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■ Své křestní jméno Jindřich jste zdědil po svých rodičích?
To jméno jsem zdědil po otci mého otce, kterého jsem bohužel ani nepoznal. Byl Jindřich. 

■ A Vaše netradiční povolání – diskžokej, to asi v občance hned tak každý nemá...
No, v roce 1967 jsem se dostal do zahraničí, za Železnou oponu, do západního Ně-

mecka. Tehdy jsem měl takovou amatérskou skupinu a já si tam v jednom 
klubu, ve svých 17 ti letech poprvé zahrál. A také jsem se tam poprvé potkal 

se skutečným diskžokejem. A na rozloučenou jsem dostal nějaké desky. 
Něco jsem si koupil a to byl vlastně můj první DJ-ský kufřík. Pak moje 

matka odjela do Ameriky, odkud mi dovezla další elpíčka a zprostřed-
kovala mi adresy několika amerických gramofonových společností 
a ti mi potom několik dalších hezkých desek poslali.

■…asi nebylo jednoduché v tehdejší době pouštět muziku 
a navíc tu „imperialistickou“?
V roce 1968 mě vyhodili ze studia práv. Zúčastnil jsem se jed-
né demonstrace na náměstí Svobody proti okupaci a kdosi mě 
vyfotil. Strávil jsem 2 měsíce ve věznici. Potom proběhlo několik 

soudů a dostal jsem tvrdou podmínku. Proto se tehdejší vedení na 
právnické fakultě rozhodlo, že s tímto „škraloupem“ už nemůžu být 

jejich studentem. Nechali mě napsat žádost o ukončení studia.

■ A potom…?
…jsem zaklepal na dveře jediné umělecké agentury, co v Brně existovala – 
Krajského podniku pro fi lm a koncerty a estrády, neboli KRPOfl eku. Byl jsem 
zařazen jako „ohlašovatel“. To byl takový horší konferenciér. Později jsem 
si zvýšil kvalifi kaci a stal se ze mě konferenciér. A uváděl jsem koncerty 
po celé republice. A tady, v KRPOfl eku, jsem započal svoji dráhu profesi-
onálního umělce. Vysvětlil jsem totiž tehdejším pánům, že existuje něco 
jako diskotéka.

■ A kde jste poprvé hrál, vzpomenete si ještě?
Nelze zapomenout. Byla to bývalá Vlněna na Cejlu. Tam tehdy dělal Miloš     

Benrátek tzv. Beatfunclub. A zde jsme to rozjeli. Klub měl pouze dvě desky, tak se 
moje „sbírka“ hodila. Návštěvníky Vlněny jsem bavil čtyři hodiny.

■ A potom přišla Šelepka?
Ano, Bernátek založil v květnu 69 diskotékový klub Šelepka, kde jsem začal hrát. První 

diskotéka, která se tam uskutečnila, se jmenovala „Pět hodin tance za tři ko-
runy“ a byla to první diskotéka v Brně, kterou vylepili i na plakáty.

■ Jaké byly další kluby v Brně?  A publikum - jak 
přijímalo Vaše diskotéky?
Postupně vznikaly v Brně další  kluby – Musilka, Mosi-
lana, Esensclub……bylo jich dost. Chodili tam mladí, 
stejně jako dnes. Ale byli více odvázaní a vděční. Vemte 
si, že předtím nic takového neexistovalo. Tehdejší sdělo-
vací prostředky vysílaly úplně jiný druh hudby. Pouze 
rádia Svobodná Evropa nebo Luxemburg hráli západní 

muziku. A diskotéky začínaly v 19 večer a většinou do půl-
noci skončily. Dnes v tuto noční dobu začínají.

■ Co jste vlastně v té době hrál?
No já preferoval černou muziku, underground, rock, poprock… bylo to něco jiného, než se běžně hrálo. Dříve to bylo 
tak, že každý diskžokej měl svůj druh muziky a podle toho za ním chodili lidé. Ale tehdejší diskotéky se nesly v duchu 
západoněmeckého vkusu. Mladí vůbec neznali americkou muziku. Získal jsem tím před svými kolegy diskžokeji náskok. 
Byl jsem jiný, hrál jsem jinou muziku – černý soul, blues.                                                                        Pokračování na straně 6

Jeho jméno je Jindřich Eliáš. Nikdo mu neřekne jinak než Jindra. Známý diskžokej roztáčí v Brně velkolepé kolo 
zábavy už pěknou řádku let. Nedávno oslavil kulaté výročí. Zavzpomínali jsme s ním.
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Soutěž je rozdělena do tří kategorií. 
První má téma Moje dovolená na 
Vyškovsku, druhá míří hledáčkem na 
Vyškovsko barevně i černobíle a po-
slední třetí kategorie má námět Kouz-
lo časů minulých. Pokud se Vám tedy 
povede zajímavá fotografi e barevné 
přírody, momentka vyjadřující letní 
bezstarostnou atmosféru, nebo Vám 
fotografi e připomene dobu mládí 

Fotíme Vyškovsko 2010
To je název soutěže, kterou pro letošní léto vyhlašuje město Vyškov ve spolupráci s Turistickým informačním 
centrem. Zúčastnit se mohou obyvatelé Vyškova i turisté a návštěvníci, kteří Vyškovsko navštíví. Soutěžit může 
každý, nehledě na věk a nezáleží ani na tom, zda fotí profesionálně či jen pro zábavu.

neváhejte a zapojte se. Fotografi e mů-
žete zaslat na adresu infocentrum@
mevyskov.cz a to ve formátu JPG. Ne-
zapomeňte připojit vaše jméno, adresu 
a kontakt, název snímku, jeho krátký 
popis a kategorii do které je určen. Tři 
nejzajímavější fotografi e z každé ka-
tegorie budou oceněny. Hlavní místo 
v soutěži je odměněno fotoaparátem 
a vyhrát můžete také další hodnotné 

Kasárenský areál vznikl v závěru prv-
ní republiky jako součást vojenského 
letiště. V době protektorátu tam síd-
lily okupační jednotky, po válce urči-
tou dobu Rudá armáda a pak složky 
československé a české armády, která 
prostory opustila v roce 2004. Zhruba 
deset hektarů pozemků včetně býva-
lých kasárenských objektů získalo po 
dlouhých jednáních město Brno, které 
je směnou za jiné nemovitosti převed-
lo do vlastnictví Jižního centra Brno.
Tato městská akciová společnost vy-
hlásila 26. února veřejnou obchodní 
soutěž na vyhledání zájemce o revi-
talizaci areálu slatinských kasáren. 
Soutěžní podklady si vyzvedlo šest 
zájemců, z nichž tři odevzdali své 
soutěžní projekty. Hodnoticí komise 
a následně představenstvo vybra-

ceny a upomínkové předměty. Vybra-
né fotografi e budou také zveřejněny 
ve Vyškovském zpravodaji a ve fo-
togalerii města. Uzávěrka soutěže je 
31.7. 2010.
Více informací naleznete na webo-
vých stránkách města Vyškov 
http://www.vyskov-mesto.cz/.                        

(red)

Stroj funguje v podstatě jako speciál-
ní žehlička. Pomocí plochých hořáků 
se nahřívá pouze postižené místo. 
Tím se roztaví asfalt okolo opravo-
vané díry. Pracovníci pak doplní do 
výtluku nový roztavený povrch a oba 
horké materiály promíchají. Opravo-

Oprava silnic na Břeclavsku
V Břeclavi k opravám silnic používají nový speciální stroj. Ten je vhodný zvláště na opravu děr, kterých je           
v komunikacích po zimě velké množství. 

vaný úsek se pak uválcuje a výsled-
kem je jednotný pevný povrch. Oprava 
se tak obejde beze spár a tím se omezí 
i vznik nových nerovností a děr. Vozov-
ka opravená tímto postupem je navíc 
pevnější, životnost opraveného místa 
je dva až čtyřikrát delší než u běžně 

používaných metod. Výhodou jsou i 
nižší náklady na opravy a rychlost 
procesu. Po takto opravené silnici 
mohou auta jezdit již po několika 
minutách.

