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Kometa dostane Rondo plně do pronájmu | Brno bude mít jezdeckou sochu Jošta Lucemburského| Chcete vidět nejstarší kondom na 
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Hana Holišová

JIHOMORAVSKÝ A ZLÍNSKÝ KRAJ

 Ve Velmi křehkých vztazích hrajete už tři roky. Jsou pro 
vás kolegové z tohoto seriálu jako druhá rodina?
Byli jsme od začátku natáčení dobrá parta, což je hodně 
důležité, když trávíte společně tolik času. A někteří 
kolegové, jako Katka Burianová, která mi hrála maminku, 
Dan Bambas, Karel Pospíšil, ale i mnoho lidí ze štábu, byli 
a pořád jsou opravdu jako moje rodina.

 Do vašeho širokého záběru patří seriál, fi lm i divadlo. 
Která z těchto oblastí je vašemu srdci nejmilejší?
Všechny, ale každá jinak. Nejvíce magická a vzrušující 
jsou pro mě určitě divadelní prkna, mám ráda to kouzlo 
okamžiku, které je v divadle pokaždé úplně jiné.

 V Městském divadle v Brně byl nedávno uveden 
nový muzikál Peklo, v němž hrajete jednu z hlavních 
rolí – Lucii Paulovou. O čem vlastně je Peklo?
Příběh Pekla je poměrně zapeklitý. Řekněme, že je 
o tom, že každý má své vlastní peklo. To by ale bylo na 
dlouhé vysvětlování, přijďte se raději podívat. Lucie 
je mimo jiné role taneční, což pro mě byla tak trochu 
výzva, protože jsem se tanci takto nikdy nevěnovala. 
Pracovala s námi skvělá choreografka Lucie Holánková 
a díky jejímu profesionálnímu, ale i velmi milému 

osobnímu přístupu bylo zkoušení muzikálu příjemná 
dřina. 

 Kromě divadla a seriálu vás také čekala 
premiéra fi lmu Anglické jahody, který 

pojednává o událostech z roku 1968. 
Poučila jste se při natáčení o historii?
Premiéra Anglických jahod byla už 

12.listopadu. V tomhle fi lmu mám ale úplně malou roli. Můžu 
jen říct, že to byla pohodová práce a setkání s příjemnými 
lidmi. Poučit jsem se tedy nestačila, ale napravila jsem to 
při té premiéře.

 Chystáte se na nějakou další zajímavou roli?
Na činoherní scéně Městského divadla v Brně jsme začali 
zkoušet Večer tříkrálový. Je to moje první setkání s panem 
Shakespearem a zároveň se slovenským režisérem 
Romanem Polákem. Práce s nimi pro mě je a bude novou 
velkou zkušeností, za kterou jsem velice vděčná. 

 Hrajete prakticky denně v Praze i v Brně. Jak zvládáte 
neustálé cestování po dálnici D1?
Cestování se teď trošku uklidnilo a jsem spíše v Brně, ale 
v novém roce mě čeká seriál pro Českou televizi a opět 
i divadlo v Praze, takže tím častěji si užiji i dálnici D1 
(smích).

 Dá se při tak hektickém tempu myslet na 
rodinný život nebo dokonce děti?
Ale samozřejmě, že dá. Těším se na to, 
až se jednoho dne myšlenky stanou 
skutečností.

●● Narodila se v Brně v rodině dirigenta a korepetitora Evžena Holiše a zpěvoherní 
 sólistky Hany Horké.
●● Po střední pedagogické škole vystudovala činoherní herectví na brněnské JAMU.
●● Jejím profesionálním debutem byla role Kathy Seldenové v muzikálu. 
 Zpívání v dešti v Mahenově divadle v Brně.
●● Hrála také na Nové scéně v Bratislavě, v Divadle Bolka Polívky či 
 Hudebním divadle Karlín v Praze.
●● Za roli Aleny v muzikálu Noc na Karlštejně byla 
 nominována v roce 2004 na cenu Thálie. 
●● V Městském divadle v Brně, kde je od roku 2005 ve stálém an  
 gažmá, odehrála mnoho rolí, například v muzikálech Jesus   
 Christ Superstar, Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, 
 Odysseia, Kdyby 1000 klarinetů, Ferdinand d´Este?
 V současnosti zde hraje v muzikálu Peklo.
●●  Již třetím rokem ji na televizních obrazovkách
 vídáme jako sestřičku Annu Peškovou v oblíbe 
 ném seriálu Velmi křehké vztahy na Primě.

Z Brna do Prahy, z Prahy do Brna. Divadlo, seriál, fi lm. Brněnská rodačka Hanka Holišová toho stíhá opravdu 
hodně. V Brně měl teprve nedávno premiéru muzikál Peklo, kde hraje jednu z hlavních postav, v Praze už třetím 
rokem natáčí oblíbený seriál televize Prima Velmi křehké vztahy. K tomu si občas „odskočí“ zahrát ve fi lmu. 
I přes toto hektické tempo jí nakažlivý úsměv ze rtů snad nikdy nemizí.

volejte: 773 258 248

Došlo?

www.pivodomu.cz

OTEVŘENO I PŘES VÍKEND: 9.00–22.00 hod.

Pokrýváme region Brno a okolí.

Dodává Pivovar Černá Hora, a.s.

Chcete si udělat párty a nemáte chuť 
někam jezdit nakupovat?  Vyberte si 

z naší  nabídky a zavolejte RYCHLOU JÍZDU
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Hrajte s MetropolemHrajte s Metropolem
o vstupenky na výstavuo vstupenky na výstavu

Tutanchamon –Tutanchamon –
jeho hrob a pokladyjeho hrob a poklady

v Titanic hall v Brněv Titanic hall v Brně
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A bylo to právě toto zastupitelstvo, 
kde se strhla slovní přestřelka o sys-
témové podpoře hokeje v Brně, a to 
jak od opozičních, tak také od koa-
ličních partnerů současného vedení 
města. „Kometě bude Rondo svěřeno 
plně k užívání formou nájemní smlou-
vy a město Brno bude z rozpočtu měs-
ta fi nancovat pouze provozní výdaje,“ 
řekl primátor města Roman Onderka. 
O jakou částku přesně půjde, se bude 
nyní teprve projednávat.
Podobný model funguje ve městě už 
v případě fotbalového klubu 1. FC Br-
no. Tady město platí z rozpočtu měs-
ta klubu pouze provozní výdaje ve 
výši zhruba 5,7 milionů korun ročně 
a naopak klub dává městu ročně za 
pronájem 500 tisíc korun. Všechny 
ostatní příjmy z reklamy, vstupného, 
občerstvení a dalších jiných akcích 
jsou fi nancemi fotbalistů. 
Zastupitelé města schválili nedávno 
částku 8 milionů korun na propaga-
ci města uvnitř klubu Kometa. Tyto 
peníze pocházejí z patnáctimilio-
nové dotace města Kometě, kterou 
brněnští zastupitelé odhlasovali už 
v prosinci loňského roku. „Je vidět, že 
konečně město přestalo jen povídat, ale 
začalo i něco dělat. Kometa si peníze ur-
čitě zaslouží, vždyť sem na zápasy cho-
dí přes pět tisíc lidí,“ nechal se slyšet 
jeden z fanoušků Komety.
Stadion Rondo je v současnosti v ma-
jetku městské společnosti STAREZ-
SPORT, která stadion Kometě pro-
najímá pouze na zápasy a tréninky. 
Ostatní záležitosti a příjmy jsou už 
v režii společnosti STAREZ. 
Celá transakce se začne nyní projed-
návat v orgánech města Brna a sna-
hou vedení je, aby nový model včetně 
právní smlouvy mohl začít fungovat 
nejpozději v květnu příštího roku.

Historie klubu
 Klub byl založen v roce 1953 jako vojenský sportovní oddíl pod správou Ministerstva obrany. V roce 1962 došlo 

ke změně názvu v souvislosti s změnou statutu oddílu, klub přestal být součástí armády a přijal název patronátního 
závodu ZKL Brno. Další změny názvu: 1976 - TJ Zetor Brno, 1990 HC Zetor Brno, 1993 HC Královopolská Brno, 1994 HC 
Kometa Brno, 1995 HC Kometa Brno BVV, 1997 HC Kometa Brno, 1999 Kometa HC Brno. 

 Svůj první zápas sehrála Kometa 29.10.1953 s Motorletem Praha (4:2). RH Brno nastoupila v sestavě: Kolouch, Tráv-
níček - Olejník, Sláma, Chocholatý, Sventek, Zamastil - Bubník, Danda, Liška, Návrat, Bartoň, Prošek. V ligové soutěži od 
sezony 1953-54, první ligový zápas odehrála v Karlových Varech (6:1). 

 Již ve svém prvním roce bojovala Kometa o titul, který nakonec díky lepšímu poměru branek získala Sparta Praha. 
Během dalších 12 sezon získala Kometa 11 titulů mistra republiky ( 1955-1958, 1960-1966 ). Rekordní byla sezona 1963-
64, tým ztratil pouze 6 bodů a vsítil 232 branek ve 32 zápasech. Kromě titulů mistra republiky patří mezi významné 
úspěchy také vítězství v Poháru mistrů evropských zemí v letech 1966, 1967 a 1968. 

 Od roku 1972 prokazovala Kometa klesající výkonnost, která vyvrcholila sestupem v roce 1980. Za rok následoval po-
stup zpět do 1.ligy . V osmdesátých letech bylo nejlepším výsledkem sedmé místo v sezoně 1986-87, ovšem následující 
rok opět následoval pád do 1.NHL. Po roce opět přišel návrat mezi elitu, ale stejná situace se opakovala i další sezony. 
V období 1992-1995 hrála Kometa 1.NHL, v roce 1995 postoupila do nejvyšší české soutěže, ale nedokázala ji zachovat. 
Od roku 1996 hraje Kometa 1.ligu.  (zdroj: www.hc-kometa.cz)

Kometa dostane Rondo plně do pronájmu

Brno bude mít jezdeckou sochu Jošta Lucemburského

Čtyři kardinální ctnosti
Ideový záměr vychází ze zobrazení 
čtyř kardinálních ctností (formulova-
ných v Platónově Ústavě jako ctnos-
ti požadované od občanů ideálního 
autonomního městského státu), a to 
Spravedlnosti, Odvahy, Mírnosti a Pro-
zíravosti. Jezdecká socha, jako alego-
rie Odvahy, je po soše Spravedlnos-
ti s vodním  prvkem, který bude stát 
před Nejvyšším správním soudem ČR, 
druhým výtvarným dílem, které by 
mělo vzejít z této výtvarné soutěže. 

600 let od zvolení
Jošta římským králem

Hlavní ideou vzniku jezdecké sochy 
moravského markraběte Jošta Lu-
cemburského (1354 – 1411) je vzdát 
hold významné osobnosti, jež svým 
životem ovlivnila podobu nynější 
Moravy a jejího uspořádání jak v kul-
turním, tak v historickém kontextu. 
Šlo o panovníka, jehož zahraniční 
politika byla úzce spjata s Moravou 
a naplněním pravého evropanství se 
vším, co k němu patří, tedy i šacho-
vanou orlicí.
Rok 2010 bude rokem, kdy uplyne 
přesně 600 let od zvolení Jošta Lu-
cemburského římským králem. V Br-
ně, přesněji na Špilberku, podlehl 

Brno | Jezdecká socha Jošta Lucemburského vznikne na Moravském náměstí. Radní města totiž schválili soutěžní 
podmínky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění jezdecké sochy a zároveň odsouhlasili složení poroty, která bu-
de vybírat z návrhů. Jezdec jako alegorie Odvahy, jedné ze čtyř kardinálních ctností, bude po vodním prvku dru-
hé připravované výtvarné dílo na Moravském náměstí. Jezdecká socha by měla být dokončena a osazena do kon-
ce září roku 2010.

český panovník vleklé nemoci, a to 
těsně před korunovací na římského 

krále. Už nyní podporují vznik sochy 
významné osobnosti z řad kulturní-
ho, uměleckého a politického života 
a zájem projevuje i široká veřejnost.
Rada města Brna podpořila vznik jez-
decké sochy částkou 10,7 milionů ko-

run, současně probíhá veřejná sbír-
ka, kterou organizuje obecně prospěš-
ná společnost Jošt Lucemburský. Mezi 
prvními dárci jsou současný primátor 
města Brna Roman Onderka a býva-
lý primátor a současný senátor Parla-
mentu ČR Richard Svoboda. 
V současné době je na účtu již přes 
1,3 mil. Kč. Jako důkaz, že jde o br-
něnskou a moravskou osobnost, se do 
sbírky připojily a dále připojují někte-
rá moravská města a městské části, 
které věnují na účet vždy po jedné ko-
runě na obyvatele. 
Fyzické osoby nebo jejich kolektivy, 
které se rozhodnou pro příspěvek na 
sochu moravského markraběte, mo-
hou přispět na veřejnou sbírku libo-
volnou částkou. Tuto částku může-
te zaslat na účet veřejné sbírky číslo 
500 403 5000 / 5500 vedený u Raif-

Jaká města zatím přispěla?

07. 08. 2008 město Břeclav 50 238 Kč

04. 08. 2008 město Hodonín 13 100 Kč

21. 07. 2008 městská část Brno - Starý Lískovec 13 693 Kč

10. 07. 2008 město Znojmo 34 407 Kč

27. 06. 2008 město Strážnice 6 000 Kč

13. 06. 2008 městská část Brno - Žabovřesky 21 796 Kč

feisenbank a.s., Česká 12, Brno. Tak-
to můžete učinit převodem na účet 
nebo Poštovní poukázkou A, či pří-

mo složit danou částku u pokladny 
kterékoliv pobočky banky. 

