-
málnû 300 tisíc korun, do 31. bfiezna 2010 vloÏit 
30 tisíc korun a tfii tisícovky jsou va‰e.
Prémie k finanãnímu programu Li‰ka plus aÏ 1500 Kã
Pfii uzavfiení následné smlouvy o stavebním spofiení, ale
i pfii uzavfiení prvotní smlouvy, do 31. prosince 2009
v rámci finanãního programu Li‰ka plus mÛÏete získat
na stavební spofiení prémii aÏ 1500 korun. V˘‰e prémie
odpovídá 50% úhradû za uzavfiení smlouvy o stavebním
spofiení pfii cílové ãástce 300 tisíc korun.
Red Fox... pro více energie!
Navíc ke kaÏdé smlouvû uzavfiené v závûru roku,
a nejde jen o stavební spofiení, ale t˘ká se v‰ech pro-
duktÛ v nabídce âMSS, obdrÏí klient originální li‰ãí
nápoj Red Fox.
BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS získáte na
www.cmss.cz.

PRÁVù STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE PILÍ¤EM 
RODINN¯CH FINANCÍ

V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní úrok
z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu aÏ 3000
korun. Navíc v˘nosy ze stavebního spofiení se nezda-
Àují. âist˘ úrokov˘ v˘nos aÏ 6,94 % roãnû. Úrokové
sazby bûÏn˘ch bankovních spofiicích produktÛ jsou na

historickém minimu a stavební spofiení se jim vyrovná
jiÏ základním úroãením vkladÛ. A celkovou roãní efek-
tivní úrokovou mírou je jednoznaãnû pfiedãí.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní zázemí nej-
vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské re-
publice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ
aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro. 
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním spo-
fiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hodného
úroãení úvûru na bydlení. Úrokové podmínky úvûru ze
stavebního spofiení jsou pevnû dané jiÏ ve smlouvû
o spofiení. JiÏ dnes si klient mÛÏe zajistit nemûnn˘ úrok
z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7 procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû 
stavební spofiení.
âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

„Právě v tomto věku může totiž u dítě-
te dojít k nepravidelnému dýchání ne-
bo až k zástavě dechu, které mů-
že souviset se syndromem 

Ostravská fakultní nemocnice 
dostala darem monitory dechu
Nadace Křižovatka věnovala ostravské fakultní nemocnici 22 monitorů 
dechu. Monitory dechu výrazně snižují výskyt syndromu náhlého úmrtí 
novorozence a používají se od narození do tří měsíců.

náhlého úmrtí novorozence (SIDS). Dě-
ti, zdánlivě zdravé a bez potíží, náh-

le umírají ve spánku. Tento syndrom 
je i dnes pro lékaře málo objasně-

nou příčinou úmrtí novorozen-
ců a kojenců v prvním roce ži-
vota,“ uvedl mluvčí nemoc-

nice Tomáš Oborný.
Předání proběhlo na od-
dělení neonatologie Fa-
kultní nemocnice Ostra-
va za účastí zástupců ne-

mocnice a sponzorů, kte-
ří se fi nančně na pořízení monitorů 
dechu účastnili. (met)

bo až k zástavě dechu, které mů-
že souviset se syndromem 

lel  umíraj
je i dn

nou
ců
vo

ří se fi nan
dechu úča

Město Brno na svých internetových stránkách www.brno.cz nově zřídi-
lo virtuální procházky městem po nejvýznamnějších místech Brna. Ná-
vštěvníci stránek mají jedinečnou možnost si virtuálně prohlédnout na-
příklad hrad Špilberk, Moravské náměstí nebo náměstí Svobody. Smys-
lem vzniku souboru virtuálních prohlídek je umožnit turistům i obyva-
telům poznat město Brno pomocí interaktivní metody.  (met)

Projděte se virtuálně po Brně

„Na protidrogový program přispěje-
me stejnou částkou, jako v letošním 
roce. Podle dosavadních informa-
cí neočekáváme výraznější exodus 
v nárůstu osob užívajících narko-
tika,“ zdůvodnil starosta Jaroslav 
Dohnálek. 
Náplní činnosti sdružení Podané 
ruce je především zmírnění zdra-
votního rizika, poskytování po-
radenství, zprostředkovávání po-
moci a zdravotní servis. Součás-

tí protidrogového programu je ta-
ké likvidace použitého injekčního 
materiálu.

„Terénní pracovník přijíždí do Bosko-
vic pravidelně každý čtvrtek. Jeho prá-
ce je založena především, dá se říci, na 
osobních vztazích. Navazuje kontak-
ty s drogově závislými osobami a s tě-
mi řeší problémy vyplývající z jejich 
závislosti. Podle dostupných informa-
cí se počet drogově závislých osob ve 
městě nijak výrazně nesnižuje, ale ani 
nedochází k nějakému výraznějšímu 
nárůstu,“ komentoval problematiku 
starosta.  (red, ilustr. foto: archiv)

Účelem projektu „Příměstský les Šos-
týn“ je doplnění stávající turistické 
infrastruktury tak, aby co nejlépe od-
povídala potřebám návštěvníků lesa.
„Nezastřešená odpočívadla v lesích 
jsou hojně využívána, ale neposkytu-
jí lidem úkryt v případě nepříznivé-
ho počasí. Proto se nad těmi nejčastěji 
užívanými chystáme vybudovat jedno-
duché přístřešky,“ uvedl Jaroslav Jiřík 
z odboru životního prostředí. „Dále 
bychom rádi zabránili vzniku nelegál-
ních a nevhodně umístěných ohnišť, 
a tak nabídneme návštěvníkům lesa 
zabezpečené ohniště, které by se dalo 
snadno kontrolovat. Situováno by mě-

lo být pravděpodobně v blízkosti ryb-
níka pod Šostýnem,“ pokračoval Jaro-
slav Jiřík ve výčtu toho, co vše se při-
pravuje.
Projekt se dotkne rovněž Bezručovy 
vyhlídky a Jasníkovy studánky. Kvů-
li tomu také město koupilo pozem-

ky, na nichž se tyto dva turisticky 
zajímavé, avšak v současné době 
značně zanedbané, objekty nachá-
zejí. Bezručova vyhlídka bude prav-
děpodobně odstraněna a nahraze-
na 12 – 13 metrů vysokou rozhled-
nou. (met, ilustr. foto: archiv)