(red)

Slatinská kasárna nahradí 
nová zástavba

Bývalá kasárna ve Slatině promění k životu IMOS development, uzavřený 
investiční fond. Rozhodlo o tom 11. června představenstvo akciové spo-
lečnosti Jižní centrum Brno, jejímž stoprocentním vlastníkem je město 
Brno. 

lo na základě předem stanovených 
kritérií projekt společnosti IMOS de-
velopment, která navrhla realizovat 
v území pět stěžejních funkcí. V této 
části Slatiny mají vzniknout centra 
obchodně-administrativní a spole-
čenská, sportovní hala, domov pro 
seniory a rezidenční bydlení s cca 450 
byty pro přibližně dva tisíce obyvatel. 
Prostor kolem objektů doplní zeleň a 
komunikace.
Jižní centrum Brno nyní začíná do-
laďovat s developerskou společností 
další podrobnosti smluv, na jejichž zá-
kladě se má ve čtyřech etapách usku-
tečnit majetkový převod bývalého vo-
jenského komplexu. Přínos pro město 
Brno je více než 200 milionů korun.

Použitý zdroj: www.brno.cz
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Máte nový web, www.lepsibrno.cz 
a proto by mě zajímalo, zda jste pře-
svědčen o tom, že pokud se stanete 
primátorem Brna, dokážete uskutečnit 
Vaše vize?
Odpověď: Do svého politického programu 
zařazuji pouze to, co je uskutečnitelné. Tím-
to webem startuje moje kampaň. Rád bych 
občanům představil a prezentoval to, co se 
mi povedlo za dobu mého působení na bo-
hunické radnici. Řídím se heslem – Nejlepší 
politická reklama je udělat správnou věc!
A proto se ptám, co jste za dobu svého 
působení na bohunické radnici doká-
zal? Na co jste nejvíce pyšný?
Odpověď: Jsou za mnou vidět jasné výsled-
ky. Když se podíváte na můj web, většina je 
tam uvedena. Jen tak namátkou – v měst-
ské části jsme zřídili již 310 parkovacích 
míst a letos jich přidáme dalších 95 a to ve 
složitých podmínkách panelového sídliště, 
letos zasadíme již 745. strom v městské čás-
ti od začátku volebního období, přestavěli 
jsme starou kotelnu na mateřskou školku 
pro 25 dětí a další.
A jaké jsou vaše představy o „vedení 
Brna“, na co se můžou Brňané těšit, 
čeho se mají obávat, mají-li se něčeho 
obávat?
Odpověď: Brno je skvělým místem pro život. 
Příroda, kultura, sport, kvalitní dopravní 
spojení se světem. Brno má většinu výhod 
velkoměsta, ale současně netrpí řadou vel-
koměstských neduhů. Úkolem nás politiků 
je výhody plynoucí z velikosti našeho města 
ještě více zdůraznit. Brno je pro mě město 
„tak akorát“. Stanu-li se primátorem, rád 
bych se zabýval konkrétními věcmi, které 
občany našeho města trápí. Chci se napří-
klad věnovat dopravní situaci v Brně, za-
jistit více parkovacích míst, více policistů v 
ulicích, rád bych pořádně zapracoval na ná-
vratu sportu za Lužánky anebo na rozšíření 
nabídky kultury. Co mi momentálně vadí, je 
neschopnost současného vedení města dát 
dohromady nový územní plán, nebo nalézt 
konečně shodu na klíčovém brněnském 
projektu EUROPOINT Brno, tj. na novém ná-
draží  a rozvoji jižní části města. Půjde-li to 
takto dál, přijde město o 8 miliard Kč     z 
fondů EU na tento projekt. Abychom těch 
8 miliard získali, museli bychom v příštím 
roce začít stavět. A v roce 2015 zkolaudovat. 
Nové nádraží je důležitá podmínka rozvoje 
našeho města. 
Čím se odlišujete od Vašich konkuren-
tů? Znáte další kandidáty na křeslo 
primátora?
Odpověď: Z těch kandidátů na primátora, je-
jichž jména jsou dnes známa, jsem jediný se 
zkušeností starosty městské části. Tato zku-

Robert Kotzian
Zajímá vás, kdo možná povede v příštích letech Brno? Pokud ano, přečtě-
te si rozhovor s Robertem Kotzianem. Je mladý, sympatický a práce je jeho 
koníčkem. Momentálně starostuje v městské části Brno-Bohunice. Vystu-
doval Vojenskou akademii, kde si udělal i doktorát. Vyučoval na VUT, pra-
coval jako programátor, byl asistentem poslance Evropského parlamentu 
Petra Duchoně a v současné době aspiruje na primátora města Brna.

šenost je nesmírně cenná. Dala mi jasnou 
představu, co lidé očekávají od komunální 
politiky. 
Nemáte obavu, že budete působit na ve-
řejnost málo zkušeně? Podle průzkumů 
veřejného mínění, je pro občany důvě-
ryhodnější ve vysokých funkcích spíše 
starší člověk…
Odpověď: Lhal bych, kdybych říkal, že můj 
mladistvější vzhled občas nevyvolává po-
dobné otázky. Mám nicméně zkušenosti 
odpovídající zkušenostem starosty městské 
části a mým 35 ti letům věku. Jsem přesvěd-
čen, že mám co nabídnout. Takový, jaký 
jsem.
Studujete vysokou školu, práva. Do-
slechla jsem se, že jste dobrý student, 
nicméně dá se skloubit práce primátora 
se studiem vysoké školy?
Odpověď: Na studium práv jsem se přihlásil 
v roce 2008, to jsem ještě nevěděl, že budu 
rok na to nominován. Mám individuální 
studijní plán. Pokud by se ukázalo, že by 
práce primátora byla časově nebo jinak ne-
slučitelná se studiem, školu přeruším. Práce 
pro občany má samozřejmě přednost.
Pracoval jste dva roky pro europoslan-
ce Petra Duchoně, poté jste se         s ním 
„utkal“ o nominaci na post primátora 

Brna. Kandidátem jste se stal Vy. Jaké 
jsou nyní vaše vztahy? 
Odpověď: Korektní a přátelské jako 
před tím.
Máme za sebou parlamentní volby. Voli-

či dali ODS i ČSSD vzkaz, že chtějí změ-
nu v podobě nových malých stran, kte-
ré dohromady získaly přes 30% hlasů. 
Jaké si myslíte, že udělala ODS chyby? 
Pojmenujete konkrétní viníky?
Odpověď: ODS se věnovala více marketin-
gu, než myšlenkám. Je dobře, že se do čela 
postavil Petr Nečas, je to krok správným 
směrem. Možná to mohlo přijít ještě dříve. 
Petr Nečas uvedl, že výsledek voleb, je „po-
sledním varováním“ pro ODSku. S tímto 
hodnocením souhlasím. Potřebujeme silný 
důraz na programové zásady a změny v 
personální politice. 
Ale i tady v Brně měla a dosud má ODS 
špatné jméno. A to hlavně díky někte-
rým vrcholným politikům. Co si o tom 
myslíte?
Odpověď: Je to o tom, co už jsem říkal.           O 
normálním lidském přístupu. Bylo tady 
několik kauz, které nám kazily pověst. Je 
potřeba si to umět přiznat. Třeba nedáv-
no mediálně hodně sledovaná Jalta. Já ale 
věřím, že ODS už je dnes jiná. Že se mění. 