Text a foto: archiv Metropol

Text a foto: archiv Metropol
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Brno | Snad nejslavnější hokejový klub v Brně Kometa do-
stane od vedení města Brna halu Rondo plně do pronájmu. 
Je to další krok města pomoci Kometě do extraligy. Alespoň 
to oznámil primátor města Roman Onderka po říjnovém 
zastupitelstvu.
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METROPOL 
se ptá

Připravujete se
už na Vánoce?

Navštivte nás 
v Brně 

na Zelném trhu
Přijďte si k nám pro úvěr  
na bydlení  
• byty
• domy
• rekonstrukce
• přeúvěrování 

hypotečních úvěrů
Úvěr v tarifu ATRAKTIV!
Úročení pouze 3,7 % p.a.!

Výhodné meziúvěry
Topkredit a Tophypo
Úročení od 4,4 % p.a.

U nás zajistíme  
i penzijní připojištění
(fondy ČSOB Progres a Stabilita)

Zajištěné fondy  
a další finanční produkty

INFORMAČNÍ  
A PORADENSKÉ CENTRUM
Českomoravské stavební  
spořitelny, a.s.
Zelný trh 5, Brno
Tel.: 542 425 111
e-mail: ipc-brno1@cmss-oz.cz

Úročení pouze 3,7 % p.a.!

Úročení od 4,4 % p.a.

Nejstarší kondom na světě 
Je známo, že se v dějinách lidstva 
střídají fáze konzervativnějšího a li-
berálnějšího přístupu k sexu - vlny 
sexuální tolerance a zákazů. Těžko 
odhadnout, v jaké fázi jsme nyní. Na 
Špilberku se alespoň můžete sezná-
mit s těmi do-
savadními. 
V ý s t a v a 
100 000 
let se-
xu po-
skytne 
p o d l e 
m u z e j n í ků 
všem zájemcům 
nečekaně růz-
norodý obrázek 
lidské sexuality, 
ne však vulgárním 
nebo šokujícím způ-
sobem. 
Příběh začíná v době 
kamenné a kon čí ro-
kem 1900. Návštěvní-
ka tak uvede do děje 
audiovizuální prezentace a velké di-
orama se skupinkou nahých Homo 
erectus. Vystaveny budou Venuše 
kyprých tvarů, hrob muže se zlatou 
násadou na penis z doby bronzové, 
římské mince s vyobrazením řady 
sexuálních pozic či pikantní stereo 
obrázky z 19. století. Několik oddě-
lených přístěnků, reminiscencí na 
poloprůhledné budoáry, nabízejí 
návštěvníkovi možnost seznámit se 

s některými specifi ckými exponáty 
ve více intimním prostředí. 
Výstavu tvoří asi 250 předmětů ze 60 
evropských sbírek. Její základ vznikl 
v Drentském muzeu v Assenu v Nizo-
zemsku. Kolekci už představila řada 

evropských mu-
zeí, v Brně bu-
de mít českou 

premiéru. 
M u -
z e u m 
m ě s t a 

B r n a 
doplní ex-

pozici dalšími 
předměty z čes-

kých a sloven-
ských sbírek. 

Expozice s podtitu-
lem O lásce, plodnosti 

a rozkoši ve východním 
křídle a přízemí západní-
ho křídla Špilberku potr-
vá do 15. února. 

Petřkovická Venuše 
Elegantní plastika štíhlé ženské po-
stavy je vyřezána z prizmatického 
úlomku červeného barviva – hemati-
tu. Zajímavostí je, že nejde o klasickou 
sošku Venuše vyjadřující klid a důstoj-
nost zralé ženy, ale spíše znázorňuje 
ideál mladé ženy současnosti. Mírná 
vypouklost břicha zřejmě znázorňuje 
počáteční stádium těhotenství. 

Erotické prádlo z doby bronzové 

Brno | V muzeu na brněnském Špilberku mají nový tahák pro návštěvníky. Přiblíží jim 100 000 let sexu, a to od počátků lidstva až po konec 19. století. Mezi 
exponáty jsou například vázy nebo mince s erotickými symboly, pás cudnosti nebo třeba nejstarší kondom na světě. Výstava tak ukazuje různé vnímání 
sexu a erotiky v různých dobách. 

Bylo objeveno již v roce 1921 v mohyle 
nedaleko dánského městečka Egtved. 
V hrobce bylo nalezena mladá žena 
uložená v rakvi vydlabané z kmene 
stromu. Tělo bylo položeno na kože-
šinách a u nohou byla láhev nápoje, 
který bychom mohli považovat za 
dobové pivo. Žena byla oblečena do 
tuniky pod kolena s krátkými rukávy. 
Na břiše měla položený velký zdobený 
bronzový kotouč. Badatele ale zaujala 
hlavně sukýnka sahající jen nad kole-
na. I když byl tento pruh látky ovinut 
kolem pasu dvakrát přes sebe, stále 
byl průhledný a mnoho neskrýval. Ar-
cheologové se domnívají, že žena byla 
patrně tanečnice předvádějící sluneč-
ní tanec při rituálu plodnosti. 

Antikoncepční prostředky 
I v minulosti se ženy snažily zabrá-
nit nechtěnému těhotenství. Nosily 
na těle nejrůznější amulety, používa-
ly speciální sexuální polohy, užívaly 
nejrůznější lektvary a jsou zmínky 
i o přerušovaném sexu či dobových 
pesarech. 

Erotické žetony 
Říká se jim také Spintrie a jsou to ma-
lé měděné předměty ve tvaru mince. 
Datujeme je do 1. století našeho leto-
počtu. Na mincích je ve 14 různých 
výjevech znázorněn pohlavní styk 
mezi mužem a ženou. 

Knihy hříchů a pokání 
Tyto soupisy vznikaly v raném stře-
dověku a sloužily pro církevní účely. 
Byly to totiž pomůcky pro zpovědníky, 

které obsahovaly širokou paletu hříš-
ných skutků a k nim vždy odpovídající 
pokání. Jsou zde zmiňovány zakázané 
sexuální polohy, mimomanželské se-
xuální styky včetně sexu s duchovním 
či se zvířetem. 

Kondom 
Traduje se, že první prezervativ vy-
nalezl plukovník Condom lékař an-

glického krále Karla II. (1630-1685). 
Ovšem nejstarší známé kondomy byly 
nalezeny v jímce hradu Dudley u Bir-
minghamu a ty datujeme do polovi-
ny 17. století. Jejich hlavním úkolem 
nebylo zabránit otěhotnění, ale spíše 
ochránit před pohlavními chorobami. 
Tou dobou se totiž celou Evropou šířil 
syfi lis.

Text a foto: DiD

Pás cudnosti

Již měsíc mohou návštěvníci brněn-
ské Titanic hall obdivovat velkole-
pou výstavu Tutanchamon – jeho 
hrob a poklady. V přesné kopii hro-
bu a dalších expozicích je k vidění 
více než tisíc replik předmětů z krá-
lovy pohřební výbavy. Výstava před-

stavuje Tutanchaonovu hrobku 
tak, jak ji v roce 1922 objevil 

Howard Carter se skupinou 
archeologů. Výstavní pro-
jekt je naprosto jedinečný 
– přes pět let na jeho pří-
pravě pracoval tým ex-
pertů za pomoci a do-
zoru renomovaných 

egyptologů. 
Králova hrobka by-
la pečlivě zdoku-

mentována, aby 
mohla při výsta-
vě vzniknout její 

přesná replika. Ni-
kde jinde na světe 
– ani v Egyptě – 
nemohou lidé vi-
dět hrobku a po-

klady uspořádány 
tak, jak byly nale-
zeny při objevu. Při 

návštěvě této uni-
kátní expozice se do-

zvíte spoustu zajíma-
vostí o zvycích starých 

Egypťanů jak v životě pozem-
ském, tak i posmrtném. Pro návštěv-
níky jsou také připraveny prezenta-
ce fotografi í, které zobrazují egypt-
skou historii a náboženské zvyky. 

Odhalte tajemství Tutanchamona a soutěžte

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY O VSTUPENKY
NA VÝSTAVU 

1) Z kolikáté dynastie králů byl faraon Tutanchamon
2) Jak se jmenoval jeho pravděpodobný otec
3) V kolika letech zemřel Tutanchamon 
Vaše písemné odpovědi posílejte na adresu Moravský
Metropol, Mečova 8, 612 00 Brno do 5. prosince

Text: LiS
Foto: archiv

Braňo Polák
herec
Vánoce miluju. 
Každoročně je sla-
vím doma u rodi-
čů na Slovensku. 
Je to čas, kdy se 
sejde celá rodina. 

Jsme rozstrkaní po různých koutech 
republiky a vlastně i světa. Sestra ži-
je s přítelem na Mallorce. Ale tak ja-
ko já se na vánoční svátky vždy vrací 
domů. Letos jsem ještě s přípravou 
na Vánoce nezačal, protože mám 
dost práce, takže to bude jako vždy 
na poslední chvíli. To potom třeba 
dva dny v kuse lítám po městě, na-
dávám a nakupuju. Ale asi to jinak 
neumím.

Bohumila
Tomšíčková
manažerka
Na vánoční svát-
ky se každoročně 
připravuji před-
sevzetím, že to 
nebudu přehánět 

s úklidem, ale každý rok byt prostě 
vygruntuju. Každoročně během pod-
zimu nakoupím pár vánočních deko-
rací, které většinou schovám tak, že 
je najdu až na Velikonoce. Každoroč-
ně musím nakoupit dárky pro celou 
rodinu, protože babičky to řeší tak, 
že mi pro děti dají peníze s tím, že 
JEN JÁ VÍM, CO CHTĚJÍ. Každoročně 
bojuji s manželem ohledně stromeč-
ku a zatím se mi ho daří přesvědčit, 
že umělý není ten správný a doha-
dujeme se o „tom správném“. 

Dorian Maršálek
obchodník
Pracuji na výsta-
višti a chystáme 
zrovna vánoční 
trhy. Takže Váno-
ce mi už začaly. 
V noci se mi zdá 

o baňkách a vánočních svíčkách. Ale  
s tím už asi nic neudělám. Nějaké dá-
rečky mám nakoupené, nemám rád 
nákupy na poslední chvíli. Baví mě 
vymýšlet pro své nejbližší různá pře-
kvapení a také si s dárkem pohrát. 
Občas se poradím se sestrou, která 
má dobré nápady. Ovšem realizuji je 
pak sám.

Ivan Šabaltůra
fl orista
Vánoce mi začína-
jí mnohem dříve-
než běžným smr-
telníkům. Lidé si 
u mě objednávají 
vánoční výzdobu 

svých obchodů, kanceláří, bank. Při-
pravuji také vánoční party pro růz-
né společenské akce, kterých je před 
vánocemi spousta.  Objíždím obcho-
dy a sklady a nakupuji nejvhodnější 
dekorace. Potom jsem před Vánoce-
mi úplně vyřízený a s vypětím všech 
sil stíhám vyzdobit svůj vlastní byt. 
Přesně podle hesla – kovářova koby-
la chodí bosa.

David Vaněček
student
Vánoce trávím 
doma v Kadani, 
ale jejich příprava 
mě vždy zastihne 
v Brně, kde studu-
ji. Přiznám se, že 

většinu věcí za mě nakoupí má pří-
telkyně. A to i pro mé blízké. 

Brno | „Nejfantastičtější egyptologický objev století“, tak popisoval v roce 1922 londýnský deník The Times odhalení hrobky tajemného egyptského pa-
novníka Tutanchamona. Přesně tak, jak ji našel tým Howarda Cartera před osmdesáti šesti lety, si ji můžete prohlédnout i vy.



R
ychlý A

D
SL internet i bez pevné linky

D
ýchejte

 VO
LN

Ě
 i bez kyslíku

699,-
Kč s DPH

4 M
b/s

VO
LN

Ý
Internet Extra

W
W

W
.VO

LN
Y.C

Z

internet •
 volání • televize

Volejte   800 880 880

04 S Moravským Metropolem do exotických krajů  | bezplatná distribuce do domácností a vybraných fi rem na jižní Moravě
ce

st
ov

án
í

in
ze

rc
e

Nejmodern
jší 

novinový projekt v R | tišt
ný náklad 215 800 výtisk

 na jižní Morav  

íslo 1 | zá í 2008

M sto
 Brno vybuduje na  Špilberku jezírk

o | Brn
nská 16 - t

rochu jin
ý festiv

al | Leoš Šimánek procesto
val s 

rodinou 

Havaj | Že a z marin
gotky je te

 králem ledu | Vydejte se za tajemnem | Za tatínkem do  lm
ové chaloupky | Hous-

list
a Ivan Ženatý má Dráž any jak na dlani | Reiki - z

dravý životní st
yl | Arm

ádní m
anévry lákaly na brn

nské letišt

www.tydeniky.c
z

ny An
nyyny An
ny A
nyy AnA

de kede ke kde kZ Aleny An

bude k
Here

ka Alen

ní Lva 28. 7

scénograf

ím a kdy

n  p itáh

K divadl

la vícemé

Cht la jse
m

dle jse
m z

na konze

nutili.