DP Ostrava
získá miliony

Ostravský dopravní podnik získá na re-
novaci vozového parku drážních vozi-
del více než 230 milionů z fondů Evrop-
ské unie. Obnova vozového parku bude 
realizována v letech 2010 až 2013.
„V tomto období zakoupíme tři osm-
náctimetrové a sedm dvanáctimetro-
vých trolejbusů a jednu vysokokapacit-
ní tramvaj. Třiadvacet tramvajových 
vozů čeká renovace,“ upřesnil ředitel 
Dopravního podniku Ostrava Franti-
šek Kořínek s tím, že investice zlepší 
komfort cestování v městské hromad-
né dopravě, sníží ekologickou zátěž, 
obnoví zastarávající vozový park.
„Všech 34 drážních vozidel, která budou 
díky projektu nově zakoupena nebo re-
novována, bude nízkopodlažních. Mi-
mo jiné nám to umožní provozovat vět-
ší množství zaručených bezbariérových 
spojů,“ doplnil František Kořínek. (red)

Znojmo a Retz
se dohodly

na spolupráci
Bezplatná doprava na velké kulturní 
akce nebo společné propagační mate-
riály v češtině. To nabízí města Znoj-
mo a Retz díky společnému projektu 
Twin city. 
Součástí projektu je rovněž nová in-
formační turistická brožura v obou ja-
zycích, která bude každoročně dopl-
ňována o infolist aktuálních akcí na 
obou stranách hranic.
Twin city není jediným společným 
projektem partnerských měst Zno-
jma a Retzu. Další je zaměřen na 
vzdělávání pracovníků z oblasti ces-
tovního ruchu a kultury. (met)

Kopřivnice chce zkvalitnit rekreační
vyžití v příměstských lesích

Nové hřiště
mají děti

v Hodoníně
Téměř 7 tisíc metrů čtverečních, prá-
vě takovou plochu zabírá nové více-
účelové hřiště, které bylo koncem 
října slavnostně otevřeno v areálu 
bývalých kasáren v Hodoníně. Sou-
částí hřiště, jehož celkové nákla-
dy se vyšplhaly k částce 5,3 milio-
nu korun, jsou dvě volejbalová hřiš-
tě, hřiště na basketbal a víceúčelové 
hřiště. Kromě toho se ve středu pro-
storu nachází oddychová zóna, kde 
nechybí herní prvky pro děti, stejně 
jako odpočinková část s lavičkami 
pro mládež a dospělé. Do budouc-
na město Hodonín zvažuje doplně-
ní herních prvků, další možností je 
také zbudování pískoviště. (met)

Boskovičtí podporují protidrogový program

Obce kolem
„silnice smrti“ 

dostanou dotaci 
Až 830 tisíc korun uvolní Jihomo-
ravský kraj pro 16 obcí podél silni-
ce 1/53 přezdívané „silnice smrti“, 
které spojuje od Pohořelic Brno se 
Znojmem. Peníze mají být určeny 
na aktualizace územních plánů ob-
cí v souvislosti s plánovanou rekon-
strukcí této významné spojnice, kte-
rá je ve špatném stavu a nevyhovuje 
potřebám intenzivního provozu.
Ředitelství silnic a dálnic se chystá 
k rekonstrukci „silnice smrti“, jež 
v některých místech počítá s rozší-
řením na tři pruhy a také s mimo-
úrovňovým napojením vybraných 
komunikací. Rekonstrukci je nutno 
zapracovat do územních plánů obcí 
a k tomu má sloužit fi nanční injek-
ce kraje. (red)

Kopřivnická radnice připravuje 
projekt zaměřený na zkvalitnění 
možností rekreačního vyžití v pří-
městských lesích, které jsou již ny-
ní častým cílem výletníků.

Boskovice přispívají sdružení Podané ruce, které ve městě řeší drogovou problematiku, na zajištění te-
rénní práce v komunitě drogově závislých. Pro rok 2010 podalo sdružení žádost o příspěvek z rozpočtu 
města ve výši 60 tisíc korun. Radní schválili dotaci v poloviční výši.
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Počátky osídlování
První stopy osídlení místa, na kterém 
později vyrostla současná průmyslo-
vá Kopřivnice, nacházíme již ve starší 
době kamenné. Již sama skutečnost, že 
Kopřivnice leží v tzv. Moravské bráně 
s důležitou cestou, kterou byl zajišťo-
ván obchod mezi Baltem a Středozem-
ním mořem, ukazuje, že tato oblast ne-
byla starším kulturám neznámá.
Kopřivnice jako osada vzniká zřejmě 
brzy po založení hradu Schauensteina 
(lid Šostýna), v období let 1280 – 1290. 
Jeho zbytky se nacházejí na nevyso-
kém kopci, asi 1,5 km jihovýchodně od 
středu města. Šostýnské zboží zahrno-
valo vedle Kopřivnice také Lichnov, Vl-
čovice, Závišice, Drnholec a městečko 

Frenštát. Krátce před rokem 1400 pře-
chází Šostýn s dalšími statky do rukou 
krále Zikmunda Lucemburského jako 
zástava. Další osudy hradu jsou dosti 
nejasné. Po porážce markraběte Proko-
pa se hrad stává okolo roku 1402 síd-
lem loupežné bojové družiny. 
V roce 1465 bylo celé panství v majetku 
českého krále Jiřího z Poděbrad. Ten je ná-
sledujícího roku postoupil k olomoucké-
mu biskupství. Kopřivnice však neušla ani 
válečnému řádění. Obec přepadli v roce 
1621 vzbouření Valaši, posléze Dáni a Švé-
di. Není divu, že k roku 1655 je v Kopřivni-
ci uváděno pouhých 44 usedlostí. 

Založení továrny
Přelomem v historii Kopřivnice bylo be-
zesporu založení továrny na kameninu 

Kopřivnice není jen TATRA

a hliněné zboží v roce 1812. Začaly se 
zde vyrábět talíře, mísy, vázy, džbány 
a hrníčky. Později byla výroba nahraze-
na produkcí bílého kameninového zbo-
ží zdobeného malbou. Postupně získa-
la továrna svými výrobky věhlas v ce-
lé Rakousko-Uherské monarchii. Od po-
čátku 90. let min. stol. se stala hlavním 
programem výroba kachlových kamen. 
Roku 1962 byla továrna po 150 letech 
zrušena.

Industrializace
Industrializaci v minulém století však 
nepředstavovala pouze zmíněná továr-
na na majoliku, ale hlavní roli na ní mě-
la především tzv. „dolní“ továrna, kte-
rá byla nejdříve továrnou na kočáry. Po-
stupně se horní a dolní továrna spojují 

Text: Dita Brančíková
Foto: archiv

Kopřivničtí velikáni
Také Kopřivnice má své velikány, na 
které může být právem hrdá. Má své 
význačné skladatele, malíře, konstruk-
téry, automobilové závodníky, sportov-
ce a další. Zdejší rodák Zdeněk Burian 
vytvořil nepřekonatelné dílo pozůstá-
vající ze čtrnácti tisíc ilustrací k téměř 
pěti stům knižních titulů. Jeho tvorba 
vnášející život do dob dávno minulých 
je hodnocena vědci celého světa. Kop-
řivnice byla kolébkou významných hu-
debníků a skladatelů: Jana Uhlíře, Jana 
Sýkory, Jaroslava Galie, Zdeňka Petra, 
Ladislava Bučka a mnoha dalších. Ce-
lému světu známý je další kopřivnický 
rodák a olympionik Emil Zátopek.