Nyní sestavujeme novou kandidátku a ta by 
měla být příslibem poctivého a racionální-
ho přístupu ke správě města.
Minulé krajské volby vyhrála ČSSD           
s celostátními tématy (např. rušení 

zdravotnictvích poplatků), jaké jsou 
pro Vás priority v celostátní politice? 
Odpověď: Celostátním úkolem č. 1 je boj se 
zadlužením země a schválení důchodové 
reformy. Naše země si dále nemůže dovolit 
problém zadlužení neřešit. Řecko je v posled-
ní době naprosto zřetelný důkaz, že dluhy se 
platit musí. Důchodová reforma je nesmír-
ně vážný úkol. Pevně doufám, že Petru Ne-
časovi se podaří na jeho řešení najít shodu 
všech demokratických stran Parlamentu.
Jaký je Váš postoj k Evropské unii, 
má cenu, po nedávných zkušenostech            
s Řeckem, chtít euro?
Odpověď: Je potřeba rozlišovat pojmy Ev-
ropské unie a evropské integrace. Evropská 
unie, jak ji dnes známe, je pouze jednou z 
možných podob evropské integrace. Myšlen-
ka spolupráce evropských zemí je bezpochy-
by správná a odpovídá realitě doby. Velkou 
otázkou je ovšem forma této spolupráce. 
Dnes jsme svědky politické integrace smě-
řující k federální EU. Jsem přesvědčen, že ne-
srovnatelně lepší je model dobrovolné spolu-
práce v co největší míře suverénních zemí, 
národních států. EU si tedy představuji 
jinou, než je. Mé názory na tuto problemati-
ku jsou v podstatě stejné, jako má prezident 
republiky Václav Klaus. Euro je politický 
projekt a ukazuje se, že zavedení jednotné 
měny v poměrně rozdílných zemích není v 
těžkých chvílích zadarmo. Placení zatajova-
ných dluhů jedné země občany země jiné 
nemá se solidaritou nic společného. Nepřeji 
si, abychom ji jednou museli platit i my.
Měl by se podle Vás Václav Klaus vrátit 
k ODS, myslíte, že by jí to pomohlo v 
příštích volbách? Souhlasíte s jeho ná-
zory, nebo se lišíte, v čem? 
Odpověď: Názorově jsem v mnoha věcech 
panu prezidentovi velmi blízko. Je zaklada-
tel ODS, je to člověk, který jí vtiskl tvář. V 
politice je již pěknou řádku let a ve svých 
názorech je konzistentní. Člověk ví, co od něj 
může čekat. Spoustu věcí dokáže předvídat. 
Určitě by bylo dobře, kdyby se vrátil. Ale to 
už asi předbíhám…
Myslíte si, že u člověka v postavení pri-
mátora města záleží na tom, jakým au-
tem jezdí, na jaké adrese bydlí…? 
Odpověď: Právě tohle vnímám jinak. Done-
dávna jsem jezdil po Brně převážně tram-
vají, až v posledních měsících využívám 
především auto. To kvůli neustálé časové 
tísni. Máme se ženou první model „oktáv-
ky“ a bydlíme v paneláku. Nemyslím si, že 

je hraje roli, v jakém autě přijedu do práce. 
O tom, jaký člověk je, vypovídají úplně jiné 
věci, než auto, ve kterém jezdí či adresa, na 
které bydlí. 
Co říkáte na Facebook, dívala jsem se    
a zjistila, že tam máte svůj profi l a také 
stránku k podpoře Vaší kandidatury?
Odpověď: Facebook je nesmírně zajímavý 
fenomén. Je to zcela nová forma komunika-
ce. Kouzlo Facebooku spočívá samozřejmě          
v masovosti jeho používání. Občas si říkám, 
že jednou tahle databáze může mít velkou 
cenu. Lidé o sobě prozrazují spousty věcí, 
které se jim dnes mohou jevit jako bezpro-
blémové banality. Do databází bezstarostně 
ukládají informace o tom, s kým se znají, 
jaká je povaha jejich vztahu apod. Uvidíme, 
co jednou možná bude znamenat spojení 
každý den bohatě sycených databází se stá-
le dokonalejšími systémy analýzy obsahu. 
Není důvod se bát. Jen bychom neměli zapo-
mínat, že informace, kterou jednou pustíme 
do sítě, je vždycky a možná na hodně dlou-
ho přinejmenším napůl veřejná. A to ať už 
chceme, nebo ne.
Víte, odkud pochází Vaše příjmení?
Odpověď: Je to poměrně staré jméno, které 
mí předkové nosili nejméně před 250 lety. 
Vždycky to byli Moravané. Například zná-
mé místo a ulice Kociánka se jmenuje po 
jistém brněnském měšťanovi Antonínu Kot-
zianovi, který zde vlastnil začátkem 19. sto-
letí bývalý jezuitský dvorec. Zda byl tento 
pán mým vzdáleným příbuzným, netuším. 
Jisté však je, že již tehdy lidé tohle trochu 
neobvyklé jméno nosili.
Kde jste byl v životě nejdál?
Odpověď: Nejdál jsem byl v USA, kde jsem 
tři turnusy pracoval jako oddílový vedoucí 
na dětském táboře. Byl to speciální tábor, ve 
kterém společně pobývaly děti bez životních 
problémů s dětmi tělesně i mentálně posti-
ženými a dětmi ze sociálně deprivovaného 
prostředí. První dva turnusy jsem byl běžný 
oddílový vedoucí. Třetí turnus jsem měl na 
starosti jednoho tělesně i mentálně postiže-
ného chlapce. Kromě jazykových znalostí 
jsem si tak odnesl i zajímavé zkušenosti. 
Po skončení práce jsem cestoval. Amerika je 
úžasná země. Jednou bych se tam rád znovu 
podíval.
Máte nějaký životní vzor? Někoho, kdo 
je Vám sympatický názorově i lidsky?
Odpověď: Velkým vzorem jsou pro mě moji 
rodiče. Lidsky i názorově sympatických lidí 
v životě potkávám celou řadu. Obdivuji lidi, 
kteří se aktivně účastnili odboje, druhého 
i třetího. S řadou účastníků třetího odboje 
se znám osobně. Pořádal jsem s nimi něko-
lik přednášek na školách. Nejen díky tomu 
jsem vyslechnul řadu jejich životních pří-
běhů. Jsou to příběhy odvahy a cti, ale i ne-
smírné pokory.
Jaké jsou vaše záliby? Co byste dělal, 
kdybyste nebyl politikem?
Odpověď: Baví mě počítače, rád chodím do 
přírody. Patrně bych se stále věnoval vývoji 
vojenských simulátorů, což byla náplň mé 
práce před vstupem do profesionální politi-
ky. Cesty života však mnohdy vedou netuše-
nými směry a tak je možné, že bych dělal i 
něco jiného. Důležité je, aby člověk dělal to, 
co jej baví a naplňuje.

Dita Brančíková, foto: Robert Kotzian

Práce pro občany má přednost

Robert Kotzian
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Svatba 
– to je prosím jeden z důležitých 
okamžiků v životě ženy a každá 
chce být okouzlující a nezapomenu-
telná. A právě výběru svatební kyti-
ce je třeba věnovat pozornost, stejně 
tak jako výběru šatů, botů a jiných 

Svatební kytice jako třešnička na dortu
Chystáte svatbu? Neoslovily vás kytice v květinářství? Chtěli byste něco originálního? Máme pro vás několik tipů a pár řádků od našeho fl oristy Ivana 
Šablatůry. Ten si pro Moravský Metropol připravil na ukázku několik svých „výrobků“, které připravoval pro své klientky :-). A několik tipů a rad k 
tomu:

doplňků, včetně ženicha:-).
Kytice se vždy musí sladit k šatům a 
doplňkům, proto fl oristu oslovte, až 
když už máte svatební šaty doma. Tak 
jako ve většině oblastí, tak i ve fl oristi-
ce je momentálně trend minimalismu 
a jednoduchosti. Platí zde známé heslo 

„V jednoduchosti je krása“.  Také vaz-
by jsou jednoduché. Protože svatba je 
okamžik vskutku jedinečný, vybírám 
méně známé květy, jako jsou různé 
vzácné růže, mini narcisky, hyacinty, 
kamilky, orchideje. A kombinuji. Pro 
více inspirací můžete navštívit strán-

ku Fashionfl owers na Facebooku. Pěk-
né léto a krásnou svatbu!!!!!

Jak na to, radí Ivan Šablatúra, 
fl orista a interiérový designér. 