Co d
lá p

ností 
že

To, co
 k

d lá ráda,

ji d
lá š as

eká vá

v dram

muške

st i

hledá pro divizi  Morava

Account managera 
 aktivní komunikace s klienty a poradenství v oblasti poskytování inzerce, 
 plánování reklamních kampaní klientů, 
 vytváření obchodních nabídek a jejich prezentace klientům, 
 vyhledávání nových klientů

Požadujeme:
 min. SŠ vzdělání, 
 znalost anglického jazyka výhodou, 
 relevantní praxi v oblasti péče o klienty, tvorby obchodních nabídek, 
 výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti, 
 příjemné a profesionální vystupování, 
 velmi dobrou znalost MS Offi ce, Excel,
 výbornou orientaci na českém mediálním trhu

Očekáváme: 
 proaktivní přístup, 
 spolehlivost a vysokou kvalitu odváděné práce

Nabízíme:
 týmovou spolupráci na vytváření nových projektů, 
 stabilní zázemí české společnosti, 
 dynamické pracovní prostředí, 
 zajímavé provizní hodnocení

CV:
zasílejte e-mailem na: zborilova@tydeniky.cz
nebo písemně na Moravský Metropol,
Mečová 8, 602 00 Brno

Sedmdesátimilionový stát, rozpro-
stírající se na sedmi tisíci ostrovech, 
nabízí velkou škálu turistických ra-
dovánek. Turistů sem ale příliš ne-
míří. Mají ještě na paměti teroristic-
ké únosy z jižních ostrovů.

Dlouhá bílá pláž
Naprostá většina plážových turistů 
míří na malinký ostrůvek Boracay. 
Na sedmikilometrové pláži s bílým 
pískem se odehrává multikulturní 
divadlo, které je podobné všem zná-
mým letoviskům. V soutěžích o nej-
krásnější pláže světa se White Beach 

pravidelně umisťuje na medailových 
příčkách. Pro nejmovitější klientelu 
jsou ale určeny resorty, které si žijí 
vlastním životem u civilizací nedo-
tčených ostrovů.

Turistické hnízdo
I méně movití cestovatelé si na Fili-
pínách užívají do sytosti. Další ob-
líbenou lokalitou je městečko El Ni-
do (v překladu hnízdo) na ostro-
vě Palawan. Město je uložené mezi
ostrými skalisky jako v opravdovém 
hnízdě. Odtud vyráží potápěči a mi-
lovníci šnorchlování k podmořským 
útesům a lagunám s fantastickými 
korály a živočichy. 

Za pár set korun domlouváme s míst-
ním rybářem celodenní vyjížďku na 
typické vahadlové loďce. Míříme do 
mělkých lagun, kde užíváme krás 
podmořského světa při šnorchlová-
ní. „Pozor,“ varuje mě můj fi lipínský 
průvodce a ukazuje pár metrů před 
sebe. Pod hladinou se vlní had vod-
nář - jeden z nejjedovatějších hadů 
planety a lehkým obloukem nás mí-
jí. „Je jich tu hodně, ale nejsou agresiv-
ní,“ uklidňuje mě průvodce.
Pokračujeme dál a vplouváme duti-
nou do ostrova. Jeskynní klenba vy-
padá jako mořská katedrála obyd-

lená početnou kolonií netopýrů. 
Na břehu dalšího ostrova sedí par-
ta chlapů u čadícího ohně. Zvou nás 
k sobě a tak máme možnost ochut-
nat čerstvě uloveného žraloka s rý-
žovou přílohou. A co tu vlastně děla-
jí? Prý hlídají hnízda. Opravdu. Vy-
soko v rozsedlinách skal žijí vlaš-
tovky, jejichž hnízda využívá čínská 
medicína k léčení téměř všech nedu-
hů. Chlapi tu hlídkují ve dne v noci, 
aby jim je někdo nevyfoukl a nepři-
pravil je o tučný výdělek.

Manila žije nocí
Metropole Manila má o něco ví-
ce obyvatel než Česká republika. 

Ve dne je rozpáleným a přelidně-
ným mraveništěm, ale v noci je tu 
příjemně. V noci se také odehráva-
jí ty nejzajímavější věci. Ožívají ob-
rovské tržnice s voňavým tropickým 
ovocem a rybami i uličky lásky. „Vi-
díš ty holky,“ ukazuje kamarád na 
celkem pěkná stvoření. „Tak to jsou 
kluci,“ dodává. Transsexuálů je na 
Filipínách nebývalé množství a ne-
jeden turista se už spletl. 
Jdeme raději dál a pochutnáváme 
si na ovoci, výborných masech na 
špejlích připravovaných na medu 
a kořeněných ostrou omáčkou. Ulice 

lemují stánky s hrnci, které skrýva-
jí četná překvapení. Jedním z nich je 
balut. Na první pohled vypadá jako 
normální vejce natvrdo. Ale nenech-
te se zmýlit. Uvnitř na vás totiž če-
ká uvařené ptáče! Fenomenální jsou 
fi lipínské rybí tržnice. Za směšné 
ceny kupujeme fl ák žraloka, tuňá-
ka a navrch ještě modrého mečou-
na. Odnášíme je v pytlíku do poulič-
ní restaurace, kde nám z nich za pár 
pesos vyrobí lahodné steaky. Nejlep-
ší, co jsem kdy jedl.

Oběd s kanibalem
Na sever od metropole se vypíná po-
hoří Centrálních Kordiller. Po rozpá-

Filipíny, neobjevený rájFilipíny, neobjevený ráj

Filipíny si oblíbí znalci pláží a potápění i ti, kteří touží po přelidněných 
městech. Na své si přijdou i hledači původního obyvatelstva a vyznava-
či horských túr. Můžete tu strávit dovolenou na rušných plážích s veške-
rým luxusem, nebo se pohybovat po ostrovech, kde budete úplně sami.

leném hlavním městě je tu příjem-
né klima a nacházejí se tu rýžové te-
rasy, zvané též osmým divem světa. 
Asi před dvěma tisíci lety je dřevě-
nými nástroji začali tesat kmeny Ifu-
gao - osadníci z jihovýchodní Číny. 
Vznikl tak dokonalý systém zavlažo-
vání pomocí bambusových trubek, 
kaskád a vodopádů, využívajících 
vodu z hor. Rýžoviště pokrývají zdej-
ší strmé svahy, kam až oko dohléd-
ne. Jednotlivé stupně teras jsou asi 
tři metry vysoké a obvodové zídky 
by prý obepnuly polovinu zemského 
rovníku. Domorodí Ifuagové je prá-
vem nazývají „schody do náruče bo-
hů“. Od roku 1995 jsou fi lipínské rý-
žové terasy z okolí Banaue zapsány 
na seznam dědictví UNESCO. 
„A co kanibalové?,“ ptám se svého no-
vého průvodce Francise na zvyk, kte-
rý tu byl ještě před 50 lety praktiko-
ván. „Nejsou aktivní,“ uklidňuje mě, 
„ale můžeme se za nimi vypravit“. 
Ve strmých horách nad osadou Bon-

toc nás nejprve vítají psi a děti. Po 
pár minutách se ve vratech dřevěné-
ho domku objeví potetovaný stařík 
a všichni mu uctivě ustoupí. „Bylo to 
úplně normální…,“ překládá mi Fran-
cis starcovo vyprávění. „Muž, který 
chtěl mít dobré postavení, musel zabít 
nepřítele a přinést jeho hlavu. Já měl ja-
ko mladík tři. To byl průměr. Lebky jsem 
měl vystavené v chýši. Pak ale přišli mi-
sionáři a se zabíjením byl konec. Lebky 
jsem prodal do muzea, můžeš je tam 
vidět,“ zakončuje stařík vyprávění. 
O pravdivosti jeho slov svědčí i boha-
té tetování, které mohl mít pouze lo-
vec lebek a jeho žena. 
„Nyní je třeba, abys koupil kuře, 
 připravíme ho na ohni,“ doporučuje 
Fran cis. A já příkaz okamžitě a rád 
plním, protože stařík mě bedlivě po-
zoruje a já bych nechtěl být jeho po-
slední trofejí.

Text a foto: Tomáš Petr

Legendární vozidla „jeepney“ vznikla přestavbou amerických jeepů. V těžkém te-
rénu dokážou přepravit neuvěřitelné množství pasažérů.

Starý lovec lebek předvádí techniku 
zabíjení. 



P
ra

žs
ký

 M
et

ro
po

l, 
Z

áp
ad

oč
es

ký
 M

et
ro

po
l, 

S
ev

er
oč

es
ký

 M
et

ro
po

l, 
M

or
av

sk
ý 

M
et

ro
po

l, 
- n

ov
in

y, 
kt

er
é 

s 
vá

m
i m

lu
víMoravský Metropol pro zdraví | bezplatná distribuce do domácností a vybraných fi rem na jižní Moravě 05

zd
ra

vý
 ž

iv
ot

ní
  s

ty
l

inzerce

Jako první se nabízí známá odpověď: 
dostatečně dodržovat pitný režim. 
Denně bychom měli vypít zhruba 2,5 
litru tekutin. Zejména v letních měsí-
cích je ale třeba denní dávku zvýšit až 
na 3 až 4 litry.

Doporučené tekutiny
A co vůbec pít? Tekutiny, které nás do-
statečně osvěží a zároveň splní základ-
ní podmínky předcházení dehydrata-
ci. Patří sem čaj, zejména zelený, popří-
padě i ovocný či bylinný. Nejdůležitěj-
ší součástí pitného režimu by ale vždy 
měla být voda, nejvhodnější je neochu-
cená a nesycená. 
Voda tvoří v těle u mužů asi 60 procent 
váhy, u žen 50 procent. Význam vody 
je proto nezastupitelný, a to zejména 
pro tělní tělesné tekutiny transportu-
jící živiny, kyslík, metabolické zplodi-
ny a další. Tělesné tekutiny také obsa-
hují pufrovací látky potřebné k udržení 
správného pH.

Džusy a minerálky
pijte s mírou

Nabízí se i otázka, zda pít různé ovocné 
džusy a minerálky. Do určité míry ano, 
ale neměly by v žádném případě tvo-
řit jediný typ tekutiny, který za den při-
jmeme.
Při pití minerálních vod bychom mě-
li střídat jednotlivé značky, abychom 
například nepili pouze kyselky. Je tedy 
vždy vhodné jednotlivé druhy kombi-
novat a opět nejlépe s vodou. Můžeme 
použít vodu balenou, ale i z vodovodu. 
Při pocitu žízně je vždy potřeba se na-
pít. Problémem ale je, že cítíme žízeň, 
až když jsme značně dehydratovaní, 
takže není tím nejlepším ukazatelem. 
Je proto třeba vždy žízni předcházet.

Urologický zánět
Urologický zánět je velmi široký po-
jem na komplexní popsání.  Proto ale-
spoň základní odpovědi: Zánět může 
být způsoben zejména infekcí krevní 
cestou, nebo z močového měchýře, na 
alergickém podkladě, pohybem písku 

Jak na urologické záněty? Dostatečně pijte
Jak řešit záněty močových cest, močového měchýře, popřípadě ledvin 
a jak jim také předejít?

Text: Ladislav Kříž, foto: archiv

a močových kaménků, nebo například 
působením toxických látek. Farmako-
logická léčba bývá obvykle následující 
a patří vždy do rukou lékaře: podává-
ní antimikrobních látek, jde-li o infekci, 
antihistaminik,  jde-li o alergii a dopl-
nění chybějících elektrolytů. 

Podpůrná léčba
Jako podpůrná léčba je vhodné pít by-
linné čaje, které jsou přímo k tomu ur-
čené. Můžeme si tedy zakoupit v lékár-

Návrh bylinné směsi:

• bříza 3 díly
• řepík 2 díly
• pampeliška list a kořen 2 díly
• truskavec 2 díly
• jehlice trnitá 1 díl
• anýz 1 díl

Byliny se míchají objemově, tzn. 
zvolíme si určitý díl, například 
1 dcl, a podle počtu výše uvede-
ných dílů namícháme čaj. 

Příprava je následující:
Ze směsi použijeme jednu čajo-
vou lžičku bylin, spaříme půllit-
rem vroucí vody a vše necháme 
přikryté vylouhovat po dobu 15 
až 20 minut. Přecedíme přes neko-
vové sítko, nesladíme, nemícháme 
a pijeme po jídle po dobu 45 dnů. 
Zároveň je vhodné užívat brusinky, 
jež působí dezinfekčně na močo-
vé ústrojí. Můžeme je konzumovat 
čerstvé, což je nejlepší, ale i kom-
potované, sušené, nebo ve formě 
potravinových doplňků, které se 
dají běžně zakoupit.

ně urologický čaj, jichž je v současné 
době na trhu dostatek, a tím se důklad-
ně „proplachovat“, nebo použít směs, 
kterou zde popíšeme.