Průmyslový park Kopřivnice
Průmyslový park Kopřivnice je jednou 
z největších a nejprestižnějších podni-
katelských rozvojových zón na severní 
Moravě: pozemek je umístěn v atrak-
tivní krajině s horizontem Beskyd v po-
zadí, ve vzdálenosti 12 km od letiště Os-
trava-Mošnov. Park je výborně položen 
v blízkosti silnice I/48 vedoucí do Brna, 
k polské hranici a u silnice I/58 vedou-
cí ke slovenským hranicím. K dispozici 
je plyn, elektřina, pitná a užitková vo-
da. Byla vybudována kanalizace pro po-
vrchovou a odpadní vodu. Telefonické 
spojení je připraveno a obslužné komu-
nikace v parku jsou také kompletní.

Současná Kopřivnice
Město Kopřivnice a okolí (v okruhu cca 
40 km) – kopřivnický region – se nachá-
zí na severní Moravě, v severovýchod-
ní části České republiky. Podstatná část 
tohoto území patří k Moravskoslezské-
mu kraji. Díky poloze v podhůří Beskyd 
se o kraji okolo Kopřivnice říká, že pa-
tří mezi velmi atraktivní oblasti České 
republiky.
Díky dobré vybavenosti velkým po-
čtem speciálních středních škol a čtyř-
mi vysokými školami v okruhu 50 km 
splňuje úroveň vzdělanosti a kvalifi ka-
ce lokální pracovní síly i ty nejvyšší po-
žadavky moderního průmyslu.
Tento kraj včetně blízkých Beskyd je 
důležitým cílem turistů a poskytuje ná-
vštěvníkům ukázky historického, kul-
turního a průmyslového dědictví. Kop-
řivnický region nabízí bezmála všech-
ny představitelné možnosti jak trávit 
volný čas, včetně celoročních aktivit 
všeho druhu ve volné přírodě, na ho-
rách i vodních plochách.

Technické muzeum Kopřivnice

město Kopřivniceměsto Kopřivniceměsto Kopřivniceměsto Kopřivnice

Déle než jedno století se kopřivnický region těší vynikající reputaci v průmyslové výrobě, zejména pokud jde o oblast 
technických inovací uplatňovaných při výrobě automobilů TATRA. Ekonomika kopřivnického regionu, prošla v posled-
ních letech významnými změnami. Uskutečnily se nové zahraniční investice a byly zahájeny nové výrobní projekty. Se-
verní Morava je velmi atraktivní pro investory z celého světa. Ford, Hyundai, Siemens a ON Semiconductor je jen něko-
lik vůdčích fi rem z oblasti vyspělých technologií a služeb, které mají továrny v kraji okolo Kopřivnice.

ky, a to nachází vhodné uplatnění v no-
vém odvětví, kterým se jeví počínající 
výroba automobilů.
Postavení prvního automobilu neby-
lo jen dalším významným mezníkem 
v historii fi rmy, ale i města. Brzy po vy-
puknutí první světové války vzrostly po-
žadavky rakouské armády na kopřivnic-
kou vozovku, především v odběru ná-
kladních vozů. Nárůst počtu dělnictva 
včetně vagonky dosáhl 5 000 a ten si vy-
nutil výstavbu dalších obytných domů a 
tím Kopřivnice ztrácí svůj vesnický cha-
rakter. Úředně byla obec Kopřivnice po-
výšena na městečko (městys) minister-
ským výnosem dne 23. 11. 1910.

Tatra Kopřivnice
V roce 1919 byly prováděny jízdní 
zkoušky s vozy typu U ve Vysokých Ta-
trách. Místní horalé přirovnávají tyto 
vozy k Tatrám. Název se uchytil a již 
v březnu 1919 opouštějí závod první 
vozy s názvem Tatra. Následující úspě-
chy automobilů Tatra rozšířily věhlas 

Motorové vozy řady M 290.0 (výrobní 
typové označení Tatra 68), označované 
podle spoje, na němž jezdily, také jako 
„Slovenská strela“, byly vyrobeny v ro-
ce 1936 pro Československé státní drá-
hy v Tatře Kopřivnice.

a vzniká tzv. kočárovka. Třetí etapa sta-
vebního rozvoje proběhla ve zname-
ní výroby železničních vagonů. Rozvoj 
Kopřivnice díky této bouřlivé industri-
alizaci dosahuje svého vrcholu. Nastu-
pují sem první lékaři, dochází k rozšíře-
ní škol, je zde zřízen poštovní úřad. Po-
stupně je obec napojena na železniční 
a telegrafní síť, začíná vydávat vlastní 
noviny. Výrobou prvního osobního au-
tomobilu koncem roku 1897 končí zla-
tá doba trvání kopřivnické kočárovky. 
Přes vzrůstající výrobu železničních va-
gonů hledá továrna nové výrobní mož-
nosti pro stávající osazenstvo kočárov-

značky v celém světě. V roce 1927 čini-
lo roční produkci 400 osobních a 4 000 
nákladních vagonů a 3 až 4 000 auto-
mobilů. V té době závod zaměstnával 
3 000 dělníků a 300 úředníků. Od ro-
ku 1936 se počíná projevovat v závodě 
předválečná konjunktura. Závod se stá-
vá jedním z největších v kraji a téhož 
roku fúzuje s Ringhofferovými závody 
v Praze na Smíchově.
10. října 1938 je Kopřivnice zabrá-
na v rámci tzv. páté zóny nacistickým 
Německem. Po válce je závod spolu 
s ostatním klíčovým průmyslem a ban-
kami znárodněn.

 zimní stadion
 lyžařský areál
 krytý byzén
 koupaliště
 letní stadion
 areál Vlčovice
 areál Lubina

Masarykovo nám. 540Masarykovo nám. 540
742 21 Kopřivnice742 21 Kopřivnice

tel./fax: +420 556 821 225tel./fax: +420 556 821 225
e-mail: spsk@koprivnice.orge-mail: spsk@koprivnice.org

http://spsk.kprivnice.orghttp://spsk.kprivnice.org

Správa sportovišť KopřivniceSpráva sportovišť Kopřivnice

ŘEŠÍME DLUHY!
snadno, rychle, seriozně
• bez doložení příjmu
• i exekuce
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KOPŘIVNICE, Štefánikova 1239/19
tel.: 556 840 555, mob.: 774 556 840

• prodej zájezdů do celého světa od více než 200 CK
• denně aktualizovaná nabídka last minute zájezdů
• směnárna bez poplatku za výhodné kurzy
• prodej vstupenek na koncerty, muzikály, divadla a další kulturní akce
• on line prodej letenek a mezinárodních jízdenek
• prodej slevových karet ISIC, ITIC, ALIVE

IMPULS
cestovn í  agentura

Štefánikova 1155, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 808 777, 556 808 780

info@caimpuls.cz

www.caimpuls.cz

RESTAURACE
• polední menu 45,- Kč
•  salónek - možnost pořádání soukromých akcí

a fi remních školení 
HOTEL
• naše ubytování patří k nejlevnějším v kraji 
• výrazné slevy u dlouhodobých pobytů
PRÁDELNA
• vypereme a vyžehlíme za Vás

chch aakkcící

raraji ij

Team Hotel Stadión
Masarykovo nám. 541

Kopřivnice
tel. 556 811 770

605 557 471
e-mail: info@hotelstadion.cz

www.hotelstadion.czVYZKOUŠEJTE NÁS - ŠETŘÍME VÁŠ ČAS !!!