Foto: Michal Skramuský

Sasanky a květy waxy Žluté hyacinty a bílé mini narcisy Heřmánek a chryzantéma Starorůžové velkokvěté cocumbijské 
růže, kořen afrického keře

Bílé orchideje na anthuriovém listu
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Městečko Slavkov leží na Jižní Moravě, jen kousek východním směrem od Brna. V zahraničí je město Slavkov      
u Brna známé spíše pod názvem Austerlitz a to především jako dějiště Bitvy tří císařů.

Historie Slavkova
Na území dnešního Slavkova bylo v 
minulosti mnoho různých osídlení. 
Nejstarší dochované nálezy jsou z ob-
dobí paleolitu – staré více než 45 tisíc 
let. Další novější objevy potvrzují osíd-
lení z mladší doby kamenné. Žili zde 
paleolitičtí lovci mamutů, lid kultury 
únětické i lid mohylový. Později zde své 
osady vystavěli Keltové a vykopávky 
také dokládají osídlení římské. První 
dochované písemné zmínky však po-
cházejí až z roku 1237, kdy se Slavkov 
(dříve zvaný Novosedlice) objevuje v 
listině Václava I. Osada Novosedlice 

Město Slavkov u Brna
SLAVKOV U BRNASLAVKOV U BRNA

ležela na dávných obchodních cestách 
a vynikala v hospodářství, takže se 
brzy začala rozrůstat. V roce 1416 byl 
dnešní Slavkov povýšen králem Václa-
vem IV. na město. V této době městečko 
spravuje řád německých rytířů, který 
zde buduje městské hradby i baštu. V 
patnáctém století však dochází ke kon-
fi skaci města králem Zikmundem Lu-
cemburským. Slavkov tak během toho-
to století vystřídá několik šlechtických 
majitelů. Až v roce 1509 se panství do-
stalo do rukou rodu Kouniců, kteří jej 
spravovali dlouhých 400 let. 
Do historie Slavkova silně zasáhla 

bitva u Slavkova – známá také jako 
Bitva tří císařů. Ta se v roce 1805 ode-
hrála jen několik kilometrů západním 
směrem od městečka. Střetla se zde 
armáda Francouzského císařství vede-
ná císařem Napoleonem Bonapartem 
se spojenou armádou Ruska v čele               
s carem Alexandrem I. a rakouskou 
armádou císaře Františka I. Bitvu vy-
hrál Napoleon, který tak ukončil éru 
koalice a změnil plánované rozdělení 
Evropy. Bitva u Slavkova a její vedení 
je dodnes považováno za mistrovské 
dílo vojenské taktiky.
           Dita Brančíková, Foto: Archiv 

Mezi místní zajímavosti patří Slav-
kovský barokní zámek spolu s rozsáh-
lou zámeckou zahradou. Ta je budo-
vána ve francouzském a anglickém 
stylu. Zámek nabízí turistům několik 
prohlídkových okruhů a sídlí zde také 
historické muzeum. Areál zámeckého 
parku je často využíván pro slavnos-
ti, setkání a koncerty všeho druhu. 
Koná se zde například setkání au-
tomobilových veteránů s bohatým 
programem, historický jarmark, oh-

Dnešní podoba obce
Velká část historického jádra obce je vyhlášena chráněnou městskou 
památkovou zónou.

ňostroje a další akce.
Při procházce Slavkovem mohou tu-
risté také navštívit Kostel Vzkříšení 
páně a Kapli svatého Urbana. Přímo 
na náměstí leží renesanční radnice 
s klasicistními úpravami. Přístupné 
jsou i památky místního židovského 
obyvatelstva – zachovala se synago-
ga a za městem také židovský hřbitov. 
Ve městě jsou také k vidění dochované 
části bývalých městských hradeb.
          Dita Brančíková, Foto: Archiv

Slavkovský zámek je dominantou města

Pohled na Slavkovské náměstí od zámku

•   Zákusky
•   Dorty
•   ajové pe ivo
•   Marcipánové výrobky

výroba a prodej cukrá ských výrobk
CUKRÁRNA U BÍLK

Brn nská 138, 
683 52  K enovice u Slavkova

Tel.: 544 223 110

www.odberatel.cukrarnaubilku.cz

Obec Křenovice leží v průměrné nad-
mořské výšce 216m n.m. v katastru o 
rozloze 8,8km2. Při posledním sčítání 
lidu v roce 1999 měly 1747 obyvatel. 

Křenovice patří k nejbohatším archeologickým lokalitám v regionu
Křenovice leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna po obou stranách potoka Rakovec. Písemné prameny za-
chycují dějiny Křenovic teprve od počátků 14. století. Archeologické výzkumy však jasně dokazují, že území, 
na kterém se obec rozkládá, bylo lidmi osídleno již o mnoho tisíc let dříve. Křenovice patří vůbec k nejbohat-
ším archeologickým lokalitám v regionu. 

V obci se nachází mateřská i základ-
ní škola, zdravotnická zařízení, poš-
ta, koupaliště, sportovní hala a letní 
otevřená sportoviště. Podnikatelský-

mi aktivitami jsou zajištěny veškeré 
služby pro občany. Např.: obchody 
se smíšeným zbožím, restaurace, 
cukrárna, bistro, kosmetické služby, 
kadeřnictví, jazykové kurzy, trafi ka 
a mnoho dalších. 

Obec má vlastní vodovod, kanaliza-
ci a je kompletně plynofi kovaná. Od 
roku 2005 spadají Křenovice do Inte-
grovaného dopravního systému JMK, 
mají vlakové a autobusové spojení a 
leží 4km od dálnice D1.

V roce 2001 se obec umístila na prv-
ním místě v okresním kole soutěže 
„Vesnice roku“ a téže soutěži získala 
v krajském kole „Modrou stuhu za 

společenský život“. Obec se může 
pochlubit bohatou spolkovou a zá-
jmovou činností. 
Nalezneme zde Sbor dobrovolných 
hasičů, Tělovýchovné jednoty Orel 
a Sokol, Loveckou společnost, Vče-
lařský spolek, Spolek chovatelů 

drobného hospodářského zvířectva, 
fotbalový klub, ochotnické divadlo 
Antonína Vorla, taneční soubor Kře-
nováček, Buhurt – skupina historic-
kého šermu, oddíl Tuláci, šipkový 
klub DC-Buldok Křenovice a další.
         Redakce Metropol, Foto: Archiv 

Pohled na Křenovice
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Mohyla míru
Však také jako první s myšlenkou vy-
budovat památník na Slavkovském 
bojišti přišel katolický kněz, velký 
vlastenec, napoleonista, profesor Alois 
Slovák. Jeho myšlenky převedl do 
architektonických návrhů architekt 
Josef Fanta, který se podílel i na pro-
vedení památníku. Stavba započala 
roku 1912 a za dva roky bylo pamětní 
dílo hotové. Umístění památníku není 
náhodné, architekt zvolil Pratecké 
návrší, které bylo nejvyšším bodem 
bojiště a prošli tudy armády spojenců     
i Francie. 
Na zbudování tohoto monumentální-
ho památníku přispěli i země „tří císa-
řů“ – tedy Francie, Rakousko a Rusko. 

Památník u Slavkovského bojiště jako první v Evropě není vybudován 
pro slávu boje, ale naopak k uctění míru a památky obětí.