Hlídejte si stravu
Je také třeba dodržovat dietu. Ome-
zíme sůl, kořeněná jídla, kávu (pozor, 
naopak odvodňuje), alkohol a potravi-
ny obsahující puryny. Ty jsou obsaže-
ny především ve vnitřnostech a zvěři-
ně. Zároveň je nutné se vyhýbat riziku 
prochladnutí, a to zejména tzv. nastu-
zení od nohou.
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Moravský Metropol přináší vánoční tipy   |  bezplatná distribuce do domácností na jižní Moravě

Vánoce v Česku, ale jinak

CHANUKA – židovský svátek světel
Přibližně v době tradičních Vánoc slaví Židé svátek světel, 
Chanuka, na památku osvobození Jeruzaléma a znovuza-
svěcení jeruzalémského Chrámu po vítězném povstání 
Judy Makabejského proti Antiochovi IV. Ten chrám zne-
světil a k jeho znovuposvěcení bylo třeba zapálit svět-
la menory (sedmiramenný svícen). Když tak chtěli Židé 
učinit, zjistili, že zbyl jen jeden džbánek olivového oleje 
označený pečetí velekněze. Takové množství ovšem sta-
čí jen na jediný den a příprava dalšího oleje trvá osm dní. 
Přesto lampy menory naplnili, zapálili knoty a chrám 
znovuzasvětili. A stal se zázrak. Olej nevyhořel a vydržel 
po celých osm dní, dokud nebyl připraven nový olivový 
olej. Rok nato vyhlásili rabíni osmidenní svátek chanuka, 
oslavu vítězství nad náboženskou perzekucí. 
„Chanuku v domácím prostředí slaví větši-
nou jen ortodoxní členové naší obce a něko-
lik mladších duchovně založených rodin. Pro-
tože v současné době žije většina našich členů 
s nežidovským partnerem, slaví se v jejich ro-
dinách zejména Vánoce. Proto pořádáme Cha-
nukovou hostinu pro všechny členy na naší ob-
ci, aby měli možnost se na tomto svátku také 
podílet,“ tvrdí předseda Židovské obce Brno 
Pavel Fried.
Nejznámějším chanukovým předpisem je za-
palování osmiramenného svícnu, Chanukie. 
Zajímavý je způsob zapalování. První den za-
pálíme jednu svíčku, kterou necháme dohořet. 
Druhý den zapálíme dvě svíčky, které necháme 
dohořet a tak dále, až osmý den hoří všech osm 
svíček.
Během chanuky se od západu slunce až do půl-
noci nepracuje a nemělo by se ani číst. Rodina 
zpívá nebo hraje společenské hry, z nichž nejzná-
mější je sevivonem (káča).

Chanuka má i svá typická jíd-
la – sufganiot (koblihy) a levivot 
(bramboráky). Obě jídla totiž vyža-
dují mnoho oleje a olej patří k chanu-
kovému příběhu.
Stejně jako pro křesťany nejsou Vánoce nej-
významnějším náboženským svátkem, není 
tomu tak ani s Chanukou. Přesto je to svátek, 
u jehož slavení se sejde celá rodina a i když se lidé 
po celá staletí během chanuky neobdarovávali, dnes do-
stávají děti malé dárečky a někdy se obdarovávají i do-
spělí.
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Řecké Vánoce Pravoslavné „Vánoce“
Jen v Brně má řecká ko-
munita kolem 7 000 pří-
slušníků, patří k nim 
třeba i letošní Česká vi-
cemiss Elisavet Chara-
lambidu. V Brně vyrůs-
taly také zpěvačky Mar-

tha a Tena Elefteriadu.
Vánoce jsou v Řecku pova-
žovány za druhý největší 
křesťanský svátek po Veli-
konocích spojený s půstem. 
Nejí se maso, vejce a mléč-
né pokrmy. Řekové začína-

jí s oslavami už v listopadu, 
přesně 40 dní předem. V tomto čase 
jedí speciální druh chleba christop-
somo, což v překladu znamená bo-
ží chléb.
Na Štědrý den pak děti chodí od do-
mu k domu s přáním všeho dobrého 
a zpívají a hrají vánoční písně. Za svá 
přání dostávají drobné odměny, tře-
ba cukroví a sušené ovoce.
V posledních desetiletích se do Řec-
ka dostal i vánoční stromeček, který 
tam dříve nestrojili. Dnes už se hlav-
ní město Athény chlubí jedním z nej-
větších venkovních vánočních stro-
mů na světě.
Zatímco v některých kulturách leze 
komínem do domu jen Santa Claus, 
v Řecku mají toto právo také zlí skřít-
ci Killantzaroiové. Pod jejich vlivem 
třeba kysne mléko, dělají také nepo-
řádek v taškách a dusí oheň. Aby do 
domu nepřinášeli neštěstí a škodu, je 
potřeba, aby každý den z 12 dní Vá-

noc požehnal jeden z rodiny domu 
svěcenou vodou. Podle starých řec-
kých tradic by to mělo řádění skřít-
ků zabránit.

Michalis Busios
Michalis žije od narození v Brně, ale 
jeho oba rodiče pocházejí z Řecka, 
kam také každoročně jezdí s celou 
rodinou na prázdniny. 
Hlavní den řeckých Vánoc je 25. pro-
sinec. Tento den se rozdávají dár-
ky a chodí se do kostela. A tak jako 
u nás je jeden ze symbolů vánoc vá-
noční hvězda, v Řecku to jsou lodě. 
Takže na náměstích jsou po-
věšené osvícené velké ko-
ráby. 
Vánoce sice slaví Bu-
siosovi kvůli dětem 
„po česku“, nicméně 
si některé zvyky dr-
ží i tady. V Řecku se na 
Nový rok jí slavnostní 
chléb Vasilopita, kte-
rý tradičně krájí při 
úderu půlnoci na 
Silvestra. Vasil zna-
mená v řečtině král 
a tento královský 
chléb je zvláštní tím, 
že se do něj zapéka-
jí mince. Ten, kdo 
je najde, bude mít 
prý štěstí po 
celý příští 
rok. V mi-
nulosti byly 

mince zlaté, 
později stří-
brné a dáva-
ly se do těs-
ta před pe-
čením. Dnes 
však jsou min-
ce ze slitin  
s obsahem nik-
lu a tím pádem 
nevhodné při 
pečení.

Zlata Sulejmanovič
Žije v Brně 15 let. Do České republiky se dostala se svojí rodinou v roce 1993, 
předtím bydleli v malém městečku Lazarevac u Bělehradu. Vánoční svátky jsou 
tam vždy v lednu. Ale už v prosinci začíná 40ti denní půst. Za počátek oslav je 
považován 5. leden, kdy se zabije selátko, tento den se nazývá Tucindan. Další 
den se sele peče, to je Pecindan a 7 ledna je Božic, což je podobné jak u nás 24. 
prosinec. Celý den se hoduje, jí se a slaví. Dárečky, jako známe v našich pomě-
rech, se nedávají. Je to církevní svátek založený spíše na setkání rodiny a dob-
rém jídle. 
Drží se drobné zvyky, jako třeba 
sláma, která se rozhází v míst-
nosti, kde se hoduje, a mezi to se 
dětem pohází sladkosti. Také se 
zdobí všechny místnosti, typic-
ké jsou slavnostně nazdobené du-
bové větvičky. V České republice 
slaví Zlata Vánoce tradičně. Tedy 
stromeček, kapr, bramborový sa-
lát a dárečky. Ovšem nikdy neza-
pomene nachystat jejich oblíbené 

sváteční jídlo zvané SARMA.
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Michalis Busios

VASILOPITA – řecký novoroční chléb,

dobrý kdykoliv

Ingredience:

•25g čerstvých kvasnic (1 sáček sušených)

•180 ml (3/4 hrnku) vlažného mléka

•3 našlehaná vejce

•1 1/2 lžičky nastrouhané pomerančové kůry

• 180 ml (3/4 hrnku) jemného krystalového cukru

•1060 ml (4 1/2 hrnku) polohrubé mouky

•1/4 lžičky soli

•1/2 lžičky mleté skořice

•1/4 lžičky bílého mletého pepře

•120g (1/2 hrnku) rozpuštěného másla

•1 vejce na potření

•oloupané mandle na ozdobu

Příprava:

Rozpustíme kvasnice ve 4 lžících mléka se špetkou

cukru. Necháme je vzejít. Přidáme zbytek mléka, vejce, ků-

ru a cukr.

Do nahřáté mísy přesejeme 3 hrnky mouky se solí a ko-

řením. Doprostřed uděláme důlek a nalijeme do něj směs 

s kvasnicemi. Dobře vše zamícháme a postupně přidáváme 

vlažné mléko. Pomocí rukou vypracujeme těsto.

Na pomoučeném válu vypracujeme hmotu ve vláčné pruž-

né těsto. Vložíme do máslem vymaštěné mísy a několikrát 

v ní těsto otočíme, aby se omastilo se všech stran. Přikryje-

me těsto utěrkou nebo plastickým fi lmem a na teplém mís-

tě ho necháme vzejít do dvojitého objemu. 

Zbouchneme těsto dolů a přendáme na mírně pomoučený 

vál. Lehce těsto vypracujeme a vytvarujeme z něj kulatý 

bochník. Položíme na vymaštěný plech, nebo jej vložíme 

do vymaštěné 25cm velké hluboké dortové formy. Povrch 

potřeme vejcem a nahoru lehce vtiskneme mandle tak, aby 

naznačily udaný nový rok. 

Pečeme 45 minut při středně horké teplotě do zlatohněda. 

Necháme vychladnout, dospodu nařízneme otvor a do toho 

zasuneme mince zabalené do plastického fi lmu.
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A dva téměř vánoční recepty

CHLODNIK

Ingredience:

•1,5 kg mladé natě z červené řepy

•400 g salátových okurek

•200 g ředkviček,

•50 g pažitky

•50 g kopru

•1,5 l kysaného mléka

•3 dl kysané smetany

•5 vajec na tvrdo

•50 g hořčice, sůl, pepř, cukr

Příprava:

Nať z řepy nakrájíme a s tro-

chou vody uvaříme.

Necháme vychladnout

a smícháme s rozmícha-

ným mlékem se smetanou.

Umyjeme okurky a ředkvičky

 a nastrouháme na nudličky.

Pažitku a kopr nasekáme

a vše přidáme do polévky.

Zamícháme, ochutíme hořčicí, cukrem a pepřem.

Vejce nakrájíme na kousky, dáme do talířů a zalijeme 

studenou polévkou.

MASOVÝ ŠOULET 

Ingredience:

•1,5 kg hovězího masa

•400 g fazolí

•300 g cibule

•1 dl oleje

•200 g krupice

•100 g hladké mouky

•sůl, pepř, mletá paprika

Příprava:

Maso nakrájíme, osolíme, opepříme, po-

sypeme paprikou a moukou. Na oleji spo-

lu s nakrájenou cibulí opražíme. Přidáme 

předem namočené fazole a propláchnu-

tou krupici. Zalijeme vodou a dusíme po-

malu do měkka.

y

Zlata Sulejmanovič a vnoučci

SARMA
Ingredience:•cca 20 listů zelí•700 gramů masa (sekané)

•500 gramů uzených žeber
•3 středně velké cibule•2 středně velké mrkve•1 lžíce mleté červené papriky

•1 vejce
•100 gramů dlouhozrnné rýže
•olej, mletý pepř, Vegeta

Příprava:Na rozpáleném oleji osmahneme drobně nasekanou cibuli, mle-

tou mrkev, sekanou, koření a lžičku Vegety. Potom sundáme 

z plotny, přidáme rýži a přimícháme jedno vajíčko. Nachystá-

me si listy zelí a zabalíme do nich připravenou směs. Vytvoří-

me závitky.Do hrnce dáme nejdříve plátky slaniny (aby se závitky nepři-

pálily) potom skládáme vrstvu závitků (těsně vedle sebe), na to 

vrstvu uzených žeber a zase vrstvu závitků. Navrch položíme 

celý list zelí. Přiklopíme malou pokličkou, kterou zatlačíme na 

závitky. Zalijeme vodou, zhruba 2 centimetry od kraje.

Vaříme, mezitím si připravíme zásmažku z oleje a lžíce červené 

papriky. Přidáme do hrnce a ztlumíme na minimum. Necháme 

vařit na mírném ohni 3-4 hodiny. 
Hotová sarma je výborná s čerstvě upečeným chlebem (z bílé 

kukuřice), nebo salátem.

Baňky, koledy a umělý sníh na kaž-
dém kroku...typické české Vánoce 
posledních let. Už začátkem listopa-
du, možná ještě o pár dní dřív, nás 
začínají obchodní domy a nejrůznější 
prodejci masírovat vánoční atmosfé-
rou. Můžeme si ji vychutnávat tak 
dlouho, že už se kdekomu může i pře-
jíst. Různé zvyky, návody a rady zná-
me nazpaměť. K čemu tedy vánoční 
kuchařka? Možná se vám některé 
tipy budou hodit...

 Štědrovečerní večeře
není jen kapr se salátem a někdy 
i rybí polévka. Mezi svátečním porce-
lánem by nemělo chybět ani sváteční 
sklo a rozhodně svícen. Zkuste si ho 
sami vyrobit, možností je nepřeber-

né množství a inspirace je v těchto 
dnech na každém kroku. Živé květi-
ny, jehličí, jmelí, skořice nebo třeba 
i perličky. Dětem určitě udělá radost, 
když se na stole objeví jejich jablko-
vý svícen posetý hřebíčkem. Jestliže 
si nepotrpíte na svíčky, příjemnou 
atmosféru může zařídit i živá řezaná 
květina ve vánočních tónech.
Pokud lpíte na tradicích, nezapo-
meňte na jeden talíř navíc pro ná-
hodného hosta! 
Další z obyčejů přikazuje, že od slav-
nostní večeře se nesmí vstát pod 
hrozbou úmrtí do roka a do dne. Při-
znejte si, kolikrát se stalo, že po tom 
všem štědrodenním shonu nechybělo 
mnoho k pořádné hádce. Tahle tradi-
ce vás u stolu rozhodně udrží! 

Nepraktický nám může připadat zvyk 
z některých jižních zemí, kde se dří-
ve od stolu nejen nevstávalo, ale ani 
do konce svátků neodnášelo použité 
nádobí. Zejména při bohatosti tabule 
a počtu chodů bychom na Boží hod 
nejspíš večeřeli na podlaze.

