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Získat pár minut v jejím nabitém diáři je téměř nadlidské úsilí. Přesto 
když si pak najde chvíli čas, vyzařuje z ní pozitivní energie a dobrá ná-
lada. Jedna z našich nejoblíbenějších českých zpěvaček pracuje hodně 
a ráda, ale podle svých slov umí také odpočívat. Co ji v poslední době 
nejvíce zaměstnává?

Jedna z nej-
z n á m ě j š í c h 
českých  zpě-
vaček má 
opravdu na-
bitý program. 
A dny volna 

byste v jejím 
diáři hledali oprav-

du dlouho. Minimálně 
polovinu z celého roku stráví 

mimo českou republiku. To když 
svého manžela Štefana Margitu do-

provází na jeho zahraniční angažmá. Ani 
v daleké cizině ale Hana Zagorová nezahálí. 

Kromě poznávání daného města, návštěvy památek 
a muzeí si totiž s sebou také bere práci. Občas píše texty ke 
svým písničkám, učí se texty nových písniček. A když zrov-
na nejdou s manželem na večeři, ráda uvaří něco dobrého. 
Oblíbené jsou například plněné papriky. Na sklonku roku 
takto navštívila Hana Zagorová New York, kde Štefan zpíval 
v metropolitní opeře představení Z mrtvého domu od Leoše 
Janáčka. Nyní začátkem nového roku pojede za Štefanem do 
Milána. 
■ Co vás čeká po novém roce?

Práce, práce, práce.
■ Můžete odkrýt nějaké vaše plány?

Chystám koncerty s kapelou Miloše Nopa, s Petrem 
Rezkem, do divadla se vrátí opět muzikál Jack Roz-

parovač, na který se moc těším a pustím se také do 

Zrcadlo Hany Zagorové

ro
zh

ov
or

příprav nové desky, kterou bych  chtěla stihnout  vydat na 
podzim příštího roku. 
■ Na konci roku 2009 jste ale zvládla pokřtít nové CD 
Černý páv? O jaké cédéčko šlo?
Šlo o výběr písniček, ke kterým jsem napsala texty + dvě 
nové písničky. Jednu napsal Jiří Zmožek a druhou Jiří Březík. 
Překrásný obal udělala nafotila Lucie Robinson. Byla to cel-
kově hrozně krásná práce – jak při výběru písniček, tak ve 
studiu, tak při focení.  
■ Kolikáté to bylo cd?
Nemám ponětí, to je otázka pro můj fan klub, ale tuším, že 
se může pohybovat někde okolo čísla třicet.  
■ Pro mnohé je hudba relax, dokážete u ní také odpočí-
vat? A co například vy ráda posloucháte?
Já si ráda poslechnu všechno nové, co mi přijde pod ruku, 
je dobré být v obraze. Teď moc poslouchat nestihla. Ale na-
šla jsem si čas například na novou desku Barbary Streisand 
nebo Sylvie Vartam. V metropolitní opeře jsem kromě premi-
éry Štefana viděla také opěru Aida a stihla jsem vidět také 
muzikál Jižní pacifi k.  
■ Mnoho let jste se věnovala pouze pěvecké kariéře a 
to i přesto, že jste vystudovala herectví. V posledních 
letech jste se objevila hned ve dvou muzikálech – první 
byl Jack Rozparovač, který bude mít právě obnovenou 
premiéru a nyní je to Mona Lisa. Je to pro vás rozdí - 
stát na jevišti jako herečka a jako zpěvačka? 
Je to veliký rozdíl. Hlavně v technice práce s mikrofonem. 
Na koncertním jevišti s ním pracujete vy, kdežto v divadle 
jste v rukou pana zvukaře. Moc mě to ale baví, mám krásné 
povolání.  
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Text: Eva Čopíková, foto: L. Robinson

• Hana Zagorová pochází z Petřkovic 
u Ostravy • Narodila se ve znamení 
panny • Patří k nejoblíbenějším čes-
kým zpěvačkám (na svém kontě má 
9 ocenění Zlatý slavík) • Nedávno vy-
dala nové CD Černý páv, na které jsou 
písně, ke kterým sama napsala texty 
• Jejím manželem je již 17 let sloven-
ský tenorista Štefan Margita • Kromě 
koncertování účinkuje také v muziká-
lech Mona Lisa a Jack Rozparovač
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V univerzitním kampusu Ma-
sarykovy univerzity v Brně-Bo-
hunicích vyroste nové vědecké 
centrum Cetocoen. 

V Jihomoravském kraji stoupla 
během posledních několika měsí-
ců rekordně nezaměstnanost. 
V prosinci minulého roku se vyšpl-
hala na 10,6 procenta s tím, že  na 
úřadech práce bylo evidováno té-
měř 66 tisíc lidí. Nezaměstnanost 
tak koncem minulého roku dosáhla 
svého pětiletého maxima. Jediná z 

Fakultní nemocnice Brno zahájí v 
letošním roce stavbu nové porodni-
ce v Brně-Bohunicích. 
Stavba pavilonu za 1,2 miliardy korun 
potrvá zhruba dva roky. Po dokončení 
porodnice se do nových prostor přestě-
huje porodnice z Obilního trhu v centru 
města, kde děti přicházejí na svět již 
přes 120 let.       Text: red., foto: archiv

Obec Lednice není pouhým místem 
vhodným k návštěvě během teplých 
měsíců. Díky projektu „Ohřejte se v 
Lednici“ a aktivitám obce i tamních 
podnikatelů existuje spousta mož-
ností, jak se v Lednici ohřát. 
Lednický zámecký areál například 
turistům nabízí návštěvu palmového 
skleníku, prohlídku jízdáren s expozicí 
Akvária Malawi nebo zhlédnutí výsta-
vy Tajemná Indonésie. 
K vyhlídkovým okružním plavbám po 
Zámecké a Staré Dyji v Lednicko-val-
tickém areálu od listopadu do března 
také o víkendech a svátcích vyplouvá 
loď Morava v zimní úpravě. Pokud po-
časí dovolí a řeka nezamrzne, můžete 
z vyhřáté lodní kajuty pozorovat krásy 
zimního zámeckého parku i lužního 
lesa a pochutnávat si při tom na pohár-
ku svařeného vína.
                 Text: redakce, foto: archiv

Brněnskou Olympii ovládli
 pravěcí ještěři

V Brně vznikne nová porodnice

Nezaměstnanost na Jižní Moravě 
vzrostla do rekordních výšin

měst, která desetiprocentní míru 
nezaměstnanosti nepřekročila, jsou 
Brno a Vyškov, kde se míra nezaměst-
nanosti pohybuje pod krajským prů-
měrem.
Na Jižní Moravě také ubylo volných 
pracovních míst. Zatímco v jich lis-
topadu úřady práce hlásily 3487, na 
konci prosince to bylo 3040.         (red)

Ve čtvrtek 28. ledna v 16 hodin 
se v Blansku v prostorách kužel-
ny uskuteční slavnostní vyhlá-
šení nejlepších sportovců, spor-
tovních kolektivů a trenérských 
osobností za rok 2009. 

Sportovce v jednotlivých kategori-
ích mohla veřejnost nominovat do 
konce listopadu loňského roku. Z 31 
došlých nominací vybere komise, 
složená ze zástupců sportovní ko-
mise, rady města Blanska a noviná-
řů, deset jednotlivců, tři kolektivy a 
tři trenéry.                                  (red)  

Místní sněm ODS v Hodoníně se 
shodl na odvolání vlastního staros-
ty Hodonína Lubora Šimečka. 