Stavbu tvoří čtyřboký komolý jehlan 
vysoký 26 metrů, vybudovaný z šedé-
ho kamene. Na tuto masivní základ-
nu je nasazen desetimetrový měděný 
kříž zdobený křesťanskými symboly 
a znaky. Prostor uvnitř mohyly náleží 
čtvercové kapli s mramorovým oltá-
řem. Tato místnost je velice zajímavá, 
zvláště kvůli klenutému stropu, který 
netradičním způsobem vede zvuk.
V základech mohyly je kostnice              
s ostatky padlých nalezených na po-
lích Bitvy u Slavkova. Sochy v rozích 
budovy i v interiéru a ozdobné prvky 
vytvářel sochař Čaněk Vosmík. Jeho 
čtyři sochy štítonošů jsou symbolem 
národů zúčastněných v bitvě a také 

Moravy – jako území boje.
V sousedství Mohyly míru bylo pozdě-
ji vybudováno muzeum s expozicí za-
měřena na Bitvu tří císařů. Návštěvní-
ci se tak jednoduchou formou mohou 
dozvědět o událostech vedoucích k 
vojenskému tažení, taktice a způsobu 

bitvy i jejích následcích na rozdělení 
Evropy. Muzeum je velmi moderně 
zařízené a umožňuje i interaktivní 
výuku – jistě proto zaujme i mladší 
návštěvníky.
K prohlídce důležitých míst bojiště, je 
pro turisty připravena Naučná stezka 

bitvy tří císařů. Ta obsahuje 29 důle-
žitých zastavení s mapovými panely     
a nejdůležitějšími informacemi o mís-
tě. Trasa vychází ze Šlapanic a vede až 
do Slavkova u Brna.

           Dita Brančíková, Foto: Archiv

www.imetropol.cz

Letošní Vzpomínková akce se koná 
k 205. výročí bitvy u Slavkova. Akce 
bude probíhat 3.-5. prosince a její 
program má být skutečně bohatý. 
Pro návštěvníky je nachystána re-
konstrukce Bitvy s vojáky v dobo-
vých uniformách, pochod armád, 
programy s vojáky, řemeslný jar-
mark, ohňostroj a další program. 
Akce bude probíhat na Slavkov-
ském bojišti, přímo ve Slavkově        
a okolních obcích. 
A pokud se Vám zdá prosinec dale-

Kultura ve Slavkově - kam vyrazit
Slavkov u Brna je s Bitvou tří císařů neodlučitelně spojen. Není tak divu, že největší místní slavnost se Napole-
onské bitvě nejen věnuje, ale přímo ji rekonstruuje.

ko a nemůžete se už dočkat, můžete 
mezitím navštívit Napoleonské dny ve 
Slavkově. 
Ty jsou pořádány 14. a 15. srpna při 
příležitosti narození Napoleona Bona-
parte. 
Program bude opět velmi zajímavý. 
Budou zde vojáci v dobových unifor-
mách, oživené prohlídky zámku, jar-
mark a celodenní zábavný program.

                            Redakce Matropol, 
                                       Foto: Archiv

Nyní žije ve Slavkově přes 6000 
obyvatel. O spokojenosti místních 
není sporu. Město Slavkov spojuje 
požadavky na příjemné bydlení v 
menším městečku a přitom, díky 
blízkosti Brna, umožňuje vysokou 
dostupnost práce, kultury i vzdě-
lání. Úžasným výsledkem dobré 
polohy, ale také snahy místních, je 
obhájení prvního místa v krajském 
kole průzkumu Město pro byznys. 
Slavkov totiž tento celorepublikový 
srovnávací průzkum vyhrál za Jižní 
Moravu již podruhé. A v čem měs-
tečko tolik vyniká? Ve výzkumu je 
hodnocena veřejná správa, podpora 
podnikání, podnikatelské prostředí  
a spokojenost podnikatelů. 

Dita Brančíková, Foto: Archiv

Slavkov a jeho obyvatelé
Slavkov u Brna je s Bitvou tří císařů neodlučitelně spojen. Není tak divu, že největší místní slavnost se Napole-
onské bitvě nejen věnuje, ale přímo ji rekonstruuje.

Památník u Slavkovského bojiště - Mohyla míru

Letecký pohled na Slavkov u Brna



Zdaleka nejhoršími dluhy jsou ty morální (Vergilius), bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Knihu o dietě věnovanou autory Petrem Havlíčkem a Petrou Lamsho-
vou“ vyhrál Michal Kinc, Purkyňova 81, 612 00 Brno.  Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní tajenky je připraveno dárkové balení vína Znovín Znojmo. Těšíme se na vaše 
odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Tůmova 3, 616 00 Brno, nebo krizovkamorava@imetropol.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) 
nejpozději do 14. 7. 2010. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzercemorava@imetropol.cz  │  bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě
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Jindra Eliáš
■ Prý jste otcem tzv “oldies 
party“?
Můj comeback se odehrál v mých 40 ti 
letech po revoluci.  Tehdy jsem měl svůj 
pořad v Českém rozhlasu. Jmenoval se 
Disko na přání. Denně mi chodilo až 
200 dopisů. Pouštěl jsem písničky, četl 
dopisy a vždy to nějak okomentoval. 
Zlom nastal v roce 1995. Rozhlas mi po-
řad zrušil a navíc muzika, která se za-
čala v polovině 90 tých let prosazovat, 
mi nic neříkala. Techno a house nebyl 
můj šálek kávy :-). Ale pak mě napadla 
novinka, kterou jsem pojmenoval „Ol-
dies party“. Původně jsem si myslel, že 
na tyto akce budou chodit lidé mého 
věku, ale najednou se to chytlo a začali 

Tlakový 
rozprašovač 

tekutiny

Ohlazo-
vaná

Slanisko 
lesní
zvěře

Značka 
abvoltu

Asijská 
velmoc

Plynný 
uhlovodík

Neteře
Opotře-
bovat
jízdou

Pst Kravička
Druh
kávy

Běloveská 
kyselka

Zkratka 
severo-
východu

Avšak

Slisovanost
Hlubší
talířek

Odpad

Schopnost

Koroze

Tumáte

Český
malíř 

(Václav)

Pastviny
Protože

Skvrnka

Název 
hlásky N

Způsobit 
trauma

Hostince
pro řidiče

Emílie

Jachetní 
třída

Nová tkáň 
zlomeniny

Klasický 
francouzský 

prozaik

Prohlubeň
Bylina

s růžovými 
květy

Obraz
nahé
ženy

 Sibiřská 
 řeka

Tramín 
anebo 
sekt

Jméno
psice

Uganďan

Ploška
křídla
letadla

Někdo 
(knižně)

Chemická 
značka 
vápníku

Oním 
směrem 
(knižně)

Druh 
mechu

Hostiny

NAPOVÍME:
Aka, Abt, st, 
Ačol, arse, 
FD, Ra, tor.

Střešní
krytina

z otýpky 
slámy

Snížení
ceny

Části 
molekuly

Uježděná 
část
cesty

Anglicky 
„korek“

Solmizační 
slabika

Vzdálené Kočovník

Osada
u Toužimi

Německy 
„opat“

Opuchlina

Heyerdah-
lův člun

Pobídka
k jídlu

Nepřízvuč-
ná stopa
ve verši

Himálajská 
horská 
krajina

Včelí domek

Spot

Lidová
škola
(zkr.)

Roucho

Popěvek

Existovat
Silné

provazy

Temnoty
Obyvatelky

Pobaltí
Symbol

lásky
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PROSTOR 
       PRO VAŠI 
             REKLAMU

mínám opravdu moc rád. Scházeli 
jsme se v kavárně „U Očků“ na náměs-
tí Svobody. Dnes je tam tuším Army 
shop. Byl to takový mix brněnského 
kulturního, ale i sportovního života. 
Herci z Provázku, Mahenky, malíři, 
básníci, fotbalisté, Komeťáci. Většinou 
to byli mladí lidé, ale chodili tam třeba 
Skácel     a Mikulášek, ti už byli starší. 
Povídalo se, diskutovalo, řešilo, bylo to 
specifi kum Brna. V takovéto for-
mě to nebylo ani v 

Praze.

■ A jak 
to při-
jde, že 

chodit mladí. A opravdu v hojném po-
čtu. Rozšířilo se to po celé republice. Síd-
lo našich oldies bylo tehdy na Šelepce.

■ Když se řekne brněnská bohéma?
…tak se mi vybaví 

jedno z nejhez-
čích období. 