Vánoční kuchařka aneb…
Co si tak trochu si připomenout vánoční tradice

Jak je to vlastně se šupinou,
kterou jste loni zastrčili do peněžen-
ky a přesto je vaše fi nanční situace 
nevalná? Zkuste pod štědrovečerní 
talíř položit třeba pětikorunu. Málo 
se totiž ví, že stejnou službu jako 
kapří šupina vykoná i mince. Dříve 
totiž nebyly ryby nic vyjímečného, 
nebylo myslitelné, že by ryba jako 
obyčejné jídlo mohla být zdrojem pe-
něz. Až později, kdy bohaté měšťan-
stvo začalo jíst na Štědrý večer ryby, 
nahrazuje minci, dosavadní znak bo-
hatství, šupina.

Zlaté prasátko 
má být vidět, pokud se drží na Štěd-
rý den přísný půst až do večera, kdy 
začne společná večeře. Zatím nebyl 
podán přesvědčivý důkaz o tom, že 
se zlaté prase skutečně někomu i při 
respektování pravidel zjevilo. Pokud 
máte stejnou zkušenost, zřejmě jste 
na Štědrý den buď neodolali gas-
tronomickým lákadlům nebo jste 
propásli tu pravou chvíli, kdy vyjde 
první hvězda, která odjakživa určuje 
začátek štědrovečerní večeře. 

Plovoucí lodičky
neodmyslitelně patří k vánočním 
obyčejům. Ta nejvytrvalejší skořápka 
zajistí jejímu majiteli dlouhý a šťast-
ný život. Pokud se vám nedaří nejen 
dovést lodičku k vítěznému cíli, ale 
ani ji „vyrobit“, můžete dnes využít 
nabídek prodejců, kteří nabízejí sko-
řápky už rovnou se svíčkami. K pouš-
tění není potřeba vana, stačí třeba 
lavor nebo nerezová mísa.

Lití olova 
dnes patří k tradici praktikované spíš 
jen výjimečně. Pokud vás ale přesto 
zajímá, co vás v příštím roce čeká, 
potom podle doporučení roztavte na 
lžíci olovo a vlijte je do nádoby napl-
něné vodou. Nesporná výhoda u této 
procedury – i při naprosté absenci 
fantazie – spočívá v tom, že ve výtvo-
ru můžete vidět v podstatě cokoliv, 
tedy zejména to, co chcete vidět. 

Házení střevícem
už dnes nepatří mezi základní tra-
dice. Podstata celého aktu spočívala 
v tom, že svobodná dívka, obrácena 
zády ke dveřím, přes své rameno ho-
dila za hlavu střevíc. Podle směru, 
kterým byla obrácena špička, ukázal, 
jestli půjde z domu nebo dál zůsta-
ne rodičům na krku. I tento zdánlivě 
nenáročný úkon v sobě jisté nebez-
pečí skrývá zejména s poukazem na 
převažující současné modely dámské 
obuvi.

Vánoční zvyky. Jak fungují?

Vánoce jsou nemyslitelné bez 
stromečku. Čím dál častější jsou 
dnes stromky v květináči, které 
lze použít hned několik let po 
sobě. Ať už jste si vybrali smrček, 
borovičku nebo jedličku, ať máte 
stromek vysoký, nebo malinkatý, 
záleží výzdoba jen na vás. Měli 
byste však respektovat základní 
pravidlo – nepřezdobit! Živý stro-
mek je přece sám o sobě krásný! 
Do módy se vrací třeba slaměné 
ozdoby doplněné ovocem. Dob-
ře vypadá stromeček ověšený 
malinkatými červenými jablíčky. 
Za stopky je zavěsíme na zlaté 
šňůrky. Jablíčka můžeme nahra-
dit mandarinkami, do kterých 
napícháme ornamenty z hřebíč-
ku – pidipomeranče navíc krásně 
provoní celý byt. Přemýšlíte jak je 
zavěsit? Žádný problém, snad se 
doma najde někdo natolik šikov-
ný, aby mandarinku ozdobně pře-
vázal do kříže. 
Ještě „přírodnější“ varianta vyu-
žívá vlašských ořechů nebo šišek. 
Pokud nechcete mít doma rovnou 
les, můžete je barevně upravit 
speciálními spreji. Chcete-li z ši-

šek veselé fi gurky, vy-
robte z nějakého vhod-
ného materiálu (papír, 
látka, alobal,...) kulaté 
hlavičky, na ně přidejte 
oči, nos a pusu a připev-
něte k šišce.
Na stromečku vypada-
jí dobře také ozdoby 
z těsta. Jejich výroba je 
nejen jednoduchá, ale 
i zábavná. Na vizovic-
ké těsto bude třeba 300 
gramů hladké mouky, 
lžíce octa a asi šest lžic 
vody. Nejméně půl hodiny 
hněteme, až vypracujeme 
tuhou a vláčnou hmotu. 
Potom těsto zabalíme do 
igelitu, aby neokoralo. 
Z těsta pak modelujeme 
potřebné tvary, nezapo-
meňte na otvor pro pově-
šení na stromeček! Vykro-
jené ozdoby opatrně pře-
neseme na plech a velmi 
zvolna pečeme. Hotové oz-
doby můžeme na stromek 
připevnit třeba červenými 
stužkami. 

Speciální kurz zdobení stromku i pro méně zdatné spoluobčany
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NEJLEPŠÍ CENY
Olym

pia Centrum
U Dálnice 777, 664 42 Brno - M

odřice
Tel.: 547 426 911

Otevírací doba: po - pá 10.00 - 21.00h, so - ne 9.00 - 21.00h. 

Centro Zlín Retail Park
3. května 1205, 763 02 Zlín - M

alenovice
Tel: 575 759 111

Otevírací doba: po - ne 9.00 - 20.00h
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Kontakty na nás:
pište, telefonujte, mailujte

redakcemorava@tydeniky.cz
inzercemorava@tydeniky.cz
webeditor@tydeniky.cz
krizovkamorava@tydeniky.cz

aktuální informace
najdete denně na našem
internetovém portálu:
www.tydeniky.cz

sídlo redakce:
Mečová 8, 602 00 Brno
tel.: 602 551 675
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Noviny Moravský Metropol jsou vaším přítelem pro volný čas., bylo správné znění tajenky ve 2. čísle. Na pánev WOK se může těšit  Rudolf Zemánek, Hochmanova 2, 628 00 Brno. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní 
křížovky je připravena  SET-TOP-BOX. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno, nebo krizovkamorava@tydeniky.cz (napište adresu a telefonní spojení, abychom vás 
mohli kontaktovat) nejpozději do 1. prosince 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.      

METROPOL   horoskop    na listopad

Sestavila:  Ludmila Petříková

 Jak jste se dozvěděla, že jste vyhrá-
la?
Když jsem otevřela říjnové číslo Metro-
polu, které jsem také našla ve schránce, 
hned jsem hledala křížovku. Pod ní jsem 
pak uviděla svoje jméno, takže jsem byla 
moc mile překvapena. 

 Už jste někdy dříve vyhrála v po-
dobné soutěži?
Luštím a posílám tajenky stále, jen jednou 
před lety se mi podařilo vyhrát pět set ko-
run. Proto jsem také vůbec nečekala, že 
bych mohla vyhrát teď, zkusila jsem štěs-
tí. A vyšlo to.

 Měla jste ze set-top boxu radost?
Samozřejmě, ale největší radost, když 
jsem ho přinesla domů, měl můj manžel. 
Doma máme televizi s digitálním přijíma-
čem, ale na chalupu se nám set-top box 
bude hodit.

 Co se vám na Moravském Metropo-
lu líbí?
Jsou to noviny přehledné a plné zajíma-
vých informací. Jako houbařka jsem oce-
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Z výhry měl největší radost manžel
Když přišlo paní Marii Prokopové 
do schránky první číslo Morav-
ského Metropolu, hned se do něj 
se zájmem začetla. Jako vášnivá 
luštitelka samozřejmě nepřehléd-
la křížovku. Tajenku poslala do 
redakce Metropolu ještě ten samý 
den.

nila článek právě o houbaření, dozvím se 
zprávy z regionu, přečtu si rozhovor se 
známou osobností...

 ...vyluštíte křížovku...
Přesně tak. Křížovku nikdy nevynechám. 
A tajenky budu posílat i dál. 

OSLAVANY - Nám. 13. prosince č. 8, 664 12 Oslavany
telefon: 546 425 181, mobil: 608 505 529

BRNO - Táborská 78, 636 00 Brno, tel.: 548 214 214
BRNO - Drobného 45a, 602 00 Brno, tel.: 541 210 722

800 101 150 www.ri-okna.cz

rozumná investice
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me sportovní osobnosti, dnes Davida Kosteleckého | Chystáte se na ples? Nalistujte plesovou kucha ku  a vše zvládnete bez 

faux pas | Spoléháte se sami na sebe? | Vydejte se na oblíbené místo Petra Bezru e | Co prozradil opat Lukáš Evžen Martinec 
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inzerce

volejte: 773 258 248

Došlo?

www.pivodomu.cz

OTEVŘENO I PŘES VÍKEND: 9.00–22.00 hod.

Pokrýváme region Brno a okolí.

Dodává Pivovar Černá Hora, a.s.

Chcete si udělat párty a nemáte chuť 

někam jezdit nakupovat?  Vyberte si 

z naší  nabídky a zavolejte RYCHLOU JÍZDU

All X - to jsou...

 Sout ž X Faktor pro vás znamena-

la raketový start. Snili jste p ed tím 

o takovém úsp chu?Naše sny byly a jsou r zné, jako jsme 

my sami. Rozhodn  jsme ale ne ekali, 

s jakou odezvou se naše spole né 

po ínání setká. Jsme p íjemn  

p ekvapeni. Po X Faktoru jste se vrhli na kon-

certování. Jaká p ekvapení pro
fanoušky na koncertech p ipra-

vujete?
P ekvapujeme se navzájem. Fanoušci 

jsou asto vynalézav jší než my, mys-

líme, že te  je skóre mírn  na jejich 

stran , ale snažíme se držet s nimi krok.
 V X Faktoru jste zaujali hlavn  

originálními show, bezprost edností 

a bláznivými kousky. Kdo z vás vys-

toupení vymýšlí?To, co se nakonec dostane p ed divá-

ka, je výsledkem úsilí nás všech, ze-

jména úsilí udržet naše rozevláté 

myšlenky pohromad  a vyslat je jed-

ním sm rem.  Nyní by m lo následovat vydání 

desky. Kdy bude? Až p ijde pravý as. Je nutné nechat 

v ci uzrát a odhadnout, kdy je as 

sklizn , aby byly tak akorát. Hovo it 

o konkrétním termínu zatím nemá 

smysl.
 Všichni jste z Brna, plánujete tam 

z stat i nadále?Plánovat se moc nevyplácí, ale Brno je 

Brno, to Praha prost  nemá...
 Jak na vás p sobí eský hudeb-

ní showbyznys? Skamarádili jste se 

s kolegy zp váky?Pravda, máme te  víc známých z této 

oblasti. To, že se dostáváme do ob hu 

eského ve ejného kulturního života, 

znamená samoz ejm  více p íležitostí 

k netradi ním setkáním, jakým bylo 

nap íklad nej erstv ji naše ú inkování 

v po adu X-Mix po boku Evy a Vaška. 

Myslím, že to byla oboustrann  p í-

jemná a obohacující zkušenost.
 Scházíte se ješt  s ostatními  -

nalisty X Faktoru?Ob as se potkáváme s Ondrou Rum-

lem, Jirkou Zonygou a Martinou Párt-

lovou. Teprve zmín ný X-Mix byl první 

p íležitostí po skon ení sout že, kdy 

se op t dala dohromady celá  nálová 

dvanáctka. Bylo to trochu jako vrac-
et se po roce na tentýž tábor.
 Máte spoustu fanoušk  

a p íznivc , ale ur it  
p ijde i kritika. Jak ji snášíte?

Pokud n komu stojíme za kritiku, 
je to znamení nep estávat.Text a foto:Tino Kratochvil

Jakub Uli ník 26 let, pochází ze Šeleševic u Krom íže a je nejmladším 

lenem skupiny. Vystudoval konzervato  a JAMU v Brn . 

Hraje v M stském divadle v Brn , a to nap íklad v muziká-

lu arod jky z Eastwicku nebo Cikáni jdou do nebe. 
Jan Jackuljak 30 let, pochází ze Slovenska, kde vystudoval konzer-

vato  v Košicích, potom muzikálové herectví na JAMU 

v Brn . Hraje v M stském divadle Brno, krom  inohry 

ho baví etba a sport.
Petr Do kal 28 let, pochází z Brna a je stejn  jako oba jeho rodi e 

herec. V M stském divadle Brno hraje nap íklad v mu-

zikálu arod jky z Eastwicku. Má rád zábavu s p áte-

li a hudbu Dana Bárty.
Alan Novotný 30 let, vystudoval konzervato  v Brn , odkud také 

pochází. Je lenem brn nského M stského divadla, 

kde hraje inohru. Hostuje také nap íklad v divadle 

Koule nebo ve Slezském divadle Opava.Lukáš Kantor 27 let, vystudoval konzervato , v nuje se herectví 

a dabingu. Hrál nap íklad v seriálu etnické humores-

ky nebo ve  lmu Tmavomodrý sv t. Je lenem M st-

ského divadla v Brn , hraje na bicí a klavír. 
Olda Smysl
 31 let, vystudoval muzikálové herectví na JA-

MU, v Moravském divadle v Olomouci ztvár-

nil postavu Ježíše v úsp šném muziká-

lu Jesus Christ Superstar. Nyní hraje 

v M stském divadle v Brn  nebo 
v Divadle Slawjena. 