Sněm vyzval svého starostu k rezig-
naci v souvislosti s neprůhledným a 
korupcí zavánějícím výběrovým říze-
ním na projekt sluneční elektrárny v 
Hodoníně na Pánově.
Po posouzení všech faktů místní sněm 
ODS v Hodoníně výraznou většinou 
rozhodl o odvolání Lubora Šimečka 
z postu předsedy místního sdružení 
ODS a zároveň ho vyzval k rezignaci 
na post starosty a člena rady města. 
„Pokud by pan Šimeček výzvu nevy-
slyšel, tak sněm rozhodl, že 25. ledna 
na zasedání zastupitelstva Hodonína 
zastupitelé zvolení za ODS sami na-

Lubor Šimeček byl odvolán 
z postu starosty Hodonína

vrhnou a podpoří odvolání Lubora 
Šimečka z postu starosty i radního,“ 
řekla hodonínská radní a senátorka 

Alena Venhodová.
Na post starosty Hodonína podle slov 
senátorky navrhne ODS svého nového 
kandidáta.
Starostu Šimečka nepřímo usvědčila 
z protežování a nadržování jedné z 
fi rem tajně pořízená audionahrávka. 
Její pravost nechala Venhodová ověřit 
v Kriminalistickém ústavu v Praze. Ši-
meček vinu odmítá a brání se tím, že 
nahrávka zachycuje jednání nikoliv o 
sluneční elektrárně, ale s lidmi, kteří 
se zajímali o koupi koňského areálu v 
bývalých kasárnách.                                                      
                 Text: redakce, foto: archiv

Až do 31. března můžete s celou rodinou zavítat do brněnské Olym-
pie na výstavu dinosaurů DINO. Tato výstava, která se navrací v čase 
zhruba o 240 milionů let, představuje život a životní prostředí dávno 
vyhynulých dinosaurů. 

Seznámíte se s více než šedesáti rozmanitými druhy pravěkých ještěrů, je-
jichž repliky jsou vyhotoveny přímo v jejich skutečné velikosti. Nejde 
však o pouhé statické modely, nýbrž o roboticky ovláda-
né dinosaury, kteří dýchají, pohybu- jí se a vydávají 
zvuky, jako by byli opravu živí.   (red)

V Brně-Bohunicích vyroste centrum 
pro výzkum toxických látek

Zajeďte se ohřát do Lednice

Město Břeclav zprovoznilo po-
čátkem letošního roku na adre-
se http://www.breclav.org nové 
webové stránky, které na první 
pohled zaujmou modernějším 
designem a přehledností. 
„Chtěli jsme vytvořit web, který 

Břeclav má nové internetové stránky
nebude stát spoustu peněz, na první 
pohled zaujme a přinese informace 
potřebné jak pro místní občany tak 
i pro cizince nebo i pro obyvatele ji-
ných českých měst,“ uvedl vedoucí 
břeclavského oddělení informatiky 
Josef Hlavňovský.                          (red)

Již v polovině ledna se bude moci až 35 
příjemců starobního nebo invalidního 
důchodu nastěhovat do nové přístavby 
domu s pečovatelskou službou ve Vyško-
vě. Město Vyškov získalo na tuto stavby 
státní dotaci ve výši 25 milionů korun 
s tím, že přístavba včetně rekonstrukce 
původního objektu si celkem vyžádala 

Vyškovský dům s pečovatelskou službou 
přijme nové nájemníky

57 milionů korun.
„V novém objektu vniklo 30 nových by-
tových jednotek. Oba objekty, původní 
Dům s pečovatelskou službou i přístav-
ba, jsou nově bezbariérově přístupné, a 
to společným vchodem s možností využi-
tí nového lůžkového výtahu,“ sdělil mís-
tostarosta Vyškova Roman Celý.       (red)

V Blansku vyhlásí sportovce roku 2009

Zaměří se na výzkum toxických látek 
a na jejich dopad na zdraví člověka. 
Na realizaci tohoto výzkumného 
centra, které má v univerzitním 

kampusu stát do roku 2012, získala 
Masarykova univerzita grant z ev-
ropského operačního programu Věda 
a výzkum pro inovace ve výši 636 mi-
lionů korun.
Úkolem centra bude získávat data o 
znečištění životního prostředí toxic-
kými látkami a doplňovat je dalšími 
informacemi o jejich chování a půso-
bení na základě poznatků z labora-
torních experimentů.
Výsledky, které výzkumné centrum 
Cetocoen shromáždí, budou sloužit 
fi rmám a podnikům k vyhodnocení 
toho, jak jejich technologie zatěžují 
životní prostředí. Zástupci veřejné 
a státní správy se zase na základně 
výzkumů centra budou moci objek-
tivněji rozhodovat při plánování vý-
stavby nových průmyslových zón.

             Text: redakce, foto: archiv
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Kalendář brněnského Automo-
todromu je plný zajímavých 
akcí, které byste si určitě neměli 
nechat ujít. Těšit se můžete na 
jednotlivé závody mistrovství 
světa, a to MS cestovních vozů, 
MS superbiků nebo MS silničních 
motocyklů. 

I v letošním roce vyhlásil kraj Vysoči-
na tradiční anketu Zlatá jeřabina, jež 
se zaměřuje na oblast kultury a péče o 
památky. Až do konce ledna mohou lidé 
posílat návrhy na nominace kulturních 
akcí jako třeba festivalů, koncertů nebo 
výstav, které se konaly v minulém roce 
na Vysočině. Mezi 1. a 9. dubnem pak 
proběhne samotné hlasování pro třicet 
vybraných kulturních akcí a třicet poči-
nů v oblasti péče o památky. Návrhy na 
nominaci do ankety Zlatá jeřabina lze 
podávat písemnou formou na adresu 
krajského úřadu, nebo elektronicky, a to 
prostřednictvím nominačního formu-
láře, který naleznete na internetových 
stránkách kraje Vysočina http://www.
kr-vysocina.cz/.                                 (red)

„Myslím, že hlavní slogan kampaně 
je dostatečně výmluvný. Tato aktivi-
ta podle mého názoru vhodně zapa-
dá do dlouhodobé koncepce, kterou 
město na jedné straně vytváří dobré 
podmínky pro příchod zahraničních 
investorů, a ti na druhé straně vytvá-
řejí kvalitní pracovní příležitosti pře-

Projektu by se mělo zúčastnit 800 
uchazečů o zaměstnání z celého Mo-
ravskoslezského kraje. Změna včas má 
pomoci lidem, kteří jsou nezaměstnaní 
relativně krátkou dobu, a to tak, aby 
se nepropadali do pasti dlouhodobé ne-
zaměstnanosti. Jde tedy o uchazeče o 
zaměstnání, jejichž základní charakte-
ristikou je nezaměstnanost nad 5 měsí-
ců, nejvýše však do 12 měsíců. V rámci 
projektu jim budou poskytovány kom-
plexní služby od motivačních a pora-
denských aktivit přes vzdělávací kurzy 
až po zprostředkování zaměstnání a v 
některých případech bude poskytnuta 
i fi nanční podpora zaměstnavateli na 
pracovní místo pro účastníky projektu. 
Informace k výběrovému řízení zájemci 
najdou na webové adrese http://www.
isvzus.cz nebo http://www.esfcr.cz.
                     Tex: redakce, foto: archiv

V Ostravě startuje nová vzdělávací kampaň Automotodrom 
Brno nabídne 

v roce 2010 plno 
premiér

Automotodrom Brno také v letošním 
roce nabídne dvě velké novinky – 
Světovou sérii Renault a návrat FIA 
GT. Podrobné informace se dozví-
te na webových stránkách http://
www.brno-circuit.com/go/.     (red) 

devším pro mladé obyvatele,“ uvedl 
primátor Ostravy Petr Kamnař.
Reklamní kampaň bude probíhat od 
ledna do května. Na internetovém 
portálu http://www.ucsejazyky.cz 
najdou všichni zájemci informace 
o možnosti výuky jazyků na všech 
ostravských školách a budou si pro-
střednictvím tohoto portálu také 
moci zasoutěžit o řadu hodnotných 
cen. Na kampaň budou upozorňovat 
také billboardy, rozhlasové reklamy, 
reklamní spoty v kině nebo akce na 
ostravských školách. Finanční rozpo-
čet reklamní kampaně realizované 
městem Ostrava se pohybuje ve výši 
2 milionů korun.
                     Tex: redakce, foto: archiv

„Učte se jazyky – myslete na svou 
budoucnost“, tak zní hlavní slo-
gan vzdělávací kampaně, kterou 
chce město Ostrava oslovit všech-
ny mladé lidi žijící a studující na 
území města. Kampaň s podob-
ným zaměřením je realizována 
některým z měst v České repub-
lice vůbec poprvé.