Na to vzpo-

dnes, s prominutím na „stará kole-
na“, jste se nechal zaměstnat?
Ano, moderoval jsem poměrně často 
pro brněnskou část Husovice různé 
akce. Tehdy se uvolnilo místo v Kul-
turním středisku  Omega (Musilka), 
šel jsem do výběrovky a už dva roky to 
tady řídím. Jak říkáte, na stará kolena 
jsem zaměstnaný. 
A to jsem byl prosím celý život na volné 
noze. Ale nestěžuji si. Snažím se dělat 
atraktivní věci. Vybírám to, co lidi táh-
ne, jako jsou Blue Effect, Spirituál Kvin-
tet, Hradišťan...

■ Nedávno jsem si byla poslech-
nout v Praze muzikál Děti ráje. Po-
jednává mimochodem o dvou disk-
žokejích z 80 let, viděl jste to?
Neviděl. Tyhle věci mě neberou. Jediný 

muzikál, na který jsem šel, byl před 
lety Dracula. Občas se zajdu kouknout 
k Mrštíkům na staré známé, jinak ne. 
Ale nikdy neříkám nikdy. Třeba se roz-
hodnu a půjdu to „zkontrolovat“. 

■ Posloucháte něco ze současných 
interpretů?
Jak už jsem řekl, mám rád černou mu-
ziku, klasiku, ale dokázal jsem ocenit 
například i tehdejší vlnu depešáků. Ze 
všeho něco. Respektoval jsem i Michae-
la Jacksona. 
Za éry Quincyho Jonese to byla skvě-
lá muzika. Dnešní interprety tolik 
neznám. Občas si něco poslechnu, co 
hrají doma děcka. Beyonce, Black  Eyed 
Peas...

Foto: Jef Kratochvíl Dita Brančíková

Na přehradě mají 
Lipsko

Po loňské „výluce“ lodní dopravy 
na Brněnské přehradě způsobené 
nutným snížením hladiny kvůli 
čištění vody se čekalo na zahájení 
letošní plavební sezóny. V sobotu 
8. května jsme se mohli přesvědčit, 
že vše dopadlo dobře a hladinu pře-
hrady opět brázdí bílá fl otila. K pěti 
starým, ale stále velmi elegantním 
lodím Brno, Praha, Bratislava, Dal-
las a Veveří přibylo nejmladší Lip-
sko. Slavnostní spuštění na vody se 
konalo za přítomnosti primátora 
města Brna Romana Onderky a 
hostů z partnerského města, jehož 
jméno nové plavidlo nese, a lodi 
také požehnal starobrněnský opat 
E.L. Martinec. Nová loď Lipsko je 
první vlaštovkou v plánované ob-
nově celého lodního parku – vždyť 
ostatním lodím je už přes půl sto-
letí. Pokud vše půjde podle plánu, 
mohli bychom se v příštím roce do-
čkat dalších dvou nových lodí.
  Zdroj: e-salina.cz, Text: redakce



07

Ko
nd

ic
e

Žijeme v prostředí, které je poznamená-
no moderní civilizací. Do našeho těla se 
potravou, nápoji, léky, vzduchem             i 
kůží dostává řada chemických látek. Z 
těchto sloučenin se uvnitř organismu 
může vytvářet spousta dalších zdraví 
nepříznivých sloučenin. V našem za-
městnání, ale i doma, jsme všichni vy-
staveni tisícům různých toxických  a 
chemických látek, které vdechujeme se 
vzduchem anebo přijímáme do našeho 
organismu např. jídlem, pitnou vodou 
či přípravky farmaceutického průmys-
lu. Navíc, spotřebujeme mnohem více 
cukru a synteticky připravených potra-
vin, než kdykoliv dříve v historii lidstva 
a pravidelně si poškozujeme zdraví 
různými stimulačními a uklidňujícími 
přípravky. Vědci se již celá desetiletí 
věnují studiu znečisťujících látek, které 
se nacházejí ve vzduchu, v pitné vodě, v 
potravinách a v půdě. 
Výzkumy jednoznačně potvrzují, že náš 
organismus není schopen neutralizovat 
všechny ty toxické a chemické látky, kte-
ré denně vdechujeme anebo přijímáme 
spolu s potravou. Jednoduše se hromadí 
v našich buňkách ( obzvláště v tukových 
buňkách ), v našich tkáních, krvi, orgá-
nech ( jako jsou např. tlusté střevo, játra 
a mozek ) a usazují se na neomezenou 
dobu, způsobujíc posléze různá onemoc-
nění.

Naštěstí máme částečnou schopnost se 
těchto škodlivých látek zbavovat močí, 
stolicí, dechem, potem. Stravujeme-li 
se vyváženě, dáváme-li přednost po-
travinářským průmyslem minimálně 
opracovaným potravinám, konzumu-
jeme-li dostatek čerstvé zeleniny, ovo-
ce, luštěnin, vlákniny, pijeme-li čistou 
vodu, denně se věnujeme fyzicky ná-
ročnější činnosti při které se zapotíme, 
udržujeme tělo v „čistém stavu“. Ale se 
zvyšujícím se věkem klesají samočisticí 
schopnosti těla, postupně se kumulují 

Detoxikace těla i ducha
Detoxikace těla vyjadřuje přirozený způsob pomoci tělu v odstraňování toxinů a nahromaděných splodin, které 
mohou ovlivňovat kvalitu života člověka. V dnešním světě jsme zaplaveni chemikáliemi, které nejsme schopni 
bez pomoci zpracovat. 

odpadní produkty látkové výměny a 
v těle se kumulují toxiny. Nevyloučené 
škodlivé látky, ukládající se v těle, při-
spívají k rozvoji mnoha onemocnění. 
Zrádné je, že na první pohled na sobě 
nepozorujeme, že bychom se nějak „za-
nášeli“, ono to nijak nebolí…

Proto je pro  naše tělo pravidelná vnitřní 
očista nutným předpokladem pro ucho-
vání (či navrácení?) zdraví. Dopřejme 

si jednou za čas „generální úklid“, kdy 
může dojít k normalizaci tělesných 
funkcí, k vylepšení stavu látkové výmě-
ny. Během tohoto detoxikačního období 
konzumujme méně kalorická jídla, což 
přispívá i ke snížení nadbytečných tuko-
vých zásob v těle.

Detoxikační dieta
Pro očistu těla je možno absolvovat 
„detoxikační dietu“, pití vody, ovoc-
ných a zeleninových šťáv, bylinných 
čajů, potravinové doplňky, očistu střeva 
(klystýry, hydrocolon terapie) a v nepo-
slední řadě rozumnou tělesnou aktivitu. 
Během detoxikačního týdne se zřekne-
me stimulantů jako je kofein, alkohol, 
nikotin, cukr, aby mělo tělo dostatek 
klidu a energie pro vnitřní očistu. Velký 
úklid trvající po dobu jednoho týdne je 
potřebný aspoň 4x do roka. Vedle této 
důkladné očisty je dobré si dopřát každý 
týden jeden „detoxikační“ den. V tomto 
dni je vynikající zařadit buď totální půst 
s pitím vody, nebo půst s pitím ředěných 
ovocných a zeleninových šťáv. Kdo si ze 
zdravotních či jiných důvodů nemůže 
celodenní hladovění dovolit, může vy-
užít „ovozeleninového“ dne, kdy kon-
zumujeme jen ovoce, zeleninu či zele-
ninové polévky. Další méně náročnou 
alternativou je zařazení „veganského“ 
dne, ve kterém se zřekneme veškerých 
živočišných potravin, přičemž dáváme 
přednost opět zelenině, ovoci, šťávám, 
luštěninám, celozrnnému pečivo, obil-
ným kaším, ořechům. Výhodný je také 
„vegetariánský“ den, kdy vynecháme 
maso a veškeré masné výrobky. I v tom-
to dni určitě dojde k částečné úlevě pro 
organismus, podpoří se čistící funkce 
těla.
Během detoxikačního dne je zvlášť dů-

ležité hodně pít. Naředí se tím koncen-
trace nepříznivých látek v těle a přes 
ledviny se pak vyloučí z těla ven. Nejlé-
pe je pít čistou vodu nebo již zmiňované 
ovozeleninové šťávy a bylinné čaje. Ty 
obsahují mnoho látek, užitečných pro 
detoxikaci, jako jsou vitamíny, alkalicky 
působící minerální látky, stopové prv-
ky, chlorofyl, antioxydanty, fl avonoidy 
a jiné tzv. sekundární rostlinné látky. 
Dopřejme si při detoxikaci i psychické 
pohody, relaxujme, snažme se vystříhat 
stresovým situacím. Den je nejlépe trá-
vit v přírodě na čistém vzduchu. 
Tím vším umocníme detoxi-
kační proces.