V sout ži X Faktor hý ili nápady 
a týden co týden diváky nejen p e-
kvapovali, ale také rozesmívali. 
A to se dnes asto nevidí. Skupina 
All X, to je šest kluk  z Brna, kte í 
se nebojí kritiky ani experiment . 
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All XKritika? To znamená nep estávat!

P íští íslo vychází12. - 13. listopadu 2008
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To se musíte zeptat jeho. Ale myslím si, že nejv tší šok 

byla asi Zahrada divu. Protože to byla první v c, co v ži-

vot  se mnou vid l a zamiloval se nejen do m , ale i do 

divadla jako takového. íkal, že do té doby netušil, co se 

dá v divadle zažít. On byl takový divadelní panic. Zato 

te  je úplný gigolo (myslím divadelní samoz ejm ).

U muž  máte rad ji klukovskou rozvernost, nebo muž-

nou rozvážnost? 

Asi tu mužskou rozvážnost. Ale samoz ejm  to musí být 

chlap s nadhledem, který si umí ud lat srandu sám ze 

sebe a je s ním prost  legrace. Ale chlap musí být chlap.

Vylezla byste s Francinem na pivovarský komín? 

Jasn .

Za  irtujete si n kdy jen tak pro pot šení (to prý mo-

hou i vdané dívky)? 

Platonické lásky jsou velmi podstatná životní záležitost, 

která se musí p stovat.

Vyrazíte si n kdy do spole nosti vyzývav  oble ena?

Spíš ne. Jedin  s mým mužem a to m  musí moc 

p emlouvat. Za prvé se mi to až tak nelíbí a za 

druhé, jak už jsem ekla, jsem plašan, nerada 

na sebe poutám pozornost. 

Byla jste taková i jako dít ?

To si moc nepamatuji, ale z vypráv -

ní jsem s tím m la ur it  menší 

problém než te . Zdá se mi, že 

ím jsem starší, tím jsem 

mén  spole enská.

Alena Antalová

Text a foto:

Jef Kratochvil

• Absolvovala bratislavskou konzervato  a vystudovala katedru muzikálu na JAMU 

v Brn . • V roce 1995 p ijala angažmá v brn nském M stském divadle. Excelova-

la v ad  rolí p íkladn  jako Roxana v Cyranovi z Bergeracu nebo Líza v My Fair 

Lady ze Zel áku nebo Sukie v úsp šném muzikálu arod jky z Eastwicku. 

• Je držitelkou ceny Thalie jako talent roku také díky roli Markétky v in-

scenaci románu Mistr a Markétka v režii Zde ka ernína. • Zahrá-

la si v ad  TV  lm , objevila se v seriálu etnické humoresky.

• Do podv domí divák  vstoupila hlavn  díky jedné 

z hlavních rolí v úsp šném TV seriálu Pojiš ovna št stí.

• Se svým manželem, podnikatelem Josefem Jurá -

kem a dcerami Alenkou, Elenkou žijí v Brn .
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de královna
ede královna

královnkrálovna
e královna

de královnaoZ Aleny Antalové 

bude královna
Here ka Alena Antalová, p vodem ze Slovenska, se narodila ve zname-

ní Lva 28. 7. 1972 v Bratislav  a je vnu kou úsp šného sv toznámého 

scénografa Ladislava Vychodila.

ím a kdy vás vlast-

n  p itáhlo divadlo?

K divadlu jsem by-

la vícemén  p itáhnuta. 

Cht la jsem zpívat. O diva-

dle jsem za ala uvažovat až 

na konzervato i, když m  do-

nutili.

Co d lá profese herectví s osob-

ností ženy? 

To, co každá jiná profese. Pokud ji 

d lá ráda, s láskou, p ináší jí radost, tak 

ji d lá š astnou. Jako m .

eká vás role francouzské královny 

v dramatizaci hry Hany Burešové „T i 

mušketý i“. Už jste si jednu královnu 

st ihla v dramatu Williama Shakespea-

ra Král Jind ich VIII. Jak se cítíte v gar-

derob  královny, byla byste pro ná-

vrat monarchie? 

Cítím se v ní skv le. Návrat mo-

narchie by mi asi nevadil, ale 

nevím, nevím, jestli bych 

cht la mezi n  pat it.

Která divadelní hra by 

vám chyb la, kdyby ji její 

autor nenapsal? 

Zahrada divu, ta mi tak do-

konale p ilákala toho mé-

ho same ka a rozto ila divy 

v mém život . Ale stýskalo by 

se mi i po pár dalších kouscích.

Kterého sv tového dramatika byste ráda po-

žádala, aby napsal roli jen pro vás?

To nevím. Protože by m  musel po ádn  znát, 

mohl by to být m j muž, ale on není dramatik. 

Ale zase nevím, jestli by t eba Shakespeare po-

stavil lepší plot než Pepino?

V které roli jste pro svého muže nejp itaž-

liv jší? 
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Pokud  pomýšlíte na změnu 

zaměstnání, nezapomeňte, že nesnášíte 
podřízenost ani monotónní činnost. Máte 
řečnické nadání, proto se můžete uplatnit 
tam, kde se vyžaduje síla sugesce a riziko.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Jste věčně zamilovaní lidé, bez 

ohledu na věk. Neměňte to, zamilovávejte 
se neustále, i když nejsou vaše city opěto-
vány a velmi často jsou jenom platonické.  
Zamilovanost vás povznáší a osvobozuje.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Hodnota vašich nápadů je nadprů-

měrná, protože vaše myšlenkové bohatství 
dokáže vytvořit něco originálního, co si za-
slouží uznání. Zkoncentrujte se a zaměřte 
se na jeden cíl . Úspěch je za dveřmi.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Všechny vaše dobré vlastnosti,  

pro které jste tak bezmezně obdivováni, se  
mohou groteskně znetvořit, pokud přeže-
nete míru. Nedovolte, aby u vás převládla 
arogance, namyšlenost a velikášství.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Máte vynikající schopnost 

předvídat věci i události. Vaše silná 
vůle, bojovnost a cílevědomost z vás 
činí nedocenitelné manažery a vedou-
cí pracovníky. Pozor! V soukromí vám 
tyto přednosti spíš škodí.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Na rozdíl od jiných lidí ve vás vy-

volávají mlhavá a nevlídná listopadová 
rána pocit uspokojení  a podněcují  vaši, 
už tak dost přebujelou, fantazii.  Zkuste 
to zúročit nejen v práci, ale i v soukromí.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Pro vás jsou i zdánlivě nepře-

konatelné překážky zábavnou hrou 
a povyražením. Jste bezprostřední, 
spontánní a originální, což jsou vaše 
bezkonkurenční zbraně. Využijte jich 
v předvánočním shonu.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Nezoufejte, pokud se cítíte 

osamělí. Osamění je bohatstvím pro 
umělce, proto svého pocitu využijte 
v tvůrčí oblasti. Máte všechny před-
poklady vytvořit jedinečné dílo. Nevší-
mejte si toho, co si myslí jiní.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Snadno se zapálíte pro všechno 

nové, nepoznané vás dráždí a vzrušu-
je. To vás svádí k extrémnímu způso-
bu života, a přesto, že jste velmi odol-
ní a houževnatí, přehnané kouření 
vám s určitostí škodí.

Štír  24. 10. - 22. 11.
V nejbližší době se stanete zpo-

vědnicí některých z vašich přátel nebo ko-
legů, protože spoléhají na vaši diskrétnost.  
Nenechejte se zlákat pikantností svěřené-
ho tajemství a nepoškoďte svoji pověst.   

Váhy  24. 9. - 23. 10.
V podstatných životních situa-

cích jste příliš nerozhodní a ovlivnitelní. 
Vaše přizpůsobivost by se vám nemusela 
vyplatit, ne vždycky narazíte na charak-
terní přátele. Nevybírejte si je jen podle 
zevnějšku.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Pro lidi, kteří jsou vám blízcí, 

děláte v případě potřeby víc, než si do-
kážete zdůvodnit sami před sebou. Po-

kud vás ovšem partner 
zklame, jste schopni  

rychle zrušit pevný 
svazek. Nebojte se 

změny.
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Milionář o Milionáři pro milionáře
Roman Šmucler a slovo úspěch k sobě patří tak neodlučitelně jako  Jin a Jang. Když před dvanácti lety začínal s estetickou medicínou, ni-

kdo mu moc nevěřil. Banky se k fi nancování jeho projektu Asklepion stavěly rezervovaně. Nakonec je přesvědčil. 
Roman Šmucler a slovo úspěch k sobě patří tak neodlučite

kdk o mu moc nevěřil. Banky se k fi nancování jeho projek

Minidotazník
• narozen: 8. 7. 1969 v Praze
• rodinný stav: ženatý
• oblíbená kniha: odborná literatura
• oblíbený fi lm: Bábel
• ideální dovolená: s rodinou, u moře, sportovní
• whisky, nebo pivo: pivo, je zdravější a je v něm méně alkoholu

Šéf Asklepionu a někdejší moderátor Milionáře As. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Text: Martin Košťál, foto: archiv

Dar věci vykomunikovat a dostat se k meritu jádra osvěd-
čil i v televizní branži jako moderátor pořadu pro (ne)vyvo-
lené Tabu. V Karlových Varech, Mariánských Lázních pro-
vozuje svá centra. Nejen pro Rusy je pojmem. Jeho snovým 
klientem je česká učitelka. „Nezaměřujeme se na boháče. Cí-
lem je střední vrstva česká i ta celosvětová,“ říká 39letý zub-
ní chirurg. 

 Kdy a proč jste začal podnikat v oblasti estetické me-
dicíny?
Asklepion jsme otevřeli 31. 1. 1996, ale tomuto datu před-
cházela dvě léta složitých jednání o získání úvěru a ještě ví-
ce rozmýšlení o podobě celého projektu. Inspiroval jsem se 
ve Spojených státech. Popravdě řečeno estetická medicína 
nebyla nikdy mým hlavním cílem, já jsem prostřednictvím 
hrazených estetických zákroků chtěl vydělat peníze na to, co 
mi v medicíně přišlo důležité, například problematika léčení 
zhoubných nádorů pomocí laserů. A to se také dnes podaři-
lo. Na Asklepion navazují naše aktivity například v nemocni-
ci Na Pleši v blízkosti Prahy, kde se chceme velmi intenzivně 
zaměřit právě na onkologii.

 Někdy v polovině devadesátých let jste nakoupil prv-
ní lasery, zadlužil jste se. Teď s odstupem času si řekne-
te, že to bylo prozíravé, ale viděno tehdejší optikou – ne-
byl to přeci jenom velký risk. Navíc estetická medicína 
byla v té době v Česku v plenkách, nemocnice zkostna-
tělé a lidi o plastické chirurgii a dermatologii asi nemě-

li moc velké povědomí. Nebyla to tehdy z vaší strany 
hra vabank?

Hra vabank to vlastně byla. V té době v podsta-
tě u nás estetická medicína neexistovala a navíc 
nebylo ani zvykem platit za zákroky. Bylo ne-
smírně těžké získat na takovou věc úvěr a co 
hůř, tehdy došlo k výrazné ekonomické krizi, 
zvýšily se úrokové sazby. Nám úroková saz-
ba úvěru stoupla z tehdy relativně přijatel-
ných 18 % ročně na neuvěřitelných 200 %! 
To bylo smrtící a opravdu jsme uvažova-
li, jestli to budeme ještě chvíli zkoušet 
přežít, nebo jestli to vzdáme. Ale zvlád-
li jsme to. Začít s něčím novým není ni-
kdy bez rizika.

 Vlastníte a provozujete síť center 
estetické medicíny Asklepion. Co 
všechno se dá u vás upravit a vylep-
šit? Kde všude máte pobočky a co 
v nich nabízíte?
Asklepion v současnosti nabízí širo-
ké spektrum oborů od dermatolo-
gie, laserové medicíny, kosmeto-
logie, plastické i cévní chirurgie, 
ORL, gastroenterologie, anti-a-

ging medicíny, stomato-
logie a lázeňství. Kromě 
pražské centrály máme 
čtyři pobočky v Karlo-
vých Varech, tři v Mari-
ánských Lázních, jednu 
v Jáchymově, stomatolo-
gickou ordinaci v Londý-
ně. Nedávno jsme se sta-
li spoluvlastníky Měst-
ské nemocnice v Ma-
riánských Lázních a Insti-
tutu onkologie a rehabili-
tace Na Pleši. Šíří záběru, 
rozsahem i kvalitou služeb, 
jsme největším centrem své-
ho druhu v Evropě.

 Proč název Asklepion?
Asklepiony byly ve starém 
Řecku kombinací chrámu, ško-
ly pro lékaře, lázní a nemocni-
ce. Tahle kombinace se mi vel-
mi líbila a také se o ni v na-
šem Asklepionu snažíme. A po 

pravdě řečeno na tu myšlenku 
jsem přišel přímo v tom nejslav-

nějším Asklepionu, čtvrti bývalého 
Pergamonu, dnešní Pergamy, původně 

řeckého města v dnešním Turecku.
 Váš názor na české zdravotnictví?