V E N E Z I A
v Kopřivnici
(v centru města nad cukrárnou Jadran

- Štefánikova 1158)

Těšíme se na vaše přání 
se zárukou vrácení peněz,
pokud by vám nešmakovalo 

tel. 777 120 333
restauracevenezia@email.cz
www.restauracevenezia.wz.cz

1. VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE1. VEGETARIÁNSKÁ RESTAURACE
NABÍZÍ
•  Zdravou a chutnou stravu zaměřenou

na prevenci: srdečně-cévních
onemocnění, rakoviny, vysokého tlaku,
cukrovky, nadváhy atd.

• Nekuřácké prostředí
• Denně výběr ze dvou menu
• Velký výběr nápojů a čajů
• Dětský koutek, poradnu
• Připojení k internetu
• Studovnu s literaturou…

SVATBY, VÝROČÍ, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE -  ZDRAVĚJISVATBY, VÝROČÍ, PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE -  ZDRAVĚJI
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Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzercemorava@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě
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Módní přehlídka, filmový festival
a novinky ve Velkém Špalíčku

Na přehlídce uvidíte nejnovější 
trendy oděvních značek a fi rem 
jako jsou NICO, C&A, INDIGO JEANS, 
KRÁSNÁ MAMINKA, SCHIESSER 
a oční optika APIA.
V tentýž den také odstartuje fil-
mový festival v Palace Cinemas, 
kde si za výhodné ceny můžete 
zajít na nejlepší filmy roku. Festi-
val potrvá do středy 18. listopadu  
2009.

Zveme srdečně všechny návštěvníky Velkého Špalíčku a milovníky mód-
ních přehlídek a odívání na přehlídku, která se uskuteční ve čtvrtek
12. listopadu 2009 v 16, 17 a 18 hodin.

A co ještě možná nevíte…v uply-
nulém ročním období došlo ve Vel-
kém Špalíčku ke dvěma zásadním 

změnám. Bylo to otevření prodej-
ny Tesco expres v přízemí u vstu-
pu z Pánské ulice a nové propojení 
obou částí obchodního centra tzn. 
integrace starší části se vstupem ze 
Starobrněnské do později budované 
části obchodního centra. 
Stalo se tak dělením a rekonstruk-
cí prodejny C&A, které umožnilo 
vznik 3 nových nájemních jednotek 
(celkem 570m2 obchodních ploch). 
Zbudováním nového schodiště a vý-
tahu tak vzniklo lepší bezbariérové 
propojení obou částí a tím pohodl-
nější nakupování a pobyt v našem 
obchodním centru. Po obsazení 
volných jednotek, které jsou v sou-

časné době v nabídce, bude rozšířen 
i sortiment popř. služby.
Úspěšně funguje většina našich 
nájemců, zájem o zdravou výživu 
v restauraci REBIO dobře doplňuje 
ostatní gastroprovozy.
Novinkou je také módní salón 
s úpravnou oděvů MAXIM s dám-
skou i pánskou módou, noční bar 
Havana club na Dominikánské ulici.

Vše o módní přehlídce, festivalu 
a další informace můžete čerpat na 
našich nových webových stránkách 
www.velkyspalicek.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jde vlastně o zpětný návrat natrávené-
ho jídla z žaludku do jícnu. Dalo by se 
také říci, že jde o jakési neúplné zvrace-
ní. Žaludeční obsah se vrací do spodní 
části jícnu a zase zpět do žaludku. V jíc-
nu je pak cítit pálení. Je to dáno tím, že 
natrávená potrava se již smíchala s ky-
selými žaludečními šťávami. Místo aby 
se posunula dál do střev, vrací se zpět 
a v podstatě rozežírá sliznici jícnu. 
Refl ux může trápit nejen malé děti, ale 
i dospělé. Kdybychom to převedli do 
běžné hantýrky, jedná se vlastně o pále-
ní žáhy. Dospělý člověk se s tím vypořá-
dá snáz. Už jen pro to, že příznaky mů-
že popsat. U kojenců je to horší. Nemlu-
ví. Proto to musí vypozorovat rodiče.
U miminek se refl ux objevuje v prvních 
několika měsících, ale lékaři jej v pod-
statě považují za normální, jen pokud 
se k blinkání nepřidá ještě něco jiného. 
Tyto potíže má totiž asi 50 % novoro-
zenců. Takzvaný fyziologický refl ux za-
sahuje krátce do dolní části jícnu a ne-
vyvolává žádné příznaky a růstem dítě-
te se postupně upraví. Příznaky refl uxu 
se liší podle věku, kojenci opakovaně 
zvrací nebo ublinkávají, špatně sají, 
jsou podráždění, špatně spinkají a tře-
ba nepřibývají na váze. Někdy dokonce 
chrčivě dýchají (zejména po nakrmení), 
kašlou a mají ucpaný nos.
Podle odborníků právě častý kašel ne-
bo opakovaný zánět průdušek (někdy 
léčený jako astma a bez úspěchu) mů-

Trápí vaše dítě REFLUX?
Dochází často u vašeho dítěte k zá-
chvatům kašle či potížím s dýchá-
ním, pláče chvíli po nakrmení? Ub-
linkává a je neklidné? Možná se u něj 
jedná o tzv. gastroezofageální refl ux.