Ostravský regionální projekt „Změna včas“ podává 
pomocnou ruku nezaměstnaným

Ostravský úřad práce ve spolu-
práci s dalšími úřady práce Mo-
ravskoslezského kraje zpracoval 
projekt na pomoc nezaměstna-
ným lidem s názvem „Změna 
včas“. Na tento projekt je vyčle-
něno 43 milionů 720 tisíc korun, 
které budou čerpány především z 
Evropského sociálního fondu. Zlatá jeřabina 

sbírá nominace 
za rok 2009

Kyjovští se chtějí v letošním roce 
pustit do dlouho plánované rekon-
strukce koupaliště, která spolkne 
zhruba 80 milionů korun. 
Část peněz na rekonstrukci koupaliště 
poskytne sama kyjovská radnice, zby-
tek fi nancí má být pokryto z dotace 
Evropské unie. 
Stav kyjovského koupaliště je v součas-
né době v havarijním stavu. Jeho tři 
velké bazény protékají, voda se v nich 
musí pravidelně dopouštět, a proto je 
stále chladná. Po modernizaci koupa-
liště se z jednoho z bazénů stane bazén 
plavecký, druhý bude určený dětem a 
třetí relaxační bazén bude doplněn ví-
řivkami, vodním hřibem a tobogánem.
               Text: redakce, foto: archiv

Kyjov plánuje modernizaci koupaliště za 80 milionů korun V centru Letovic 
bude stát automat 

na mléko
Už na konci ledna si budou moci 
lidé v centru Letovic načepovat z 
mléčného automatu čerstvě na-
dojené kravské mléko. Mincovní 
automaty na mléko jim umožní 
odebrat množství plnotučného 
mléka dle libosti. 
Fungují na principu velké chlad-
ničky, která ukrývá dvousetlitrový 

tank, z něhož se dá natočit buď do 
typizované lahve nebo do vlastní 
nádoby. Stálou konzistenci mléka 
má zaručit průběžné automatické 
promíchávání a čerstvost zase kaž-
dodenní výměna zásobníku.
            Text: redakce, foto: archiv

Křenovičtí se rozhodli těžit z bohaté 
místní tradice z dob napoleonských 
válek, proto plánují vybudovat ex-
pozici v domě, kde se svým štábem 
sídlil před Bitvou tří císařů u Slavko-
va v roce 1805 slavný ruský generál 
Kutuzov. 
Tomuto ruskému vůdci byla již před 
čtyřmi lety v Křenovicích slavnostně od-
halena měděná plastika, a to konkrétně 
během oslav dvoustého výročí bitvy u 
Slavkova.            (Text: red, foto: archiv)

V Křenovicích chtějí zřídit expozici věnovanou generálu Kutuzovovi
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V loňském roce proběhly přijímačky na 
SŠ poprvé podle nového systému, který 
umožňuje uchazečům o studium na 
střední škole podat v prvním kole při-
jímacího řízení až 3 přihlášky. MŠMT 
provedlo detailní analýzu této novinky, 
která byla od počátku kritizována vět-
šinou ředitelů středních škol i krajský-

mi úřady. Příznivého přijetí se novému 
systému naopak dostalo ze strany široké 
veřejnosti.
Účelem předkládané analýzy bylo po-
soudit a ověřit, jak se nový způsob při-
jímacího řízení osvědčil v praxi, jak je 
přijímán rodiči a žáky, kteří v letošním 
roce prošli přijímacím řízením a jaké 

jsou jeho administrativní, organizační a 
fi nanční dopady.  
Výběr některých zajímavých zjištění
Průměrně využili uchazeči možnost po-
dat 2 přihlášky (jen jedna třetina uplat-
nila přihlášky tři). 
Úspěšnost přijetí v prvním kole vztažená 
ke žákům vycházejícím z 9. ročníku ZŠ 
se mírně snížila.  Proti předcházejícímu 
roku jde sice jen o mírný pokles, ale v le-
tošním roce se ucházelo o přijetí do SŠ o 
zhruba 6700 žáků základní školy méně 
než v loňském roce. Teoreticky by tedy 
měla být úspěšnost přijetí vyšší než loni. 
Podle průzkumu veřejného mínění pro-
vedeného agenturou GfK Czech s.r.o. byl 
nový systém přijímacího řízení  přijí-
mán poměrně pozitivně. Nebyl však po-
kládán za spravedlivější. Zpětná vazba 
zápisovým lístkem rodičům problémy 
nedělala. Tato praxe je však zároveň ter-
čem kritiky krajských úřadů a částečně i 
základních škol. 
Zatímco 80,2 % ředitelů středních škol 
vystupuje proti novému způsobu přijí-
macího řízení, rodiče nový systém větši-
nou podporují (69 %). Ředitelé středních 
škol si zřejmě více uvědomují organi-
zační a fi nanční obtíže nového systému, 
protože musí řešit následné problémy 
s neobsazenými místy, na která vydali 
kladná rozhodnutí. Rodiče a uchazeči 
naopak vnímají více přihlášek jako vý-
hodu pro strategické rozhodování.
                                        Text: redakce

Analýza nového systému přijímacích zkoušek na SŠ

Zvýšení kvality práce učitele a podpora 
učitelské profese jsou cíle, ke kterým 
budou směřovat některé významné 
projekty v resortu školství. 
Mezi klíčové faktory ovlivňující práci uči-
tele patří úroveň jeho odborné kvalifi kace. 
MŠMT proto podpoří prostřednictvím ope-
račního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost zvyšování kvalifi kovanosti 
učitelů v oblasti regionálního školství. Nut-
nost takového kroku ukázaly také výsledky 
nejnovější analýzy kvalifi kovanosti učitelů 
vypracované ministerstvem.

Výsledky analýzy kvalifi kovanosti učitelůPrvňáčci se chystají na zápis
V lednu a v únoru začínají zápi-
sy předškolních dětí do prvních 
tříd základních škol. 

Zápisy prvňáčků jsou povinné pro 
všechny děti, kterým bude nejpoz-
ději 31. srpna letošního roku 6 let. 
Rodiče budoucího prvňáčka u zápi-
su předloží svůj občanský průkaz a 
rodný list svého potomka. K zápi-
su mají povinnost přijít i ti rodiče, 
kteří budou u svého dítěte žádat o 
odklad školní docházky.
Základem zápisu je pohovor s dí-
tětem, ve kterém učitelé získají zá-
kladní orientaci o jeho zralosti pro 
nástup do školy. Zajímají je tedy 
základní dovednosti a znalosti dí-
těte. Mezi ně patří například to, zda 
dítě dokáže říci své jméno, adresu, 
bydliště a věk. Také se prověřuje, 
zda dítě pozná jednotlivé barvy, 
zná názvy běžných zvířat, rostlin, 
povolání či věcí denní potřeby a do-
káže pojmenovat základní geome-

trické tvary, jakými jsou čtverec, 
obdélník, trojúhelník nebo kruh.
Při rozhovoru s dítětem i při jeho 
projevu se také sleduje to, zda se 
dobře vyjadřuje a zda správně vy-
slovuje. Pedagogové dítě při zápisu 
dále zkouší z orientace v časopro-
storu. Předškoláček by měl být 
schopen určit, kde je nahoře a kde 
dole, kde je vpravo a kde je vlevo, 
vysvětlit rozdíl mezi menší a vět-
ší nebo říct, co znamená včera a 
co zítra. Důležitou roli hraje také 
fakt, jakým způsobem 
se po celou dobu u 
zápisu dítě chová. 
Jestli je klidné nebo 
neklidné, sebevě-
domé nebo spíše 
úzkostlivé a jak 
dokáže pracovat 
pod vedením 
cizí osoby.
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V rámci analýzy se počátkem září uskuteč-
nilo plošné dotazníkové šetření, při kterém 
bylo ve spolupráci s Ústavem pro informace 
ve vzdělávání osloveno celkem 8 554 škol.  
Výsledky přinesly řadu zjištění týkajících 
se zejména struktury a odhadovaných 
vzdělávacích potřeb cílové skupiny nekva-
lifi kovaných učitelů. Potvrdily se význam-
né regionální rozdíly. Zatímco v některých 
krajích vyučuje na základních školách v 
průměru pouze každý desátý učitel bez 
potřebné kvalifi kace, v jiných je to téměř 
každý třetí. Velmi dobrá situace z hlediska 