Pokud vezmeme poměr cena výkon, tedy množství peněz, 
které se utratí a co to které zdravotnictví dokáže, patří to 
naše určitě k nejlepším na světě. Velmi vysoká je průměrná 
úroveň českého zdravotnictví. Kterýkoli člověk u nás dosta-
ne velmi kvalitní péči. To ve světě není vůbec zvykem. A řa-
da velmi vyspělých zemí se potýká s problémem, že to, co 
dokážou špičkové kliniky, na to nedosáhne „obyčejný člo-
věk“. Samozřejmě máme dále co zlepšovat v ekonomice na-
šeho zdravotnictví a bylo by určitě dobře, kdybychom měli 
víc pracovišť, která by byla srovnatelná s těmi úplně nejlep-

šími na světě. Celkově však lze říci, že přes veškeré stesky je 
na čem stavět. Pokud se budeme opravdu snažit vše rozví-
jet, pacienti budou spokojeni a je tu velká šance, že by Čes-
ká republika mohla být jakousi nemocnicí Evropy.

 Budoucnost zdravotnictví vidíte v preventivní medicí-
ně?
Samozřejmě. Když se na to podíváme jako potenciální pa-
cienti, určitě bychom byli rádi, kdyby medicína dokázala 
to, že vůbec neonemocníme, než aby dělala nějaké složité, 
krkolomné a bohužel mnohdy i neúčinné „veletoče“ v po-
sledních několika minutách našeho života. Preventivní me-
dicína může ovlivnit kvalitu a délku našeho života víc než 
nejzázračnější léky. O tom mezi lékaři není vůbec žádné-
ho sporu. Bohužel systémy náhradní péče tomu vůbec ne-
nahrávají. Mnohem větší ohlas veřejnosti mají vždy velmi 
drahé, výjimečné operační výkony, které se tu a tam pro-
vedou. Ale to aby bezvadně fungoval systém každoročních 
velmi pečlivých prohlídek, to se zatím nedoceňuje. Jakmi-
le si budou pacienti větší část péče hradit sami, určitě bu-
dou chtít dávat víc do prevence, protože ve výsledku to vy-
jde mnohem laciněji.

 Jaký jste manažer? V časopise 40+ jste řekl, že klíčem 
k úspěchu je efektivita. Jste tvrdý šéf, nebo zasahujte jen, 
když je třeba, nebo musí jít všechno přes vás? Například 
Radim Jančura (šéf Student Agency) řekl, že na komuni-
kaci s podřízenými nemá talent, že to nechává na povo-
lanějších lidech, on je prý jen na vymýšlení nových pro-
jektů...
Efektivita, tedy poměr toho, co získáme za náklady, je jedi-
ný možný klíč k dalšímu rozvoji českého zdravotnictví. Pa-
na Jančuru osobně neznám, ale možná budeme podobné 
typy. Moje síla a role v Asklepionu je spíše ve vymýšlení no-
vých projektů, to nejen pro Asklepion, ale i pro určitou část 
medicínského průmyslu. Naopak každodenní řídící proce-
sy nechávám na lidech, které si k tomu vybírám. A určitě 
v tom nevynikám tak, jako třeba moje žena, doktorka Li-
buše Šmuclerová.

 Peníze, které vyděláte, investujete zpátky do Asklepi-
onu? Nebo si je užíváte: domy na plážích, luxusní auta, 
obrazy...?
Já dokonce ani peníze nevydělávám, protože si nechá-
vám vyplácet minimální možné mzdy. To z toho důvodu, 
že si myslím, že peníze, které fi rma vydělá, jsou její pení-
ze a podnikatel je jen jakýmsi prvotním hybatelem. Určitě 
by neměl odlívat fi nanční prostředky k uspokojení svých 
luxusních potřeb. Osobně si myslím, že přejídat se, ničit 
přírodu spoustou velkých drahých aut a tak podobně není 
zrovna ideální. Snad jediný luxus, který si musím dopřát, 
je relativně drahé auto, protože mě k tomu donutili zahra-
niční obchodní partneři. Když jsem jezdil ve velmi úspor-
ném autě, tak se pořád ptali, kdo je skutečný vlastník a ře-
ditel mé fi rmy.

 Plány s Asklepionem? Prodat, rozvíjet, expandovat?
Asklepion roste velmi intenzivně od doby svého založe-
ní. Určitě vidíme stále nové příležitosti. V současné době 
se nám podařilo něco, co jsme chtěli od samého začátku – 
začít působit v takových oblastech jako je onkologie, péče 
o dlouhodobě nemocné pacienty, rozvoj nových chirurgic-
kých metod. To všechno potřebuje spoustu práce, spoustu 
investic a v neposlední řadě to potřebuje mě. Takže v nej-
bližší době se určitě neschyluje k tomu, že bych Asklepion 
opustil. Je to nesmírně zajímavá práce, která je pro mě spíš 
hobby než povinnost. Kdybych Asklepion prodal, pak bych 
asi v první chvíli cítil určitou prázdnotu, přestože je mnoho 
jiných věcí, které bych určitě dělal také s radostí, jako na-
příklad televize, psaní nebo čistá věda.

 Éra Tabu. Jak na tu dobu vzpomínáte?
To bylo nesmírně příjemné období, kdy jsem měl šanci po-
tkat se s lidmi, které člověk nepotká jen tak na ulici, často 
o nich ani nečte v novinách a časopisech. Bylo to velké po-
znání a určitě mi to nevzalo vůbec nic. Obohatilo mě a pod-
le ohlasů na něj rádi vzpomínají i tehdejší diváci.

 Milionáře na Primě budete uvádět i na podzim? Šel 
byste i do moderování jiného pořadu?
Milionáře na Primě už neuvádím a ani v této chvíli neuva-
žuji o jiném pořadu, přestože nabídky by byly. Jsem teď to-
lik vytížen změnami, které probíhají v českém zdravotnictví 
a kterých se chci účastnit, takže i když pracuji hodně, den 
má stále jen 24 hodin. Lepší, než něco dělat špatně, je to ne-
dělat vůbec. Jestli je to ale navždy, to v tuto chvíli neumím 
říct, ale myslím si, že ano.

 Kolik denně rozdáte vizitek?
Nepočítám to, je toho relativně hodně i z toho důvodu, že 
stále ještě pracuji jako ošetřující lékař a tedy moji pacien-
ti na mě musí mít kontakt. Co se týká obchodních vztahů, 
tak s výjimkou zemí, kde je to nezbytně nutné, jako třeba 
v Asii, už je příliš nepoužívám. Všechno spíš řeším v elek-
tronické formě. Je to ekonomičtější a ekologičtější.
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Brno | Ačkoli povědomí o tomto 
sportu není všeobecně velké, ame-
rický fotbal se v Brně hraje již více 
než sedmnáct let. V červnu 1991 byl 
založen tým Brno Alligators jako 
vysokoškolský sportovní klub při 
Vysokém učení technickém. Vznikl 
jako třetí tým amerického fotbalu 
v České republice, první dva byly 
pražské. Členskou základnu muž-
stva tvořili především studenti vy-
sokých a středních škol, a tak je to-
mu i nyní. Patří sem ale i spousta 
těch, kteří s fotbalem začínali jako 
studenti a zůstali mu věrni dodnes, 
kdy musí sport skloubit se zaměst-
náním. Americký fotbal v Čechách 
totiž rozhodně není zlatý důl, ale 
srdeční záležitost.

Brněnští Alligátoři mají přes sedmde-
sát hráčů v juniorském a seniorském 
oddílu. Po nových talentech, kterým 
nechybí odhodlání, dravost a smysl 
pro týmovou hru, se však trenéři po-
ohlížejí neustále. Začít hrát americ-
ký fotbal není tak náročné, jak by se 
mohlo na první pohled zdát. Výstroj 
hráčům půjčuje přímo klub, takže sta-
čí jen chuť a samozřejmě trocha spor-
tovního nadání.
Tým Brno Alligators v loňské sezoně 
postoupil do A divize české ligy, hraje 
tedy nejvyšší českou soutěž. V letoš-
ním ročníku skončili Alligátoři na tře-
tím místě. Hráči už se ale těší na Zim-
ní halové mistrovství, kde již několi-
krát získali titul mistrů České repub-
liky.
Nová sezona začne až na jaře, ale ce-
lý tým už se připravuje na to, aby na 
hřišti Tatranu Bohunice svým fanouš-
kům opět předvedl skvělé výkony 

a svou atraktivní hrou přilákal i další 
nadšence pro tento netradiční sport.

Americký fotbal v číslech
2. česká liga amerického fotbalu je 
rozdělena do dvou divizí A a B
4. hra je rozdělena do čtyř čtvrtin, kte-
ré trvají 12 minut čistého času
6 bodů získá družstvo, které donese 
míč za koncovou čáru a dá takzvaný 
touchdown
8 počet týmů, které v Česku působí 
22 tolik je hráčů při zápase na hřišti, 
11 na každé straně

45 maximální počet hráčů, kteří mů-
žou být při zápasu na lavičce, střídat 
se mohou libovolně

Hřiště
Hraje se na travnatém hřišti dlouhém 
120 yardů (asi 110 metrů), které je pra-
videlně rozděleno na 12 desetiyardo-
vých pásem. Dvě krajní pásma se na-
zývají endzone - koncové zóny. Bran-
kové tyče jsou prodlouženy do výšky 
a tvoří takzvaná „háčka“. 

Míč
Je typický svým tvarem – nejvíce při-

pomíná zrno. Je ušitý ze čtyř kusů ků-
že a jeho barva je přirozeně hnědá. 
Nejvýraznější je velký šev s osmi šně-
rováními. Míč váží necelého půl kila, 
ale hodit s ním není vůbec jednodu-
ché. Při házení se musí míč točit ko-
lem své osy.

Helma
Skládá se z plastového skeletu (vý-
voj tohoto materiálu uskutečnila pů-
vodně NASA), vnitřních pěnových, či 
vzduchových polštářů s ventilky pro 
dofukování a kovové mřížky, kterou 

má každý hráč jinou podle postavení 
na hřišti. Povinný je také chránič bra-
dy a zubů.

Chránič ramen
Spolu s helmou je tím nejvýznačněj-
ším, podle čeho poznáte hráče ame-
rického fotbalu například od rugbisty. 
Tento korzet chrání zejména ramena, 
hrudník, vrchní část trupu a část že-
ber hráče.

Americký fotbal je srdeční záležitost

Text: LiS
Foto: archiv Alligators

„Určitě mohu být spokojená. Vyhrála 
jsem mistrovství republiky, které se na-
víc hrálo doma v Hodoníně. Na mistrov-
ství světa družstev v Číně jsme dosáhly 
na solidní výsledek, v Budapešti jsem si 
vybojovala účast olympiádě v Pekingu 
a dařilo se nám i na říjnovém mistrovství 
Evropy v Petrohradu. Nevím, co si ještě 
více přát,“ připomněla úvodem letošní 
vrcholy pětadvacetiletá hráčka, která 
se stolním tenisem začínala 
v rodném Hodoníně.
Není pochyb o tom, 
že jste se letos 
v české reprezen-
taci defi nitivně 
zabydlela. Cítíte 
to také tak?
Ano. Myslím si, 
že moje výsled-
ky tomu mo-
mentálně odpo-
vídají. Dobře však 
vím, že nesmím 
polevit. Konku-
rence v českém re-
prezentačním 

družstvu se zvýšila, a tak si nesmím 
dovolit nějaké výpadky. Naopak. Chtěla 
bych se ještě herně zlepšit, ale k tomu 
je potřeba objíždět co nejvíce turnajů 
série Pro Tour a sbírat body do světo-
vého žebříčku.
Účast na turnajích Pro Tour nejsou 
levnou záležitostí. Jak jste například 
vyřešila svízelnou situaci s ekonomic-
kým zajištěním Austrian Open v Sal-

cburku?
Jelikož nám svaz oznámil, že 

nemá peníze, musela jsem se 
postarat sama. Mám štěstí, 
že můj sponzor Donic je 
německá fi rma, která pů-
sobí i na rakouském tr-
hu. Díky tomu mi start 
zde v Salcburku hradí. 
A podobně by to mělo 
dopadnout i s dalším 
turnajem, kterým je 

German Open v Berlíně.
Jako jediná české stolní 

tenistka jste startovala na 
olympijském turnaji v Pe-
kingu. Co se vám vybaví 

při vzpomínce na tento 
sportovní vrchol 

letošního ro-
ku?

Předně to byla pro mě velké pocta, že 
jsem mohla v Pekingu startovat. Byl to 
sen, který se mi nečekaně splnil. A co 
se týká výsledků - k úplné spokoje-
nosti s olympijským startem mi ještě 
chyběl postup v singlu přes Maďarku 

Potaovou do třetího kola turnaje. Ty 
neproměněné mečboly se mi stále ho-
ní hlavou. Bude to hodně dlouho bolet. 
Zvlášť když člověk neví, jestli se na 
olympiádu ještě někdy podívá.
České reprezentační družstvo stol-
ních tenistek, jehož jste byla členkou, 
skončilo na letošním mistrovství Ev-
ropy v Petrohradě na sedmém místě. 
Trenér Miroslav Cecava se nechal 
slyšet, že vrcholem snažení tohoto 
kolektivu by měl být evropský šam-
pionát, který bude za dva roky hostit 
Praha. Čeho by jste mohly na „domácí 
půdě“ dosáhnout?
Evropská špička se v ženském stolním 
tenisu za poslední období hodně vy-

rovnala, což se potvrdilo i letos v Pet-
rohradě. Hodně záleží na momentální 
formě. Díky vítězství v úvodním zápa-
se s Ruskem jsme postoupily do me-
zi osm nejlepších celků, kdybychom 
prohrály, čekal by nás boj o záchranu. 