že signalizovat toto onemocnění. Lucie 
Frgalová říká: „Můj malý Toníček už br-
zy po narození začal být chvíli po kojení 
neklidný a plakal a trápila ho rýma. Stá-
le jsme neznali příčinu. Nakonec nás paní 
doktorka poslala na ultrazvuk, který po-
tvrdil, že má Toník refl ux. Zahájila se léč-
ba a naštěstí se stav brzy zlepšil.“
U kojenců stačí obvykle upravit polohu 
dítěte při spaní v postýlce, ale i v kočár-
ku a upravit stravu, tedy zahustit stra-
vu, což jde i u plně kojeného mimin-
ka. Existuje speciální formule Nutriton, 
která se rozpustí podle návodu ve vo-
dě. Jde o instantní přípravek, který je 
určen pro kojené děti, neboť obsahu-

je vlákninu svatojánského chleba, kte-
rá mateřské mléko zahustí. Pokud že-
na nekojí, existují speciální zahuštěná 
mléka – například Nutrilon AR, mléko, 
které obsahuje speciální složku, která 
zahušťuje obsah v žaludku. 
A jak se provádí vyšetření? U kojenců je 
možné jej provést sonografi cky, někdy 
je nutné zavedení sondy do jícnu k mě-
ření pH na 24 hodin. Možné je též vy-
šetření jícnu endoskopem. Krajním ře-
šením je chirurgický zásah. Při laparo-
skopické operaci se vytvoří límec ob-
kružující dolní část jícnu. Vytváří se 
z horní části žaludku. Zákrok vede k to-
mu, že poté, co se pacient nají, manže-

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 

Text: Dita Brančíková
Ilustrační foto: archiv

ta obkružující konec jícnu uzavře jeho 
dolní část, a tím brání zpětnému toku 
žaludečního obsahu do jícnu.
U starších dětí se gastroezofageální re-
fl ux projevuje pálením za hrudní kos-
tí po jídle či pachutí v ústech, zvrace-
ním nebo opakovaným říháním. Pre-
vence podle lékařů není možná, ale dá 
se zabránit rozvoji onemocnění tím, že 
se nebude dítě překrmovat, bude se kr-
mit spíše v menších a častějších inter-
valech.
Pro starší děti nejsou vhodné „kolové“ 
nápoje, perlivé, dráždivá jídla, čokolá-

da, kakao a mentolové potraviny. Roz-
hodně také není dobré, aby dítě mě-
lo neustále v ručičkách láhev s čajem 
nebo vodou a neustále upíjelo. Někdy 
však ublinkávání způsobuje „pouze“ 
spolykaný vzduch během kojení, vo-
dorovná poloha po jídle či větší aktivi-
ta dítěte.
Nejlepší je veškeré pochybnosti konzul-
tovat s lékařem. Jedině ten správně po-
soudí, o jakou diagnózu vlastně jde.
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Nemá smysl dohledávat pohnutky činu hlupáka (Seneca), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na luxusní balzám po holení se může těšit Antonín Holec, Tykačova 1761, 560 02 Česká Třebová. 
Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraveno balení Svatomartinského vína. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno, nebo krizovkamo-
rava@tydeniky.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 17. listopadu 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

Brno, Ostrava i Karlovy Vary
se připravují na MS v basketbalu žen

Mistrovství světa v basketbalu žen 
se uskuteční příští rok na podzim, 
a to konkrétně v Brně, Ostravě a Kar-
lových Varech. Jak uvedl generální 
sekretář České basketbalové fede-
race Miloš Pražák, světová elita se 
k nám vrací po dlouhých 43 letech. 
Úspěchem české reprezentace by 
podle Pražáka byl postup mezi po-
slední nejlepší celky, které se v závě-
rečném klání utkají o medaile.
„Je to velká zodpovědnost a rozhodo-
vání nebylo vůbec jednoduché. Přihlá-
sil jsem se na post trenéra národního 
týmu na poslední chvíli. Impulzem 
k tomuto rozhodnutí byla vyjádřená 
podpora od ligových trenérů a také 
několika hráček, se kterými jsem v po-
slední době hovořil. Věřím, že se český 
ženský basketbal ukáže na šampioná-
tu v dobrém světle. Rivalita a vášně, 
které nás v minulosti provázely, musí 
jít v tuto chvíli stranou. Plně se teď 
budeme koncentrovat na přípravu,“ 
prohlásil pětapadesátiletý současný 

Koncem října se na brněnské Nové 
radnici představil Lubor Blažek, 
který byl zvolen výborem České 
basketbalové federace za nového 
kouče ženské reprezentace. Svou 
premiéru si v Brně odbylo také logo 
světového šampionátu v basketba-
lu žen, jehož pořadatelem bude 
v příštím roce Česká republika.

trenér ženského týmu USK Praha Lu-
bor Blažek.
S českou reprezentací se z minulosti 
zná velmi dobře, pracoval u ní jako asi-
stent kouče Jana Bobrovského. V roce 
2003 byl u zisku stříbrných medailí na 
evropském šampionátu a podílel se i na 
zisku titulu mistryň Evropy o dva roky 
později. Práci u národního týmu ukon-
čil v únoru 2008 po konfl iktu s tehdej-

METROPOL horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte bystré a dalekosáhlé ná-

pady, ale potřebujete pomoc druhých, 
abyste dosáhli úspěchu. Proto se k li-
dem, na kterých jste závislí, chovejte 
s větší úctou a respektem. Jinak se vám 
nepodaří zrealizovat vaše plány.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Snažíte se pomáhat slabším, 

ale málokdy posloucháte také druhou 
stranu, tudíž je vaše pomoc často kon-
traproduktivní. Proto máte občas pocit 
marnosti a nepochopení, čímž se ale ne-
smíte nechat odradit.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nelitujte ničeho, co jste prožili. 

Vaše vzpomínky jsou bohatství, z které-
ho můžete čerpat do konce života, ale 
nevyhrabávejte stále staré křivdy. V se-
belítosti si dost libujete, tak ať se v ní 
neutopíte.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Síla vaší osobnosti se vždycky 

prosadí. Nabízí se vám zajímavá příle-
žitost, jak předvést to, co umíte a v čem 
vynikáte. Nezahoďte nabízenou šanci. 
Nestačí jen mít talent, musíte také při-
ložit ruku k dílu.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Podzimní melancholie vám 

vtiskla neodolatelně zvláštní a tajem-
né kouzlo. Jste na nejlepší cestě najít si 
novou známost, abyste potrestali vaše 
partnery, kteří vás zanedbávají. Zkuste 
jim dát ještě šanci.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Neradi se necháváte okrádat 

o čas zbytečnou prací a jen velmi těžko 
se přemáháte a podřizujete druhým. 
Překonejte se a udělejte i to, co se vám 
nechce, budete mít z toho dobrý pocit.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste dobří obchodníci, ale 

v nejbližší době si dejte pozor na 
všechno, co se týká fi nančních trans-
akcí. Daří se vám v zaměstnání i v mi-
lostných záležitostech, ale nedávejte 
peníze do pochybných investic.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Duševní činnosti věnujete 

maximum, ale tělo zanedbáváte. Po-
třebujete mnohem více pohybu, proto 
začněte cvičit, dokud je čas. Nemusíte 
zrovna trhat rekordy, ale jóga nebo pi-
lates vám určitě prospějí. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte v sobě cosi, co stále přita-

huje druhý pól, ale vy nejste příliš věr-
ní a nemáte chuť uváznout v trvalém 
svazku. Láska je pro vás jen ozdobou 
vašeho života, prioritní je vždy karié-
ra. Přiznejte si to.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Smiřte se s tím, že z vás ne-

bude zrovna Super Star. Mnoho lidí 
vás ale obdivuje pro vaše vynikající 
vlastnosti a profesní kvality. Někdo 
z vaší blízkosti čeká jen na malý pod-
nět a může nastat velký třesk.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Zapomeňte na spory s přáteli 

a pozvěte je na večeři. Láhev dobrého 
vína udělá víc než zbytečné vysvět-
lování. Sami nejste až tak bez chyby, 
proto buďte velkorysí a odpusťte jim 
jejich prohřešky.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ozvěte se, když cítíte, že máte dů-

vod k nespokojenosti. Vaši nadřízení vědí, 
jaké množství práce dokážete zvládnout 
a jak jste pro ně nezbytní. Proto se nebojte 
vyžadovat to, na co máte nárok.