kvalifi kovanosti učitelů panuje např. v Jiho-
českém či Olomouckém kraji, naopak málo 
uspokojivý stav byl potvrzen v Karlovar-
ském, Ústeckém nebo Středočeském kraji. 
Ukázalo se také, že kvalifi kovanost učitelů 
obvykle roste úměrně s velikostí školy. Z hle-
diska věkové struktury byl zjištěn největší 
podíl nekvalifi kovaných učitelů ve věkové 
skupině do 35 let, což je pro budoucí vývoj 
alarmující zjištění.
Na základě analýzy byl vypracován soubor 
doporučení týkajících se přípravy projektů 
zaměřených na podporu doplňování a roz-
šiřování kvalifi kovanosti učitelů v oblasti 
regionálního školství.
Využití prostředků ESF pro více než 15 000 
nekvalifi kovaných učitelů je navrhováno 
dvojím základním způsobem:
a) Podporou inovací vysokoškolských studij-
ních programů zaměřených na učitelství a 
pedagogiku, zejména rozšiřováním nabíd-
ky kombinovaného 
studia.    b) Přímou fi nanční podporou, smě-
řovanou prostřednictvím vysokých škol a 
zařízení DVPP, učitelům doplňujícím si kva-
lifi kaci v rámci celoživotního vzdělávání a 
studia pedagogiky.
Realizace obou forem podpory je podmíněna 
jednáním se zástupci vysokých škol připra-
vujících budoucí učitele. Předmětem těchto 
jednání by měla být rovněž problematika 
přijímacího řízení, možnosti dalšího rozši-
řování nabídky kombinované formy studia 
nebo možnosti zapojení vysokých škol do 
informačního systému dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků.
                           Text: redakce, foto: archiv

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, Tyršova 479
tel.: 544 221 581, 544 221 532
e-mail: Info@iss-slavkov.eu
www.iss-slavkov.eu

a její odloučené pracoviště Rousínov, Tyršova 16
tel.: 517 371 491

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ JE ZAJIŠTĚNO VE 

VLASTNÍCH DOMOVECH MLÁDEŽE A ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH

ŽÁKŮM ŠKOLY UMOŽŇUJEME:

ČTYŘLETÉ OBORY:

TŘÍLETÉ OBORY:

DVOULETÉ DENNÍ NÁSTAVBOVÉ:
  Telekomunikace 

 

OBCHODNÍK – střední vzdělání s maturitní zkouškou
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – střední vzdělání s maturitní zkouškou
ARANŽÉR – střední vzdělání s výučním listem
PRODAVAČ – střední vzdělání s výučním listem, školní vzdělávací program
Specialista maloobchodu, Specialista prodeje elektrotechnického zboží, Specialista 
prodeje drogistického zboží, textilu, oděvů a obuvi, Specialista prodeje a výroby 
lahůdek, Specialista maloobchodu – dálková forma vzdělávání – 3 roky
PODNIKÁNÍ – nástavbové studium s maturitní zkouškou pro absolventy středního 
vzdělání s výučním listem, večerní a dálková forma vzdělávání – 3 roky
PROVOZ OBCHODU - nástavbové studium s maturitní zkouškou pro absolventy středního 
vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání – 2 roky, dálková forma vzdělávání – 3 roky
Možnost ubytování žáků ve vlastním domově mládeže

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

OBCHODNÍ, BRNO, JÁNSKÁ 22
FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY  

MASARYKOVY UNIVERZITY BRNO 

NABÍZÍ TYTO OBORY VZDĚLÁNÍ:

Bližší informace o všech uvedených oborech vzdělání vám poskytneme
na tel. č: 545 214 383 (budova Jánská),  545 211 200 (budova Roviny)

Dny otevřených dveří:  23. 1. 2010 a od 4. 11. 2009 do 27. 1. 2010 každou 

středu od 15:00 h do 17:00 h (jen v budově Jánská 22), mimo školní prázdniny

www.sstpm.qmail.cz
e-mail: sstpm@qmail.cz
telefon: 539 086 672

výchovný poradce: 539 086 675

79-41-K/81.......Gymnázium - osmileté
79-41-K/41
75-31-M/005

75-41-M/012....

78-42-M/003

Ekonomické lyceum je čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Jedná se o odborné středoškolské 
vzdělání se širokou všeobecnou základnou. Obor připravuje žáky pro široké spektrum ekonomických, obchodně 
podnikatelských, administrativních a organizačních činností. Dále připravujeme studenty na studium širokého 
spektra vysokých škol. Na naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro Ekonomické lyceum, 
ve kterém jsou posíleny zejména hodiny cizích jazyků (anglický a německý) a matematiky.
Naši studenti se pravidelně účastní matematických soutěží a olympiád v českém, anglickém a německém 
jazyce. Škola je moderně vybavena (multimediální výuka). V rámci ASŠK je škola reprezentována chlapeckými 
a dívčím družstvem v okresních kolech sportovních soutěží. Každoročně pořádáme vodácký a sportovní kurz, 
návštěvu Prahy a Vídně. Pro zájemce pak poznávací zájezdy do ciziny.

Třída gen. Jaroše 14, 669 02 Znojmo

Střední škola Garance o.p.s.

Školní vzdělávací program 78-42-M/02

Ekonomické lyceum Garance

Přijímací řízení: uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek. Kritériem pro 
přijímací řízení je prospěch žáka za ZŠ. Školné: je 12 000,- Kč za rok, nabízíme možnost 

zapůjčení sady učebnic za 500,- Kč na rok.

Tel.: +420  515 248 576, mobil: +420  775 159 577 - Mgr. Michal Křápek
www.skolagarance.cz 
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Odborné školství, které má v České 
republice velice dlouhou tradici, se v 
současné době ocitá v nelehké situa-
ci. Před jakými problémy stojí? 
Při pohledu na strukturu nezaměst-
naných se ukazuje, že probíhající eko-
nomická krize nejvíce postihuje právě 
odvětví průmyslu a stavebnictví. V ob-
dobí krize by tedy mohl absolventům 
odborných škol pomoci populační po-

kles, jelikož se jich na trhu práce ocitne 
méně než v minulých letech. Zmíněný 
demografi cký pokles však může zároveň 
přivést řadu středních škol do kritické si-
tuace kvůli nedostatku žáků. Absolventi 
škol by také do budoucna měli být při-
praveni vyrovnat se s novými nároky a 
požadavky, které s sebou přinese opětné 
oživení hospodářství, kdy se může změ-
nit perspektivnost jednotlivých odvětví 
a profesí. 
Jaké jsou základní směry rozvoje od-
borného vzdělávání?
Většina podporovaných řešení situace v 
českém odborném školství v rámci vzdě-
lávací politiky se odvíjí od strategických 
materiálů Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy, především Implemen-
tačního plánu Strategie celoživotního 
učení a Akčního plánu podpory odbor-
ného vzdělávání.
Reforma obsahu vzdělávání
Pohled na učení se zásadně proměnil. 
Vzdělávání již není chápáno jako uza-
vřený cyklus ohraničený školní docház-
kou a stalo se součástí celoživotního 
procesu učení. Absolventi budou stále 
více nuceni reagovat na změny na 
trhu práce a bude od nich očekávána 
ochota a schopnost dále se učit. Cestou 

Učňovské školství
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ke komplexnějším dovednostem, které 
absolventům přinesou vyšší fl exibilitu 
a širší možnosti uplatnění, je zejména 
reforma obsahu počátečního odborného 
vzdělávání. Kurikulární reforma klade 
důraz na rozvoj klíčových kompetencí 
žáků, které mohou být využívány téměř 
u každé práce, a proto přispívají k lepší 
zaměstnatelnosti absolventů. 
Podpora dalšího vzdělávání