Co je odměnou za pro-
vedení vnitřní očisty 
těla? 
Zvýší se obranyschop-
nost organismu, vylepší 
psychika, upraví stav lát-
kové výměny (pokles hladiny 
krevního cukru a tuků, chole-
sterolu, stresových hormonů), 
vyčištěný trávicí trakt na-
pomůže činnosti vnitř-

ních orgánů, zlepší se stav pleti, zvýší se 
celková energie a životní pohoda. 
Úplná detoxikace (očista) dále odstra-
ňuje problémy spojené s nadýmáním, 
pálením žáhy, odstraňuje bolesti hlavy, 
plynatost, zácpu, podráždění a únavu, 
snižuje tvorbu akné a rozpouští soli        
a jiné nánosy v kloubech. 
Pokud má očista být smysluplným          
a efektivním procesem, je třeba vědět, 
co od ní očekáváme, věnovat jí patřič-
nou pozornost tím, že si uspořádáme 
po dobu procesu život natolik, abychom 

očistu nepopírali chováním     
a zlozvyky jdoucími proti 
čistění, usměrnit pří-

jem potravy, zreduko-
vat popř. eliminovat 
stresové a zátěžové 

situace.
S použitím ser-
vru: www.nut-

rivia.cz a www.
drnatura.cz. Text: 

Dita Brančíková,  
Foto: Archiv
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Asi před čtrnácti dny, jednoho slunečného rána, 
mohlo být něco kolem půl osmé, mě probudil 
zvláštní, silný hukot. Běžela jsem se podívat k oknu 
a nevěřila svým očím. Obrovský, šedý, horkovzduš-
ný balon se vznášel pár desítek metrů ode mne, 
nad střechou sedmipatrového protějšího domu. S 
úžasem, přímo fascinovaná, jsem hleděla na po-
malinku si plujícího obra na modro modré obloze. 
A snad jen ufo vyslané mimozemskými civilizace-
mi by mě přimělo takto zkamenět, jako jsem zírala 
se zatajeným dechem na romantický, prastarý lé-
tající prostředek. „Proboha, snad nemá poruchu,“ 
uvažovala jsem, když balon začal klesat k zemi. „A 
kde chce na našem kopci vlastně přistát?“ Rázem 
jsem se vzpamatovala z údivu, bleskově na sebe 
hodila šaty, popadla svého osmiměsíčního synka 
a pádila prozkoumat důvody přistání balonu na 
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08 našem kopci zvaném Horka. Tedy pádila, spíše klo-
pýtala, protože můj drobeček váží 8 kg, takže jako 
bych uháněla se čtyřmi dvoukilovými bochníky 
chleba v náručí! A představte si milí čtenáři, že po-
sádka balonu se opravdu trefi la a přistála na malé 
travnaté rovné plošce za nadšených reakcí obyva-
telek panelového sídliště, většinou maminek na 
mateřské, které podobně jako já vyběhly i se svými 
mrňaty okouknout návštěvu z oblak. No co vám 
mám povídat. Hned po přistání probíhal na trávě 
obřad - křest pasažérů z koše, kteří letěli balonem 
poprvé. Křtilo se šampaňským, a kdybych to sama 
nezažila před dvěma lety u příležitosti oslav osm-
desáti let od založení brněnského výstaviště, asi 
by mně vrtalo hlavou, proč musí nebozí prvňáčci 
balonového létání klečet na trávě jako za trest, za-
tím, co jim piloti a instruktoři z balonu patlají na 

hlavu hlínu, kterou polévají šampusem. Inu křest 
je křest. A vzpomněla jsem si, že jsem kdesi četla 
o letu a slavném přistání balonu bratří Montgol-
fi erových, prvních balonových konstruktérů. 21. 
11. roku 1783 pozvala Pařížská akademie věd oba 
bratry do Versailles, aby let balonem předvedli pří-
mo před zraky krále Ludvíka XVI., jeho ženy Marie 
Antoinetty a celého královského dvora. Balon vzlé-
tl se dvěma muži šlechtického původu (král prý pů-
vodně chtěl, aby z bezpečnostních důvodů tvořili 
posádku balonu raději trestanci), parádně letěl a 
nakonec bezpečně přistál. Rozjásaný 130 ti tisícový 
přihlížející dav zvědavců prý šílel nadšením a oba 
bratry málem umačkal. Však také byli povýšeni 
do šlechtického stavu. Avšak první pokus s létají-
cím balonem předvedli bratři již půl roku předtím 
a hádejte, kdo byli tehdy první pasažéři? Beran, 

kohout a kachna, kteří se po dvoukilometrovém 
letu vrátili živi a zdrávi na zem. Horkovzdušné 
balony neměly dlouhého trvání, záhy je zastínily 
vzducholodě a později letadla. Dnes slouží rekreač-
ním a reklamním účelům. Za krásného slunečné-
ho počasí je jejich výskyt pastvou pro oči. Letos v 
červnu však, aby člověk těch krásných slunečných 
dnů spočítal na prstech jedné a půl druhé ruky. Co 
naplat. Již staří Čechové s deštivým červnem au-
tomaticky počítali. V pranostikách uvádí: Medar-
dova kápě, 40 dní kape (8. 6.), Svatá Tonička, mívá 
často uplakaná očička (12. 6.), Svatý Vít, dává trávě 
pít (15. 6.), Prší-li na Jana Křtitele, pršívá 3 dny celé 
(24. 6.), Svatý Ivan, bývá plačtivý pán (25. 6.), Prší-li 
na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá (27. 6.), nebo O 
Petru-li prší, po 30 dní déšť se vrší (29. 6.).                          
                                                           Dita Brančíková

1.7.-1.8. 
Měsíc autorského čtení 2010
Největší český literární festival. 
Divadlo Husa na provázku 
(Zelný trh 9, Brno)
1.7., 20:30
Cyrano z Bergeracu
Open air, MdB hraje na Biskupském dvo-
ře v Brně. Městské divadlo Brno (Lidická 
16, Brno) www.mdb.cz
2.7., 7:30, 20:00
Zoufalci (komedie/drama)
Realistická komedie ze života šesti bilan-
cujících třicátníků. Kino Scala (Morav-
ské náměstí 3, Brno)
3.7., 20:00
Starobrno Oldies Party
Šelepova No1 (Šelepova 1, Brno)
4.7., od 8:00
Prodejní trhy na zámku 
v Letovicích
Prodej starožitností, textilu, řemeslných 
výrobků, zvířectva, auto-moto potřeb a 
dalšího zboží. Zámek Letovice
4.7., 15:00
Šmytec – cimbálová muzika
Kolonáda Denisových sadů (Brno)

Metropol zve - červenec:
5.7., 17:30
Oko nad Prahou (dokumentární / 
drama)
Dokument o Janu Kaplickém a jeho kontro-
verzním projektu Národní knihovny – o ži-
votě, o politice, o architektuře… Kino Scala 
(Moravské náměstí 3, Brno)
6.7., 21:00
Mamut (drama)
Úspěšný newyorský pár nastartuje řetězec 
událostí, který je přinutí změnit své priori-
ty. Kino Art (Cihlářská 19, Brno)
7.7. 20:00
SUZAPLAY (DJ Silent)
Metro Music Bar (Poštovská 6, Brno)
8.7. 21:30
Kabinet doktora Caligariho
Německá klasika, české titulky, živý hudeb-
ní doprovod. Letní kino Na Dobráku (Dob-
rovského 29, Brno)
9.- 11.7. 
Superbike World Championship
Mistrovství světa Superbike. Automoto-
drom Brno
9.- 25.7. 
Hudební festival Znojmo, festival jako 
víno