Připravila: Ludmila Petříková

ším manažerem národního týmu Jiřím 
Hamzou. Blažek nyní vystřídal Milana 
Veverku, který vedl reprezentaci pou-
hých osm měsíců. Po neúspěšném mi-
strovství Evropy v Lotyšsku, na kterém 
Češky skončily až desáté, byl z funkce 
v srpnu odvolán.

Text: Alena Štouračová
Foto: archiv
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hornina
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výroku: 
Gándhí

Kuchyňský 
nábytek

Vodácké 
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Tamten Rovněž Kláda
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Naše zpěvač-
ka (Lucie)

Moravský 
Oldřich
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místo

Tajemné
slůvko
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Trio
(slovensky)

Filmový 
snímek

Brit
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souhvězdí 
Eridanus

Značka 
instantních 

polévek

Vevnitř

Povel
pro
psa

Patřící vám
Urovnané 
koštětem

Drobná

Hovorový 
souhlas

Prudký 
pokles

Souhlas
Důrazný 
zápor

Seknout
Základ 

umělých 
barviv

Věhlasný 
fotbalista 
Kamerunu

Měkký
pájecí

kov
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www.chlebis.cz

PRODEJNA HLUČÍN, Hrnčířská 14
tel.: 595 042 402, mobil: 736 473 463

Nabízíme Vám 9 modelů
motorových pil
se slevami
800 až 5.000 Kč!

Než bys řekl STIHL...
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Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzercemorava@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY

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

SPORÁKY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY

Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

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

VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu ZDARMAODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE www.zak-hypoteka.cz

NEJVÝHODNĚJŠÍ
HYPOTÉKA
NA TRHU 

Naše služby jsou zdarma
s námi ušetříte....

…  čas – oslovíme všechny banky
za Vás, vyhledáme
nejvýhodnější produkt

...  a peníze – ušetříte v průměru
1 000,- Kč na měsíční splátce,
průměrně tedy 240 000,- Kč
při hypotéce na 20 let

získáváme pro Vás…  
nižší úrokové sazby
(až o 0,5%)
a poplatky
(sleva až 50%),
než si dokážete
sami vyřídit

e pro Vás… 
ové sazby
)

0%),
ážete
it

724 459 779

Brněnský listopad vzpomíná
na sametovou revoluci v Brně

Putovní výstava Brněnský listopad 
připomíná sametovou revoluci v Br-
ně. Návštěvníci se z třiadvaceti te-
matických panelů, mapujících obdo-
bí mezi 18. listopadem a 8. prosin-
cem 1989, dozvědí například o před-
listopadové době, o práci stávkového 
výboru, demonstracích a dalším br-
něnském dění. Výstavu můžete až 
do poloviny prosince zhlédnout v át-
riu Fakulty sociálních studií Masary-
kovy univerzity, do poloviny ledna 
bude k vidění v kavárně Bakala Ca-
fé, poté se vydá na cestu po různých, 
nejen brněnských prostorách. Výsta-
vu Brněnský listopad můžete zhléd-
nout rovněž na webových stránkách 
http://brno.inventurademokracie.cz. 
Fotogalerii brněnských listopado-
vých událostí roku 1989 
si můžete prohlédnout 
i na stránkách http://
www.listopad89vbrne.cz.

Husa na provázku
pořádá Sametové dny

Brněnské divadlo Husa na 
provázku přichystalo na le-
tošní listopad vzpomínkový 
festival Sametové dny, který 
potrvá až do 25. listopadu. 
Součástí festivalu jsou diva-
delní hry (například Forman 
s Havlem u moře aneb Jsou 
dny, kdy svítá o něco dřív ne-
bo Cirkus Havel aneb My všich-
ni jsme Láďa), společný česko-
slovensko-německý divadelní 
projekt zabývající se odkazem 
revolučních změn v roce 1989 
s názvem Svoboda! Svoboda?, 
cyklus debat Kabinet Havel a ta-
ké Koncert pro 17. listopad 89, 
který divadlo Husa na prováz-
ku pořádá ve spolupráci s Brněn-
ským kulturním centrem. Koncert 
pro 17. listopad  proběhne 19. listo-
padu od 17 hodin na brněnském ná-
městí Svobody. Těšit se můžete na vy-
stoupení kapel Progres a Framus fi ve 
či na Michala Prokopa.

Brno i Ostrava si připomenou 20 let od sametové revoluce
17. listopadu 2009 uplyne přesně 20 let od sametové revoluce, která v Čes-
koslovensku znamenala pád komunismu. V Brně i v Ostravě je s ohledem 
na toto kulaté výročí na letošní listopad i prosinec přichystána řada vzpo-
mínkových akcí, mezi nimiž najdete výstavy, besedy, koncerty, ale i fi lmo-
vá a dokumentární promítání nebo divadelní představení. 

Centrem Brna projde
lampionový průvod

Velký lampionový průvod pořádá 17. 
listopadu u příležitosti 20. výročí sa-
metové revoluce brněnská pobočka 
studentské organizace Inventura de-
mokracie a Nadační fond studentů Fi-
lozofi cké fakulty. Akce začíná v 17 ho-
din na dvoře Filozofi cké fakulty, kde 
promluví rektor Petr Fiala a bývalý dě-
kan Fakulty sociálních studií Ivo Mož-
ný. V 18 hodin pak začne průvod, kte-
rý se vydá Brnem až na Kraví Horu.