Stále více se potvrzuje potřeba propojení 
počátečního a dalšího vzdělávání. Jako 
výhodné a hospodárné se proto ukazuje 
zapojení škol (zejména střeních odbor-
ných) do dalšího vzdělávání dospělých, 
a to i vzhledem k jejich dobré materiální 
a personální vybavenosti. Kromě toho v 
důsledku masivního demografi ckého po-
klesu středoškolské populace jsou a bu-
dou kapacity středních škol stále méně 
využity. O některé z oborů už nebude ze 
strany žáků zájem, přitom se však může 
jednat o kvalifi kace žádané trhem práce. 
Proto bude nezbytné umožnit dospělým 
jejich získání. Zachování lidských i ma-
teriálních kapacit střeních škol pro tyto 
účely je tedy více než žádoucí. Je třeba 
podporovat proměnu středních odbor-
ných škol v centra celoživotního učení, 
která budou poskytovat promyšlenou 
skladbu oborů počátečního i dalšího 
vzdělávání.
Uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání a informálního učení
Učení je kontinuální proces, který pro-
bíhá nejrůznějšími cestami. Zatímco 
v dětství a mládí dominuje formální 
cesta, v dospělosti naopak získáváme 
dovednosti zejména praxí. Z hlediska 
konceptu celoživotního učení je klíčové, 

zda jedinec má či nemá potřebné zna-
losti a dovednosti. Způsob jejich získá-
ní není podstatný. Uznávání různých 
vzdělávacích cest k získání kvalifi kace je 
založeno na možnosti ověření znalostí a 
dovedností standardizovanou zkouškou. 
Po jejím absolvování získá jedinec certi-
fi kát osvědčující uznání dílčí kvalifi kace. 
Možnost získat doklad o kvalifi kaci dosa-
žené neformálním vzděláváním či infor-
málním učením může velmi usnadnit 
pohyb na trhu práce. I do tohoto procesu 
by se měly střední školy aktivně zapojit.
Podpora spolupráce škol a zaměst-
navatelů
Po roce 1989 došlo k přerušení vazeb 
mezi odbornými školami a zaměstna-
vateli. Ačkoli se spolupráce postupně 
začala obnovovat, stále není na potřeb-
né úrovni. Žáci tak nejsou připravováni 
na skutečné podmínky v podnicích a 
neseznámí se s nejnovějšími technolo-
giemi. Proto je změna velmi žádoucí. 
Vytvoří-li zaměstnavatelé podmínky 
pro odborné praxe a exkurze žáků, zvy-
šují zároveň pravděpodobnost, že k nim 
budou absolventi nacházet cestu a jejich 
kompetence budou odpovídat potřebám 
jejich fi rem. Řešení vztahu mezi školami 
a zaměstnavateli je součástí Akčního 
plánu (např. možnost uzavírání smluv 
mezi fi rmou a žákem, možnost čerpání 
normativních fi nančních prostředků ze 
státního rozpočtu pro zaměstnavatele, 
u nichž probíhá praktické vyučování 
apod.).
Rozvoj služeb celoživotního pora-
denství
Kariérové poradenství uskutečňované 
ve školách by mělo vybavit absolventy 
pro hladký vstup do pracovního života 
a bezproblémovou účast v něm. Zároveň 
by mělo přispívat k tomu, aby jedinci 
preventivně průběžně zdokonalovali 
své kompetence a profesní předpoklady 
v zájmu celoživotní uplatnitelnosti na 
trhu práce. Služby kariérového poraden-
ství by měly být také součástí vzdělá-
vání dospělých, i zde je nutná podpora 
motivace k celoživotnímu učení či k do-
končení započatého vzdělávání.
                     Text: Ministerstvo školství

 64-41-L/524 -  (dálková forma studia), 

 66-41-L/01 - 
 29-54-H/01 - , 23-51-H/01- ,

Pracov
 23-51-E/004 - , 36-67-E/001 - , 41-55-E/01 - 

, 65-51-E/01 - , 29-51-E/01- 
, 69-55-E/005 - , 

: 65-51-E/02 - 
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Zahradnická fakulta v Lednici 

Mendelova univerzita v Brně

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮV ROCE 2010/2011

Informace: tel.: 519 367 225 ; fax: 519 367 222 
info@zf.mendelu www.zf.mendelu.cz 

Elektronická přihláška: prihlaska.mendelu.cz

U všech bakalářských oborů je možné ve studiu pokračovat 

na navazujícím magisterském a následně i doktorském stupni

Zahradnictví 

Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium

Studijní program Zahradnické technologie, obor: 

Zahradnictví 

Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium

Vinohradnictví a vinařství

Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium

Studijní program Zahradnické inženýrství, obor: 

Vinohradnictví a vinařství

Bc., 3-leté, prezenční i kombinované studium

Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Bc., 3-leté, prezenční studium

Studijní program Zahradnictví, obor: 

Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Bc., 3-leté, prezenční studium

Zahradní a krajinářská architektura

Bc., 4-leté, prezenční studium

Studijní program Zahradní a krajinářská architektura, obory:

Management zahradních a krajinářských úprav

Bc, 3-leté, prezenční studium
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Název 

sykavky

Křehká 

hmota

Dravý

pták

Kocouři 

(nářečně)

Označení 

našich 

letadel

Bulharské 

peníze

Obec

poblíž 

Domažlic

Sbohem

Zkratka 

Obrany

lidu

Skutek

Tvar

minulého 

děje

Umíněný 

zápor

Západo-

české

město

Stočené 

sardelové 

řezy

Parkový 

jehličnan

Osmažená 

kulička

Mrštný 
pohyb

Mořská

pláž

Evropan

Slovensky 

„jakmile“

Shluk 

ptactva

Olina

Tažná

domácí 

zvířata

Seveřan

Splésti

Každý

člověk

Líc

mince

Chem. zn. 

bizmutu

Žaludeční 
léky

Africký

slon

Ušlechtilé 
palivo

Planeta 

soustavy 

Slunce

Uzenka
Oplách-

nout

Značka 

oerstedu

Slavný

pražský 

právník a 

nakladatel

Pracovní 

schůze

Tímto 

směrem

Naše

populární 

rocková 

skupina

Těsný 

(z něm-

činy)

Vojenská 

kantýna

„Otec“ Nera 
Wolfeho

Řešeto Znát Nevolník
Místo 

(obecně)

NAPOVÍME:

Stout, ylo, 

Amal, ZK, 

Ops, aorist.

Svazek

klestí
Hazard

Bubeník 
Beatles 
(Ringo)

Jméno feny

Starořímská 

bohyně 

úrody

Americký 
miliardář 
(Donald)

Les

Kypřiti

pole

pluhem

Chemická 

zn. stříbra

Insekticid

Sibiřský 

veletok

Značka 

karburátorů

Iniciály 
Kabátové

Předchůdce 

Gašparoviče

Značka 
centiaru

Jedna 

a jedna 

(slovensky)

Budova

Hlasitě

upíjet

Našlapovat 

drobnými 

krůčky

Temnota

2

1 3

     

Naléhavost skoro dokonale oslabuje ubíhající čas, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na poukaz s 10% slevou na plastickou chirurgii Laurea se může 
těšit Darina Machálková, Jabloňová 433, 686 01 Uherské Hradiště. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven dárkový balíček vlasové kosmetiky. 
Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, aby-
chom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 27. 1. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

PROSTOR 

PRO VAŠI 

REKLAMU

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě
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Často si vybavuji chuť výborných 
a chutných salátů, které nám při-
pravovala naše mamka, když jsem 
byla ještě malá. Byly nejen dobré, 
ale i zdravé a nenáročné na přípra-
vu. Maminka vzpomínala známého 
anglického dramatika Georgie Ber-
nard Shawa, který se mimo svoji 
literární tvorbu proslavil i svým 
vegetariánstvím. Sama vyzkoušela 
některé jeho recepty a podle nich 
vytvářela své vlastní saláty. 

Zapátrala jsem tedy ve Wikipedii a do-
četla jsem se, že G.B.Shaw pocházel ze 
staré, ale dosti zchudlé protestantské 
rodiny. Jeho otec byl neúspěšným ob-
chodníkem s obilím, nakonec propadl 
alkoholu a nestaral se o synovo vzdě-
lání. Shaw brzy poznal praktický život, 
protože se již od patnácti let musel živit 
zcela sám. Protloukal se životem jak se 
dalo, vystřídal spousty zaměstnání a 
teprve v dospělosti našel své umělecké 
pole v dramatické tvorbě. Zde uplatnil 
svůj jasný, kritický a ironický intelekt. 
Stal se zakladatelem moderního ang-
lického dramatu a nejvýznamnějším 
anglickým dramatikem po Williamu 
Shakespearovi. Roku 1925 obdržel 
Shaw Nobelovu cenu za literaturu„…
za idealismus i humanitu jeho literár-
ního díla, jehož svěží satira často v sobě 
zahrnuje osobitou poetickou krásu“ (ci-
tace z odůvodnění Švédské akademie). 
G.B.Shaw byl však také velký propagá-
tor vegetariánství a bojovník za prá-
va zvířat. Od něj pochází citát: „Proč 
bych se vám měl zpovídat z toho, že se 
správně živím? Kdybych se cpal peče-

nými těly zvířat, měli byste důvod ptát 
se mě, proč to dělám. Zvířata jsou mí 
přátelé…a já své přátele nejím“. Také 
doporučoval „po šedesátce se vyhý-
bat každé namáhavé práci, zejména 
s nožem a vidličkou“. Sám se dožil po-
žehnaného věku 94 let. Příklad hodný 
následování! 