Vystoupí: Pavel Šporcl, Tereza Černochová, 
Miloslav Majzlík a mnoho dalších.
Znojmo, více na: http://www.hudbaznoj-
mo.cz/
10.-11.7.
Street Dance camp
Kapely: Yoshie, Kite, Pacman, Hiro. 
Jedovnice u Brna
11.7., 15:00
Petra Šany Štanclová
Zpěvačka a multiinstrumentalistka.
Kolonáda Denisových sadů (Brno)
12.7., 21:30
Robin Hood (USA/Velká Británie)
Nové zpracování klasického příběhu z an-
glických legend - dobráckého lukostřelce 
Robina Hooda ve službách Krále Richarda, 
známého jako Lví srdce. Letní kino Na Dob-
ráku (Dobrovského 29, Brno)
13.7.-1.8.
Brněnská osmdesátá (výstava)
Pohled do kuchyně 80-tých let (lžíce s se-
bou). Hrad Špilberk (Špilberk západní kří-
dlo, II. patro, Brno)
14.7.- 3.10.
Nanotechnologie aneb „Tam dole je 
spousta místa...“ (výstava)
Jedinečná výstava, věnující se nepříliš 
známou vědou budoucnosti a jejím prak-
tickém využití.

Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105, 
Brno)
15.7., 21:30
Kick-Ass (komedie, USA/Velká Británie)
Film na motivy stejnojmenného komiksu. 
Letní kino Na Dobráku (Dobrovského 29, 
Brno)
16.7., 20:00
Metro Pop Rock Funk Mix (DJ Silent 
a DJ Schafff)
Metro Music Bar (Poštovská 6, Alfa-Pasáž, 
Brno)

Po shlédnutí doporučuje:
Kristýna 24 (studentka Tišnov)
Chystám se některý den na autorské čtení. 
Nevím ale jistě jestli můžu doporučit – 
sama půjdu poprvé. Každopádně se těším.

Měsíc autorského čtení 2010
Měsíc autorského čtení se od roku 2000, kdy 
vznikl, stal největším českým literárním fes-
tivalem. Pořádá jej nakladatelství a agen-
tura Větrné mlýny. Akce probíhá tradičně 
během letních prázdnin – v letošním roce 
festival začne prvního července a poslední 
autoři se představí prvního srpna. Na zají-
mavý zážitek se mohou těšit diváci v Brně 
a Ostravě. Publiku se představí 31 předních 
francouzských a stejný počet českých auto-
rů. Francouzští hosté budou předčítat po-

stupně každý den vždy od 19 hodin. Čeští 
je vystřídají ve 20:30. Zajímavostí je, že 
festival v obou městech probíhá součas-
ně a přesto ani jedno publikum nebude 
o některého autora ochuzené. Program v 
obou městech je totiž identický, pouze v 
Ostravě je vše o jeden den posunuto.
A jací spisovatelé a spisovatelky potěší 
české publikum? Těšit se můžete na bás-
ně i úryvky z románů. Z českých autorů 
bude divákům předčítat například un-
dergroundový básník J. H. Krchovská či 
spisovatel, novinář ale také mystifi kátor 
Jan Campírek. Ženy bude zastupovat 
například autorka šesti bestsellerových 
próz Petra Hůlová. Těšit se můžete také 
na Michala Viewegha, Arnošta Goldfl a-
ma, Věru Noskovou a mnoho dalších.
A kdo přijede potěšit čtenáře z Fran-
cie? Své práce představí básník Bruno 
Fern, autor historických témat Laurent 
Binet, básník, prozaik i esejista Chris-
tian Prigent… ze žen to budou třeba 
první dáma francouzské povídky Annie 
Saumont, autorka hlubokých příběhů Vé-
ronique Ovaldé a další. 

Místo konání: 
Brno –  Divadlo Husa na provázku, Zelný 
trh 9. a Ostrava – Stará Aréna.              
                                                               (red)

Žďárské vrchy Vysočiny
Přišlo léto a je tak konečně čas prázdnin a dovolených. Máme tedy jedinečnou možnost vyrazit do přírody.            
A když do přírody tak pořádné. Dnes vás proto zavedu do hlubokých lesů Vysočiny, přímo k hřebenům Žďár-
ských vrchů. Vysočinu zná určitě každý z nás, a když na ni vzpomínáme myslíme na nekonečnou zeleň, ticho     
v lesích a svěží voňavý vzduch.

Žďárské vrchy leží na východě Česko-
moravské vrchoviny, přesněji se rozpro-
stírají mezi městy Žďár nad Sázavou, 
Nové Město na Moravě a Pernštejnem. 
Tato oblast je jednou z nejnavštěvova-

nějších v České republice. Chráněná 
krajinná oblast zde byla vyhlášena v 
roce 1970 a příroda je tu krásně zacho-
valá. V krajině se střídají bohatá pole 
s rozsáhlými lesy, z nichž často vyku-
kují vrcholky skal. Výhodou v letních 
vedrech jsou také četné rybníky a ryb-
níčky s chladivou vodou. Nejznámější 
turistické cíle v této oblasti jsou skály 

a skalní útvary. Například Devět skal, 
Žákova hora, Čtyři palice a další. Trasa 
se však dá naplánovat i tak, abychom 
cestou mohli navštívit některý z hradů 
či zřícenin (Pernštejn, Zubštejn, Da-

lečín), míjeli přehrady a nádrže (Vír, 
Dalešice) nebo si prohlédli některou z 
dochovaných lidových staveb.
Za vyhlídkou z Devíti skal 
a Žákovy hory
Jedna z nejznámějších tras láká turisty 
na vrcholy Devíti palic a Žákovu horu. 
Cesta na tyto vyhlídky vede lesem a 
není příliš náročná, musíme však po-

čítat s tím, že má okolo dvanácti ki-
lometrů a může být proto obtížná pro 
malé děti. 
Cesta naší výpravy vychází z vesnič-
ky Herálec po modré turistické značce 

směrem na Devět skal. Zhruba ve tře-
tině trasy narazíme na první cíl naší 
výpravy - skalní útvar, kde je možné 
vylézt na vyhlídku. Devět skal je nej-
vyšší vrchol centrálního hřbetu Žďár-
ských vrchů. Samotný skalní útvar 
tvoří dvanáct skalních bloků vysokých 
až patnáct metrů. Dále pokračujeme 
po červené značce až k vrcholu Žáko-

vy hory, ke kterému nás přivede prudší 
stoupání. Sem procházíme o trošku di-
vočejším lesem pralesního typu. Zdejší 
porost je vyhlášen národní přírodní 
rezervací od roku 1990 a tvoří jej hlav-
ně porost z dubu, javoru a smrku. Ze 
Žákovy hory pokračujeme zpět na roz-
cestí a čeká nás už závěr celého výletu. 
Po zelené značce se vracíme zpět do 
Herálce.
Tuto základní trasu je možné si pro-
dloužit či navštívit zajímavosti v jejím 
okolí. Před Devíti skalami je například 
odbočka k Vysoké studni, kde vyvěrá 
pramen stříbřité ledové vody. Z této od-

bočky se pak vrátíme zpět na základní 
trasu. 
Pokud se vám procházka klidnou pří-
rodou zalíbí, můžete se příště vypravit 
například na Malinské perníčky, Dráte-
ničky nebo Lisovskou skálu. Mnoho za-
jímavých míst také protínají cyklostez-
ky, které jsou díky kopcovitému terénu 
velmi různorodé. A pokud vás vysoké 
kopce zmáhají, co třeba výprava na bo-
růvky k Velkému Dářku? Krajina je zde 
také nádherná a procházka vhodná i 
pro maminky s kočárky.

Simona Stolařová, foto: Archiv