Na Petrově umělci připomenou 
pád komunismu i svatořečení 

Anežky České
Dvacáté výročí svatořečení Anež-
ky České i dvacet let od pádu komu-
nismu v Československu připome-
ne v brněnské katedrále Petra a Pav-

Text: Alena Štouračová
Foto: www.listopad89vbrne.cz
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Generální stávka 27. listopadu 1989Generální stávka 27. listopadu 1989

Generální stávka 27. listopadu 1989Generální stávka 27. listopadu 1989

lářovou a Vlastou Chramos-
tovou, které ztvární jednot-
livé životní etapy Anežky 
České, připravil režisér Jan 
Antonín Pitínský. 
Pořad Tobě a nám, Anež-
ko Česká chce podtrhnout 
význam události, na jehož 
počátku bylo svatořečení 
Anežky České papežem Ja-
nem Pavlem II. pár dní před 
pádem komunismu. Podle 
některých historiků tento 
fakt výrazně přispěl k pá-
du komunistického reži-
mu v listopadu 1989.

V Ostravě vyroste
totalitní městečko

V Ostravě na Masa-
rykově náměstí v do-
bě od 16. do 18. listo-
padu vznikne v rám-
ci projektu Cesta ke 

svobodě 89-09 totalitní měs-
tečko zpodobňující období let 1948 
až 1989. Uprostřed náměstí vyros-
te dřevěná strážní věž obklopená in-
formačními panely, prostřednictvím 
nichž budou návštěvníci seznamo-
váni s politickými, ekonomickými 
a kulturními dějinami socialistické-
ho Československa.
Návštěvníci totalitního městečka si 
budou moci vyzkoušet řadu dobo-
vých „atraktivních“ činností. Zku-
sí si třeba vyplnit devizový příslib, 
budou si moci koupit tuzexové bony, 
prohlédnou si staré mince a bankov-
ky nebo předměty běžné potřeby. 
V totalitním městečku se bude mi-
mo jiné prezentovat oblékání, hud-
ba, strava, fi lm či literatura let 1948 až 
1989. Lidé si tak na náměstí vyzkouší, 
jak se nakupovalo v pojízdné prodej-
ně, vyslechnou si hudbu 80. let nebo 
zhlédnou dobové televizní reklamy.
Bezruči v sametu budou diskuto-
vat o listopadových událostech

Jestliže navštívíte totalitní městeč-
ko, můžete se těšit také na živá di-
vadelní vystoupení nebo besedy.
16. a 17. listopadu zde například Di-
vadlo Petra Bezruče pořádá besedu 
Bezruči v sametu, kde budete moci 

diskutovat s  režisérem Janem Kače-
rem nebo s hercem Janem Potměši-
lem, kteří se mimo jiné v roce 1989 
aktivně podíleli na průběhu sameto-
vé revoluce, o tématech, jež se týka-
jí období před dvaceti lety.

Přehlídka fi lmů Ostrava-Picture 
i cyklus besed Herci proti totalitě 

propagují svobodu
V Ostravských divadlech se v rám-
ci projektu Cesta ke svobodě 89-09
uskuteční mezinárodní festival čes-
ko-slovensko-polských studentských
fi lmů Ostrava-Picture, jenž se pri-
márně zaměří na téma svobody ve 
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Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica

Zeď Filozofi cké fakultyZeď Filozofi cké fakulty

la 12. listopadu hudební a divadelní 
večer nazvaný Tobě a nám, Anežko 
Česká. Tento unikátní koncertní po-
řad spolu s předními českými hereč-
kami Marthou Issovou, Danielou Ko-

ci proti totalitě, jejich součástí bude 
i výstava fotografi í a projekce fi lmo-
vých dokumentů. 

Vzpomínkové akce uzavře
festival 20 let svobody

Počátkem prosince bude ostravský 
projekt Cesta ke svobodě 89-09 za-
končen multikulturním festivalem 20 
let svobody. Tento multikulturní fes-
tival nabídne dokumentární ohléd-
nutí za listopadovými událostmi ro-
ku 1989 a za jejich společenskou re-
fl exí. Součástí festivalu bude týdenní 
přehlídka fi lmových dokumentů spo-
jená s besedami a vzpomínkami kon-

-
ž 
, 
-
o 

fi lmu. V letošním roce proběhne 
přehlídka jak v Ostravě, tak v Žilině 
a v Katowicích. V rámci doprovodné-
ho programu se budou promítat ta-
ké fi lmy žáků základních a středních 
škol, které uspěly v soutěži pořáda-
né ministerstvem obrany s názvem 
Bojovníci proti totalitě očima dětí.
V ostravských divadlech dále pro-
běhnou tematizované besedy Her-

krétních aktérů 20 let starých udá-
lostí. Těšit se můžete rovněž na scé-
nická čtení, která představí herci os-
travských divadel, hudební koncerty 
a další kulturní a vzdělávací projekty. 
Na úplném závěru festivalu bude mi-
mo jiné slavnostně odhalena socha 
Pavla Tigrida.
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Malá říjnová revoluce!
Tak ta nastala u nás v momentě, kdy mně 
kamarádky obětavě pomohly odtranspor-
tovat mého novorozeného synka z porod-
nice domů. Kamarádky, obě těhotné, jed-
na v sedmém měsíci očekávající páreček 
dvojčátek, druhá ve čtvrtém, v naději na 
chlapečka. Do třetího patra bez výtahu 
šlapaly statečně s mými šesti zavazadly 
plných plínek a oblečků – dárků od pří-
buzných a přátel. Zatarasila jsem s nimi 
v porodnici půl pokoje a sestřičky je mu-
sely přeskakovat. 
Silní a udatní mužové z rodiny nebyli při 
odvozu mého miminka v daném okamži-
ku jaksi po ruce. Jeden dlel na služební 

cestě, druhý na opačném konci republiky. 
Moje novorozeňátko tak záhy zjistilo, že je 
jediným „chlapem“ v domácnosti a začalo 
se podle toho chovat. Dříve klidné a ničím 
nerušené spaní se mně rázem přeměnilo 
v tzv. ostrůvkovité. Pokaždé, když se mé 
zlatíčko probudí, spustí jako spojař mor-
seovkou přerušované e.e.e.e.e. Když na 
to já nic, nabere na razanci a přejde do 
výhružného E.E.E.E.E ! Když já stále nic, 
spustí se siréna s takovou silou decibelů 
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!, že obživnu raz dva a skáču 
střemhlav z postele vyměnit plínku. Než 
stačím nainstalovat suchou, vyčůrá se mé 
zlatíčko sám sobě velkým obloukem přes 
hlavu a občas i na ni. Dokonce trefi l i an-

dělíčka strážníčka na zdi v oválném rámu 
po prababičce.
Když konečně ulehneme ke spánku, spustí 
vzápětí druhá siréna – prdíky! Třetí siréna 
– hlad. Čtvrtá siréna – špatné odříhnutí. 
Pátá siréna – poblinkaní oba dva. Šestou 
sirénu předchází charakteristický odér 
a začíná svítat. Je ráno. A já? Hupky dup-
ky pěkně vstávat, neboť celá anabáze se 
bude opakovat stále dokola celý den – pr-
díky, hlad, říh, blink, puch… Po celodenní 
šichtě se konečně večer těším na televizní 
zprávy, abych byla v obraze co se děje ve 
světě a na domácí politické scéně. Stačím 
zachytit pouze informaci, že náš pan pre-
zident natahuje na skřipec celou Evrop-

skou unii, když Lisabonskou smlouvu ne 
a ne a ne podepsat, protože….řev! Mému 
synkovi je Lisabonská smlouva naprosto, 
ale naprosto ukradená. A je mu fuk, kdo 
byl v následující detektivce vrahem. Hu-
rónským jekotem spolehlivě překřičí mé-
ho favorita v SuperStar Martina Chodúra.
Tak teď nevím, zda ta malá říjnová revo-
luce, která vstoupila do mého života, byla 
fakt jenom malá. Úplně jsem totiž letos po 
mnoha letech zapomněla, že 2. listopadu 
jsou dušičky, Památka zesnulých. Omlou-
vám se tímto všem milým příbuzným na 
opačném břehu řeky života.
Dita Brančíková, redaktorka
brancikova@tydeniky.cz