Velký barevný salát
Potřebujeme opravdu hodně zeleni-
ny – papriky, rajčata, okurky, ředk-
vičky, kedlubny, salát, mrkev, můžou 
být i olivy. Všechno nakrájíme na 
drobno a zalijeme zálivkou, kterou 
si připravíme ze 3-4 lžic hořčice, kte-
rou rozmícháme v olivovém oleji. 

Oleje musí být dostatek, alespoň ¼ 
l hrníčku. Dodáme žloutek, pepř a 
sůl. A dáme na chvíli do ledničky. 
Před servírováním zředíme zálivku 
vinným octem. Promícháme se sa-
látem. Hustě posypeme pažitkou a 
petrželkou. Zálivku můžeme měnit 
dle chutě – přidáme například jem-
ně nastrouhaný sýr (niva, emen-
tál, hermelín….), nebo promísíme 
kečup s cibulí a olivami. Záleží na 
tvořivosti a chuti. 
Proč to nezkusit?

text: tým redakce, foto: archiv

Georgie Bernard Shaw - spisovatel a vegetarián

Loni vystupoval na festivalu Znojmo 
Jazz Fest poprvé a jeho koncert byl 
okamžitě vyprodaný. Aby ne, je feno-
menální slovenský jazzman, který se 
jen tak do Znojma nedostane. Jeho re-
pertoár je široký a dokáže zaujmout 
snad každého. Jeho vystoupení má 
styl, švih a vtip. Peter Lipa je show-
man a ukazuje, že jazz není v žád-
ném případě nuda. „Peter je příjemný 
člověk a pro mě velkou ctí, že mou 
nabídku spolupracovat na festivalu 
přijal,“ uvedl Jiří Ludvík, který s ním 
loni navázal spolupráci na 2. ročníku 
Znojmo Jazz Festu.
Vystoupení Petera Lipy a jeho doprovod-
né kapely Peter Lipa Jazz Band je v pro-
gramu Znojmo Jazz Festu připraveno na 
čtvrtek 21. ledna od 19.00 ve znojemském 
Městském divadle. Připravil si jak známé 
jazzové šlágry světových interpretů, tak i 
vlastní tvorbu. 
Koncert bude v pravdě mezinárodní. Slo-
venský jazzman Lipa si totiž pozval hos-
ta z Rakouska. Je jím uznávaný světový 
muzikant Raphael Wressnig, který hraje 
na netypický nástroj – tzv. Hammondovy 
varhany. 
Jak vzpomínáte na své první 
vystoupení na Znojmo Jazz Fest?
Před rokem jsem byl ve Znojmě na tomto 
festivalu poprvé a přiznám se, že jsem 
byl trochu zaskočený koncepcí, podle 
které jsme měli vždy zahrát pár písniček 
a mezitím se hovořilo o víně. Ale každý 
jazzman musí být připravený na impro-
vizaci.  
Jak jste se dostal k patronství jazzové-
ho festivalu v Česku?
S návrhem patronství přišel po mém 
úspěšném loňském koncertě v jednom 
vinném sklepě Jirka Ludvík. Souhlasil 
jsem tenkrát pod vlivem Sauvignonu, ale 
dnes se střízlivou hlavou toho vůbec neli-
tuji. Naopak jsem na to pyšný. 

Patron Znojmo Jazz Festu divákům nabídne Lipový čaj
Jak vám pasuje víno k jazzu?
Na koncertě jsem zjistil, že víno a pří-
jemný výklad Standy Mádla se s hudbou 
výborně doplňují. Už se těším na další 
setkání
Co připravujete letos pro znojemské 
publikum?
Letos mým znojemským fanouškům 
představím svůj standardní světový re-
pertoár, dále písničky, které vznikly na 
texty Milana Lasicy a zahraji také nějaké 

novinky z připravovaného CD Lipový čaj. 
Na co se nejvíc těšíte?
Těším se na koncert Raphaela Wressinga 
(host na koncertě Petera Lipy ve Znojmě – 
pozn. red.), výborného rakouského hráče 
na můj oblíbený hudební nástroj Ham-
mond organ.
Jak dlouho se zdržíte ve Znojmě?
Tento rok se ve Znojmě zdržím o den déle, 
abych si mohl vychutnat také vystoupení 
jiných muzikantů.

• 30. 5. 1943 se narodil v Prešově • 1968 získal titul inženýr na Stavební fakultě 
SVŠT • Od roku 1989 je prezident Slovenské jazzové společnosti • Od roku 2001 
zasedá v mezinárodní porotě, která uděluje ceny European jazz prize • Je zpěvák, 
skladatel, organizátor, moderátor i dlouholetý dramaturg předního evropského fes-
tivalu Bratislavské jazzové dny, jehož 36. ročník se uskuteční v říjnu 2010 • Jeho 
repertoár sahá od klasické jazzové klasiky a dixielandu přes latinskoameriský jazz, 
šanson a spirituál až po funky a rock • V současnosti koketuje s „nadstylovým“ 
písničkářstvím. Vydal CD „Lipa spieva Lasicu“ • Vystupuje se svojí kapelou Peter 
Lipa Jazz Band.              Více na www.peterlipa.com

Text: Dita Brančíková, foro: archiv



Souboj o fedcupový titul je pova-
žován za nejprestižnější ženskou 
týmovou soutěž - zúčastňují se 
ho nejlepší světové hráčky a při-
tahuje pozornost vyprodaných 
stadiónů a globálních médií. 
V roce 2008 se v zápasech Fed 
Cupu prezentovalo téměř 100 
národních týmů.

Československé reprezentantky vy-
bojovaly pohár několikrát. Součas-
né české družstvo díky letošnímu 
postupu mezi 4 nejlepší světové 
týmy a hráčskému potenciálu dis-
ponuje velkou šancí navázat na 
minulé úspěchy. Jádro týmu tvoří 
perspektivní hráčky pohybující se 
v horních patrech světového žebříč-
ku: Yveta Benešová, Lucie Šafářová 
a Petra Kvitová. 
Los Fed Cupu pro rok 2010 přisoudil 
našemu družstvu do I. kola atrak-
tivní tým Německa v domácím 
prostředí. V případě úspěchu budou 
mít naše hráčky možnost opět bojo-
vat přímo o fi nálovou účast a zaúto-
čit na vysněný fedcupový titul.

FED CUP 
opět na scéně

1. kolo Světové skupiny 
I FED CUP 

Česká republika - 
Spolková republika 
Německo

termín: 6. - 7. února 2010

program: sobota 6. 2. 
slavnostní zahájení, úvodní 
dvouhry

program: neděle 7. 2. 
závěrečné dvouhra, čtyřhra 
místo: Brno, Výstaviště 
BVV - pavilon B                (red)

Vancouver je relativně mladé město, 
teprve nedávno oslavilo 120 let své 
existence. A přesto se zanedlouho 
stane hostitelem jedné z největších 
světových sportovních akcí - Zim-
ních olympijských her v roce 2010. 
Přesněji řečeno - část soutěží, pře-
devším těch spojených s ledem (ho-
kej, rychlobruslení, krasobruslení, 
curling) se uskuteční ve Vancouveru 
resp. v jeho blízkém okolí. Lyžařské 
soutěže jsou pak vesměs situovány 
do cca 100 km vzdáleného Whistle-
ru. 
Po Montréalu a Calgary je Vancouver 
třetím kanadským olympijským měs-
tem. Zimní olympijské hry se tímto 
vrací do Kanady po dvaceti dvou letech 
od olympiády v Calgary a do Severní 
Ameriky po osmi letech od her v Salt 
Lake City. Kromě Vancouveru se jednot-
livé sportoviště a ubytovací prostory 
nachází i v areálu Univerzity Britské 
Kolumbie, dále v údolí Callaghan Valley, 
ve městech West Vancouver a Richmond 

Olympiáda - zimní radovánky ve Vancouveru

a ve středisku zimních sportů Whist-
ler-Blackcomb ve městě Whistler. Podle 
olympijské tradice přijal vancouverský 
starosta Sam Sullivan olympijskou vlaj-
ku na závěrečném slavnostním zakon-
čení XX. zimních olympijských her v 

Turíně. Vlajka byla vztyčena v úterý 28. 
února 2006 před budovou vancouverské 
radnice, kde bude vlát až do slavnostní-
ho zahájení XXI. zimních olympijských 
her
Kanadský Vancouver hostí zimní olym-

piádu od 12. do 28. února 2010. Malá sta-
tistika říká, že během 17- ti denního dění 
ZOH 2010 bude uděleno celkem 302 sad 
medailí, počet vstupenek na ZOH Van-
couver 2010 bude přibližně 1,7 milionů 
a organizátoři olympiády předpokláda-
jí, že přibližně 3/4 si zakoupí domácí ná-
vštěvníci. Dále se zimních olympijských 
her Vancouver 2010 zúčastní přibližně 
5500 sportovců a 1400 funkcionářů z 90 
zemí světa. Očekávaná účast novinářů 
a reportérů je odhadována na 9600 a 
je přiděleno přibližně 650 rozhodčích. 
Odhadovaný rozpočet zimních olympij-
ských her se vyšplhá na astronomickou 
částku 1,7 miliardy kanadských dolarů. 
Bude se soutěžit celkem v 15 sportov-
ních odvětvích. Každé olympijské hry 
mají své maskoty, a ne jinak je tomu je i 
na těchto zimních olympijských hrách. 
Pro letošní olympiádu budou její ná-
vštěvníky bavit 3 roztomilé postavičky, 
vycházející z kanadských zvyků a pů-
vodní indiánské mytologie.
A komu budeme držet palce? Velkou 
českou adeptkou na zlatou medaili je 
rychlobruslařka Martina Sáblíková. 
Pětinásobná světová šampionka, která 

nedávno suverénně ovládla mistrov-
ství Evropy ve víceboji a ve Vancouveru 
bude usilovat o medaile právě na dlou-
hých tratích. Sáblíková se tento týden 
zastavila na pár dní doma a koncem 
ledna se odletí připravovat do Kanady. 
Následovat ji bude naše další želízko v 
ohni, běžec na lyžích Lukáš Bauer. Ten 
zamíří s reprezentací nejdříve na pří-
pravný kemp, který bude trvat do 4. 
února. Pak se všichni běžci přesunou do 
dějiště her – do vesnice ve Whistleru. Již 
v úvodní dny olympiády budeme držet 
palce naší sjezdařce Šárce Záhrobské v 
kombinačním závodě, kde má velkou 
šanci na získání medaile. O medaile 
bude bojovat i náš krasobruslař Tomáš 
Verner či biatlonista Michal Šlesinger. 
Od 17.února do olympijského turnaje 
vstupují i naši hokejisté. A na úvod je 
nečeká nikdo jiný, než federální rival - 
tým Slovenska!
Letos bychom tudíž mohli ve Vancouve-
ru získat větší počet medailí. Budeme 
proto držet palce celému našemu týmu, 
který čítá více jak 90 sportovců.

Text: Dita Brančíková, foto: archiv
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Pevné zdraví, moře lásky, fůru štěstí, 
žádné vrásky!
Tak to vám přeji milí čtenáři do nového roku 
2010. Vánoční čas nám uběhl jako voda, ale 
příroda se svou pozdní nadílkou přišla teprve 
nyní. Se sněhovou kalamitou a mrazivým po-
časím zaútočila po mnoha letech zima přímo 
polární. Můj soused již týden odhazuje z chod-
níku vysoké nánosy sněhu s brbláním:„Tak to 
je to globální oteplování co? Ještě může přijít 
Ladovská zima, jak o ní před čtyřmi léty zpíval 
Nohavica – už čtvrtý měsíc furt samý prosinec 
– a mě klepne“. Souseda chápu. V předpovědi 
počasí jsou mrazy kolem dvaceti stupňů Celsia. 
A s prasečí chřipkou to naštěstí nevyšlo ani hy-
gienikům. Podle nich měla chřipka kulminovat 

Vydává: MORAVSKÝ METROPOL s.r.o., Mečová 8, 602 00 Brno, IČ: 28307976, sídlo redakce: Tůmova 3, 616 00 Brno, redaktorka: Dita Brančíková, brancikova@imetropol.cz, redakce: 
e-mail: redakcemorava@imetropol.cz, vedoucí inzerce: Hana Trojáková, e-mail: trojakova@imetropol.cz, inzercemorava@imetropol.cz, výroba: e-mail: grafi kamorava@imetropol.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.

Současné zahájení prodeje 
v Evropě i v Severní Americe
Výroba nové generace Fordu Focus 
bude koncem roku 2010 spuštěna v 
Evropě i Severní Americe najednou. 
Začátkem roku 2011 zahájí Ford pro-
ces postupného uvádění na jednot-
livé trhy v těchto regionech. Později 
přijde na řadu Asie, Afrika a Jižní 
Amerika. Výroba se zpočátku sou-
středí do montážních závodů v Saar-
louis (Německo), Michiganu (USA) a 
Čchung-čchingu (Čína).
Nový Focus bude jedním z 10 různých 
modelů založených na nové globální 
platformě pro vozy Ford nižší střední 
třídy, která podle očekávání vytvoří 
do roku 2012 souhrnný roční objem 
dva miliony prodaných vozů. Nejpr-
ve přijdou na řadu nový Ford C-MAX 
a Ford Grand C-MAX, představené již 
na autosalonu ve Frankfurtu v roce 
2009 a připravované pro uvedení na 
evropské trhy ve druhé polovině roku 
2010.
Navržen bez kompromisů
Nový Ford Focus byl vyvíjen globál-
ním týmem pod taktovkou vývojové-
ho střediska malých a středních vozů 
z německého Merkenichu. O vývoj po-
honných jednotek se postaral obdob-
ný tým z technického centra Ford v 
britském Duntonu. Vůz je zkonstruo-
ván tak, aby splnil rozmanité legisla-
tivní požadavky i nároky zákazníků 
po celém světě. 
Při vývoji nového globálního mo-
delu Focus se tým mohl spolehnout 
na zkušenosti získané při práci na 
uznávané a obdivované nové Fiestě, 
stejně jako na odbornou podporu od 
technických specialistů z vývojového 
střediska v michiganském Dearbor-
nu, kde má značka Ford své celosvě-
tové ústředí.

Další vývojový stupeň směru 
„Ford Kinetic Design“ 
Nekompromisní přístup k vývoji no-
vého Fordu Focus je okamžitě patrný 
již z fascinujícího vzezření čtyřd-
veřového sedanu a pětidveřového 
hatchbacku, které se vyhřívají v záři 
reflektorů na autosalonu NAIAS 2010.
„Zcela nový Ford Focus je středobod, 
ve kterém se sbíhají automobilové 

Ford Focus nové generace se představuje 
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Na Mezinárodním severoameric-
kém autosalonu (NAIAS) v Detro-
itu se ve světové premiéře před-
stavuje Ford Focus nové generace

trendy,“ vysvětluje J Mays, vicepre-
zident pro design a vrchní kreativní 
ředitel skupiny Ford. „Navrhovali 
jsme ho s pochopením pro zákazníky 
z celého světa, přitom je však přizpů-
sobený pro každý jednotlivý region. 
Focus kombinuje to nejlepší z Evropy, 
Severní Ameriky i Asie a přináší tak v 
daném segmentu dosud nepoznanou 
radost z automobilu,“ dodal.
Oběma modelům je společný sportov-
ní, dynamický charakter, ztělesňující 
další vývojovou etapu filozofie Ford 
Kinetic Design. Právě tento směr se 
velkou měrou zasloužil o rostoucí 
popularitu malých a kompaktních 
modelů značky Ford. 
Nový Focus se svou výraznou přídí, 
elegantním profilem, dramaticky 
stoupající linií bočních oken a atle-
tickým postojem dává najevo, jak 
fantastický zážitek z jízdy čeká na 
řidiče, který vyrazí s tímto vozem na 
silnici.