Odborný závod PORTAS®

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

  renovace dveří, zárubní,
schodů a kuchyňských linek
 vchodové i bezpečnostní
   vysoká kvalita,
dlouhá životnost
 dodávka nových dveří
 posuvné dveře

JEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚJEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ

VYBRANÁ
SKLA ZDARMA

Resort je místem pro každého, kdo 
je znavený stereotypem všedního 
života, chce si zasportovat, zbavit 
se přebytečných kilogramů, zare-
laxovat uprostřed nedotčené pří-
rody anebo přijít na jiné myšlenky. 
Po celý rok zde můžete čerpat sílu 
a energii ze široké škály sportovních 
a relaxačních programů.

Resort Svatá Kateřina je oázou odpočinku uprostřed lesů Vysočiny
Resort Svatá Kateřina, který nalez-
nete uprostřed lesů Českomoravské 
vrchoviny na místě původních Láz-
ní Svatá Kateřina zhruba 3,5 kilo-
metru od Počátek u Pelhřimova, je 
sportovně relaxačním zařízením 
orientující se na pobyty ve zdravém 
životním stylu. 

spotřebu energie na jednotlivých 
cykloturistických trasách v okolí, při 
tenise, jízdě na koni, józe, nordic-
walkingu a aerobiku. Podle vydané 
energie si lidé vybírají jídla a nápoje 
ze snídaňového, poledního a večer-
ního menu, která jsou přehledně 
označena energetickými a výživový-
mi hodnotami. 

Klienti resortu mají
k dispozici dietologa

Klienti resortu mají k dispozici dietolo-
ga, který jim fundovaně radí s výběrem 

potravin a na moderním dietologickém 
přístroji jim v průběhu pobytu měří 
tukovou a svalovou tkáň, obsah vody, 
minerálních látek a další údaje. Tyto 
ukazatele jsou rozhodující pro nasta-
vení stravovacího programu, pitného 
režimu, plánu doplňování stravy, roz-
vržení pohybových aktivit a preventiv-
ních opatření ve vztahu k civilizačním 
nemocem. Během pobytu v Resortu 
Svatá Kateřina tak můžete přejít ke 
zdravějšímu způsobu života a nastavit 
si jak správné stravování a pitný režim, 
tak aktivní tělesné zatížení, úměrné va-
šemu věku a kondici.
Resort je bez telefonního signálu, 
stará se tak o nerušený klid hostů
Resort Svatá Kateřina disponuje 170 
lůžky v luxusních dvoulůžkových po-
kojích s příslušenstvím, ale i wellness 
a spa. Hosté mohou být ubytováni 
v hotelu Svatá Kateřina, v hotelu Garni-
son nebo v hotelu Gymnasion, kde mi-
mo jiné naleznou cardio fi ttness, cyc-
lingový sál, tělocvičny, ale i kadeřnictví, 
kosmetiku, manikúru a pedikúru. 
V hotelových pokojích ovšem nena-

leznete televizi, rádio či jiné elektro-
nické vymoženosti. Ani budovy resor-
tu nejsou pokryty signálem mobilní-
ho telefonu. Resort Svatá Kateřina 
se tak chce postarat o nerušený klid 
a odpočinek hostů. Pro ty, co nevydrží 

bez mobilního spojení s okolním svě-
tem dodáváme, že signálem je pokryt 
prostor mimo budovy resortu.

www.katerinaresort.cz
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Vyzkoušejte
Dny plné odpočinku

nebo Týden štíhlé linie
Ve Svaté Kateřině si můžete vybrat 
ze široké nabídky odpočinku. Resort 
nabízí jak víkendové, tak i týden-
ní relaxační pobyty. Vyzkoušet lze 
několik ucelených programů. A to 
například Golfový víkend, Body & 
Mind – Pilates, Body & Mind – jóga, 
Romantický víkend, Romantický ví-
kend-víkend snů. V nabídce Resortu 
Svatá Kateřina najdete především 
wellness služby. Můžete tak zkusit 
masáže, fi nskou aromaterapeutic-
kou saunu, bylinnou parní lázeň, 
whirpool či solární louku.

Ve Svaté Kateřině
vás čekají aktivity všeho druhu

Volné chvíle lze ve Svaté Kateřině 
trávit různě. Můžete si vyjet na koni, 
zkusit nordic walking, pronajmout 
si tenisový kurt, navštívit osm spor-
tovních sálů areálů, kde se vyučuje 
spinning, posilování, jóga, pilátes, 
různé bojové sporty, dance aktivity, 
anebo cvičení s míči. Zahrát si vo-
lejbal, basketbal, badminton, fl orbal 
a na driving range trénovat golf. Od 
podzimu je zprovozněno i nové fot-
balové hřiště. V zimních měsících 
hosté Resortu Svatá Kateřina jezdí 
také se psím spřežením, běžkují, 
bruslí anebo hrají hokej. 

Vyvážená strava 
je základ

Resort Svatá Kateřina věnuje velkou 
péči vyvážené stravě. Klienti mají 
k dispozici přehled energetických 
výdejů při pohybových aktivitách 
nabízených v resortu, a to například 

Pokoj SauvignonPokoj Sauvignon

Vana z jednoho kusu lávového kameneVana z jednoho kusu lávového kamene

Hotel Svatá Kateřina - zimaHotel Svatá Kateřina - zima

Finská aromaterapeutická saunaFinská aromaterapeutická sauna

Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Vážení a milí klienti a přátelé Řecka, od 
9.11.2009 nás najdete na nové adrese:

Minoritská 1, 602 00 Brno
Těšíme se na setkání s Vámi v nových prostorách.

Náš nový katalog Léto 2010 vychází 
23.11. a můžete se těšit na větší nabídku 

zájezdů za skvělé ceny!

Sleva FIRST MINUTE až 25%Sleva FIRST MINUTE až 25%
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BRNO, Minoritská 1
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
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