Nedostižné jízdní vlastnosti
Při svém příchodu v roce 1998 vnesl 
Ford Focus do segmentu nižší střed-
ní třídy novou úroveň agility a po-
těšení z jízdy. Zcela nový Focus chce 
zvednout tuto laťku ještě výš, spojit 
vynikající přesnost řízení a zpětnou 
vazbu s ještě vyšší úrovní kultivova-
nosti a dokonanějším komfortem od-
pružení. Výsledkem nemůže být nic 
jiného než nejlepší jízdní vlastnosti v 
daném segmentu.
Konstruktéři proto dále vylepšili ino-
vativní řešení podvozkových skupin 
stávajícího modelu. Zároveň optima-
lizovali konstrukci nezávislého více-
prvkového zadního zavěšení „control 
blade“ a částečně oddělených pomoc-
ných rámů vpředu i vzadu. 
Zcela nové je řízení s elektrickým po-
silovačem, který byl pečlivě vyladěn 
tak, aby dokázal nabídnout čistou a 
precizní odezvu při dynamické jízdě i 
nízké ovládací síly při parkování.

Hospodárné motory kombinují 
vysoký výkon s nízkou spotřebou
Řidičskou přitažlivost nového Fordu 
Focus ještě zesiluje paleta pohonných 
jednotek, které spojují dynamický 
výkon s mimořádně nízkými hodno-
tami spotřeby paliva a emisí CO2. 
Součástí nové palety motorizací pro 
nový Focus bude i řada technicky 
vyspělých přeplňovaných čtyřválců 
Ford EcoBoost™ s přímým vstřiková-
ním benzínu (DI). V Evropě bude ro-

dina EcoBoost™ zastoupena jednot-
kou o zdvihovém objemu 1,6 l. Také 
vznětové agregáty Duratorq TDCi s 
přímým vstřikováním common-rail 
byly pro nový Focus významně zdo-
konaleny, takže všechny motorizace 
jsou o 10 až 20 procent úspornější než 
dosud.
Pro premiéru v Detroitu Ford zvo-
lil zcela nový zážehový agregát o 
zdvihovém objemu 2,0 l s přímým 

vstřikováním paliva (DI) a dvojitým 
nezávislým proměnným časováním 
ventilů (Ti-VCT). Motorizace 2.0 DI 
Ti-VCT je určena pro severoamerický 
trh a vyvine o 15 kW vyšší výkon než 
stávající 2.0 Duratec, přičemž spo-
třeba paliva poklesla o více než 10 
procent.
Aby mohl co nejlépe využít svůj vý-
konnostní a úsporný potenciál, je 
agregát 2.0 DI Ti-VCT v novém Fordu 
Focus spřažen s nejnovější evolucí 
šestistupňové samočinné převodov-
ky Ford PowerShift, jejíž dvouspojko-
vá konstrukce sama o sobě přispívá 
ke snížení paliva o devět procent (v 
porovnání s tradiční čtyřstupňovou 
samočinnou převodovkou).
Ford zároveň potvrdil záměr vyrábět 
v Michiganu od roku 2011 nový Focus 
s akumulátorovým pohonem, určený 

k prodeji v Severní Americe. Bude to 
první sériově vyráběný osobní auto-
mobil značky Ford s elektrickým po-
honem. 

Intuitivní technika pro pohodlí 
i bezpečnost posádky
Focus nové generace nabídne zákaz-
níkům po celém světě vzrušující pa-
letu vyspělých technologií, které bylo 
dosud možné vídat spíše ve větších, 

luxusnějších automobilech. Globál-
ní povaha nového modelu činí tyto 
technologie dostupnějšími, než bylo 
dosud v segmentu nižší atřední třídy 
představitelné.
Technologická výbava zaručuje no-
vému Focusu vedoucí postavení v 
rámci celého segmentu C a zároveň 
přináší zákazníkům některé nové 
prvky, které by překvapily i zákazní-
ky uvyklé na větší vozidla luxusních 
segmentů. 
Všechny systémy byly přitom na-
vrženy tak, aby se obsluhovaly co 
možná nejjednodušeji a nejintuitiv-
něji. Jejich smyslem je přispět k vyš-
ší úrovni pohodlí a bezpečnosti celé 
posádky.
V kokpitu je nejvýznamnější inova-
cí nová generace systému MyFord, 
která umožňuje řidiči ovládat růz-

né funkce vozidla prostřednictvím 
nejmodernějších ovládacích a zob-
razovacích prvků. U vozů ve vyšších 
stupních výbavy patří do systému 
MyFord také dotyková barevná obra-
zovka o úhlopříčce osm palců.
Na MyFord navazuje nová generace 
komunikačního balíčku SYNC® se so-
fistikovaným hlasovým ovládáním, 
bezdrátovým rozhraním Bluetooth, 
satelitní navigací a přípojnými body 

pro širokou paletu datových a multi-
mediálních zařízení.
Na přání bude k dispozici rovněž sys-
tém „bezklíčového“ odemykání vozu 
a tlačítko Ford Power pro spouštění 
motoru, zadní parkovací kamera a 
poloautomatický systém paralelního 
parkování, který samočinně navede 
vůz do vhodné mezery. 

Kvalita a pečlivost v každém 
detailu
Vzhledem k tomu, že zákazníci po ce-
lém světě dnes vyžadují i od menších 
a středních automobilů prémiové 
vlastnosti, patřila nejvyšší úroveň 
kvality a dílenského zpracování k 
nejdůležitějším cílů nového Fordu 
Focus.

právě o vánočních svátcích. A já na to konto, 
pamětlivá slov svého šetrného dědečka, který 
mně říkával stále:„Nekupuj to, co potřebuješ, 
ale bez čeho se neobejdeš“, jsem nakoupila celé 
rodině pod stromeček kapesníky a bylinkové 
čaje! 
Jakoby nestačilo strašidlo celosvětové krize, 
skloňované v médiích ve všech pádech. Když 
jsem však dopoledne na Silvestra rejdila s ná-
kupním vozíkem v Intersparu, zaslechla jsem 
hovor skupinky lidí v důchodovém věku. Sdě-
lovali si:„No jistě, na vánočních dárcích jsme 
šetřili, když je ta krize, ale na jídle? To nikdy! 
To jsme si dali do nosu!“ Inu, co Čech, to zřejmě 
gurmán. Já si tedy do nosu nedala, protože ne-
měli ani husu, ani krůtu, ani kačenu a proda-

vači vyjadřovali svůj neskonalý údiv nad tím, 
že se po tomto druhu drůbeže 31. prosince vů-
bec mohu ptát.„Tak to máme do kapitalismu 
ještě sakra daleko“, mínil můj táta, smiřující se 
nerad s nákupem kuřete, protože silvestrovské 
nákupy jsme pro velký nával práce stále odklá-
dali. Co vám mám povídat. Na internetu jsem 
se o pár dnů později v pranostikách na celý 
rok dočetla, že připadne-li Nový rok na pátek, 
což bylo letos, nutno se obávat očních nemocí. 
A co se nestalo? Druhý lednový týden si můj 
dvouměsíční prcek dloubl prstíčkem do oka a 
zranil rohovku. Očičko mu nateklo a vypadal 
jako Mongol. V pozdních večerních hodinách 
jsme se museli vydat na pohotovost do Dětské 
nemocnice. Venku zuřilo počasí, do kterého by 

člověk nevyhnal ani psa. V areálu nemocnice 
nás sice nechali dojet autem až ke vchodu do 
pavilonu, ale vzápětí nastoupil úřední šiml 
v podobě paní vrátné. Nekompromisně nás 
odmítla nechat zaparkovat v poloprázdném 
vnitřním parkovišti a vykázala za bránu. Po 
ošetření synka jsme jej pak museli vláčet ve 
sněhové plískanici po náledí cca 300m v těžké 
autosedačce k daleko zaparkovanému autu. 
Tak snad ještě abychom si na závěr popřáli 
vzájemně do nového roku velkou dávku empa-
tie, schopnosti, vcítit se v teple svého pohodlí 
do těch druhých, kteří zrovna potřebují naši 
pomoc.
                           Dita Brančíková - redaktorka
                                         brancikova@tydeniky.cz