Je to hodně ošidné. Při současné vy-
rovnanosti může na boje o medaile 
pomýšlet minimálně pět až šest druž-
stev. A já věřím, že na mistrovství Ev-
ropy v Praze můžeme mezi tyto celky 
patřit i my.
Letošní olympijský rok je pro vás co 
do programu hodně náročný. Jak se 
vám daří zvládnout klubové i repre-
zentační povinnosti? 
Není to zrovna jednoduché. Po olym-
piádě moc volna nebylo. Následovalo 
soustředění a pak hned mistrovství Ev-
ropy v Petrohradě. Krátce po návratu 
z Ruska pokračovala druhá bundesliga, 
a tak jsem byla pořád v jednom kole. 
Osobně bych uvítala více času na tré-

nink, ale toho se někdy nedostává. Mu-
sím se s tím zkrátka nějak vyrovnat.“
Působíte v klubu druhé německé bun-
desligy BfV Hassia Bingen. Jste tam 
spokojená?
„Určitě. Nerada bych v dohledné době 

měnila. Bude hodně záležet na výsled-
cích. V Bingenu letos máme jediný cíl - 
vybojovat postup do bundesligy. A po-
kud se nám to podaří, určitě zůstanu, 
protože se mi v Bingenu opravdu líbí.
A co když s Bingenem do bundesligy 
nepostoupíte?
To je zatím předčasné řešit. Každopád-
ně cítím, že je čas zkusit vyšší soutěž. 
Abych mohla jít výkonnostně naho-
ru, potřebuji hrát daleko těžší zápasy. 
A to mi může dát jen bundesliga nebo 
nějaká jiná kvalitní evropská klubová 
soutěž.

Dana Hadačová pomýšlí na bundesligu

Text a foto: František Zálewský
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Hodonín | Nesmírně náročný sportovní program má v letošním roce za se-
bou stolní teniska Dana Hadačová. Vedle Petra Korbela se jako jediná česká 
reprezentantka zúčastnila všech vrcholných mezinárodních akcí, včetně 
olympijských her v Pekingu. Ohlednutí této odchovankyně hodonínského 
stolního tenisu za letošní sezonou vyznělo hodně optimisticky.
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Bezva nápady pro každý domov

Nabídka platí od 17.11. do 30.11. 2008, nebo do vyprodání zásob.
www.asko-nabytek.cz

Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777, 664 42 Brno - Mod ice

Tel.: 547 426 911 Zákaznický servis tel: 547 426 915 
Otevírací doba: po-ne 9.00 - 21.00h

SEDACÍ SOUPRAVA

- provedení: kůže, světle hnědá

- trojsedák rozkládací na lůžko

29.999,-
    d íve 39.999,-
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Stromy
K prořezání stromů a keřů teď má-
te poslední šanci. Prořezávejte spíše 
méně, abyste stromům více neuško-
dili, než prospěli. Stromu ulehčíte, 
když ořežete neplodící větve a vět-
ve, které zasahují do koruny a brá-

ní volnému proudění vzduchu. Každý 
řez ošetřete štěpařským voskem, aby 
strom nepromrzl. Nyní je také nej-
vhodnější doba pro seřezání ozdob-
ných keřů do požadovaných tvarů. 
Pokud máte na zahradě mladé strom-
ky, kterým hrozí okus od zvířat, obal-
te je pletivem. Kořeny mladých stro-

mů můžete před mrazem chránit se-
nem nebo slámou. 
Dokud nezmrzne půda, je nejlepší 
čas pro výsadbu ovocných stromů.

Jak se zbavit spadaného listí
Hrabání listí na podzim je práce při-

pomínající nekonečný příběh. Pokud 
vás z této dřiny bolí záda, vezměte si 
na pomoc zahradní vysavač. S ním 
listy odfoukáte na jednu hromadu, 
vysavač pak všechno listí i drobné 
větvičky nasaje a nakonec ho i roz-
drtí. Nabídka zahradních vysavačů 
je celkem pestrá, zvolit můžete buď 

Listopad – i zahradu uložíme k zimnímu spánku
Sklidit poslední ovoce a zeleninu, vypustit bazén, naposledy posekat 
trávník či prostříhat stromky. To vše byste měli udělat, aby byla vaše 
zahrada dobře připravena na zimu. Poradíme vám, jak na to.

elektrický nebo benzinový motor. 
Benzinový má tu výhodu, že při práci 
nejste omezeni napájecí šňůrou. Po-
kud ale přeci jenom dáváte přednost 
klasickým hrábím, pořiďte si takové, 
které mají kluzná neboli odnímatelná 
křidélka. Hrabání s nimi je mnohem 
snazší, protože kopírují terén a neza-
drhávají se o různé výstupky a nerov-
nosti.
Pálení listí se postupně omezuje. Ob-
ce mají právo nadměrné pálení vy-
hláškou zakázat. Za porušení takové 
vyhlášky pak hrozí pokuta až deset 
tisíc korun. Pravda je, že hustý dým 
stoupající z hromady listí znečišťuje 
ovzduší a u některých lidí může vy-
volat alergické reakce. Mnohem lep-
ší je dát listí na kompost nebo počkat 
na svoz bioodpadu, některé obce jej 
zajišťují.

Trávník
Celý zelený porost zahrady je třeba 
nejprve zbavit spadaného listí.. Tráv-
ník pak posekáme – trávu i shraba-
né listí můžeme přidat na kompost. 
I ten je třeba zazimovat, nejlépe to 
uděláme tak, že ořezané větve v dr-
tiči promísíme spolu se starým kom-
postem. Tuto vrstvu potom dáme do-
spodu. Do kompostu můžeme při-
dat i zbytky okrasných květin, zele-
niny a ovoce. Ale pozor – hnijící nebo 
plesnivé ovoce nám bude na kompos-
tu jen zdrojem nebezpečných bakte-
rií. Přeházený kompost můžeme na 
zimu pokrýt například slámou.

Květiny v listopadu
Některé květiny na podzim musíme 
ukrýt před mrazy, jiné naopak vysa-
zujeme. Teď je například hlavní obdo-
bí pro výsadbu trvalek a okrasných 
dřevin. Půdu zkypříme, vyčistíme od 
plevele a vylepšíme kvalitním kom-
postem nebo rašelinou. Kyselý sub-
strát potřebují rododendrony, azalky 
či borůvky.
Rozhodně nesmíme zapomenout za-
zimovat muškáty. Nejlepší je nechat 
je na světlém, chladném místě, na-
příklad na okně v chodbě nebo jiné 
nevytápěné místnosti. Během zim-
ních měsíců muškáty občas lehce za-
vlažíme. 

Ovoce a zelenina
Na podzim je ideální doba pro výsad-
bu česneku, jarního zelí či zimní ci-
bule. Sklízíme brambory, růžičkovou 
kapustu, zelí nebo pórek. Po sklizni 
je dobré všechny záhony zrýt, aby 

se zaryly i drobné zbytky rostlin. Po-
kud záhonky na podzim odplevelíte, 
ušetříte si tím práci na jaře.

Bazény a voda na zahradě
Veškeré nádrže, bazény a všechny vo-
dovody, které nejsou chráněné před 
mrazem, na zimu vypusťte. I hadice 
pokud možno uskladněte, promrznu-
tí snižuje jejich životnost. 

Podzimní léčitel
Na podzim dozrávají plody šípku, kte-
rý je bohatý na vitamin C. Obsah vi-
taminu C v čerstvých plodech závisí 
na jejich zralosti. Nejbohatší jsou dob-
ře vybarvené, ale ještě tvrdé plody na 
začátku zralosti. Šípky bychom měli 
zpracovat co nejdříve po utržení. Vy-
užít je můžeme nejen do čaje, ale také 
jako protlak, šťávu, marmeládu či do-
konce víno.

Text: LiS

manažera obchodní skupiny
a obchodního zástupce
ze všech regionů jižní Moravy.

Nabízíme:  vysoké fi nanční ohodnocení (provize + fi x),
zajímavou práci s lidmi a kompletní zaškolení. 

Požadujeme: min. SŠ vzdělání a dobré komunikační schopnosti.

V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 604247064, dagmar.trcalova@ing.cz

Finanční skupina ING hledá kandidáty na pozice
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12 Vážení a milí,

další číslo moravského Metropolu už 
nemohlo ponechat bez povšimnutí 
každoročně se opakující skutečnost, 
že jsou před námi Vánoce a všechno, 
co s nimi souvisí. Na rozdíl od ob-
chodní sítě, která s vánoční výzdobou 
a spotřebitelskou ofenzívou začala už 
někdy v září, chtěli jsme být v tomto 
směru zdrženlivější a nešířit předčas-
ně „předvánoční paniku“. Ale měsíc 
před Vánocemi je už skutečně načase, 
abychom se tímto tématem z různých 
pohledů zabývali i my. S dávkou lico-
měrnosti se sice tvrdívá, že Vánoce 

jsou především svátky duchovna, ale 
marná sláva, s prázdnými žaludky se 
i nad těmi „vyššími“ věcmi medituje 
přece jen o něco hůř. Proto tedy naše 
vánoční kuchařka, z níž se pro zají-
mavost dozvíte něco o tradičních vá-
nočních zvycích, také pár receptů na 
přípravu pokrmů, které se pekly před 
dávnými léty. Inspirací pro vás může 
být i způsob zdobení vánočního stro-
mečku trochu jinak, než jsme zvyklí.  
Pokud Vás v chladném počasí trápí 
urologická onemocnění, poradíme 
vám, jak na to s pomocí pitného re-
žimu.
Z úplně jiného soudku, u něhož by-

chom naopak spojitost s Vánocemi 
hledali jen stěží, je příspěvek o ame-
rickém fotbalu, který má stále v našich 
zeměpisných šířkách vůni exotiky.
Pro ty z vás, kteří rádi zvyšují svoji 
hladinu adrenalinu účastí v soutěžích, 
je zde šance uspět a vyhrát vstupenky 
na výstavu do Titanic hall – Tutancha-
mon. 
Pro rozhovor s úspěšným manažerem 
jsme si tentokrát zašli za Romanem 
Šmuclerem, který je v naší paměti 
především z dřívějšího moderování 
„nováckého“ publicistického pořadu 
TABU. Už méně čtenářů možná ví, že 
šéfuje známé pražské klinice zamě-

řené na estetickou dermatologii. 
Věříme, že zábavu a vzrušení zcela ji-
ného druhu poskytne návštěva výsta-
vy instalovaná na Špilberku s názvem 
„100 000 let sexu“. V předvánoční 
všehochuti jsme nezapomněli ani na 
domácí kutily a zahrádkáře, kteří oce-
ní rady, jak zazimovat svoji zahradu. 
A opozdilcům mezi námi, kteří nesta-
čili vzít na vědomí příchod paní Zimy, 
přijde vhod několik doporučení při 
výběru zimních pneumatik. 

Simona Zbořilová
obchodní ředitelka
zborilova@tydeniky.cz   
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Peníze na Vašem úctu za 10 minut! 
Schází Vám 1000 K  

p ed výplatou?
Vaši žádost o Rychlou p j ku zašlete na 

íslo 9001103 ve zn ní:

FER ME ástka Jméno P íjmení Rodné 
íslo íslo OP Bankovní spojení

 Adresa M sto PS

Nap .: P i žádosti o p j ku 1000 K : 
FER ME 1000 Karel Novak 

760426/2923 123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

  Pozn.:  Cena sms je 3K , pro nové zákazníky  
 maximální výše p j ky 1000 K . 
 Peníze Vám budou doru eny poštovní 
 poukázkou prost ednictvím eské pošty 
 do 2-3 pracovních dn . Pro stávající 
 zákazníky možnost zaslání p j ky 
 bank. p evodem.

Zákaznický servis: 
Po-Pá 9-21 h, So 10-18h, 

tel. 224 454 222, 
ferratum@ferratum.cz

P ed podáním žádosti si 
p e t te obchodní podmínky 

na www.ferratum.cz

Zákaznický servis:

www.ferratum.cz
Bližší informace najdete také na teletextu strana 557, 558

Nejvhodnější dobu na přezutí letních 
pneumatik za zimní lze tedy jednoduše 
určit podle venkovní teploty. Pokud rtuť 
teploměru ukazuje méně než +7°C, 
není třeba váhat a je vhodné přezout 
pneumatiky co nejdříve. Spoléhání se 
na teplejší klima u nás, na jižní Moravě, 
může být zrádné a výkyvy teplot spolu 
s padající rosou a mlhou po ránu mo-
hou způsobit nepředvídatelné chování 
vozidla. Zimní pneumatiky jsou schop-
ny, již na mokré silnici, zkrátit brzdnou 
dráhu z rychlosti 90 km/ h až o 6 met-
rů, ve srovnání s pneumatikami letní-
mi. 

Zimní pneumatiky jsou vyrobeny ze 
směsi pryže, která zůstává elastická 
i při nízkých teplotách. Jinými slovy ře-
čeno, zimní pneumatika je měkká, pod-
dajná a dobře přilne k vozovce. Letní 
pneumatika naopak tuto vlastnost při 
nízkých teplotách ztrácí, tvrdne a vo-
zidlo je výrazně méně stabilní v zatáč-
kách, při vyšších rychlostech a při brz-
dění. K dobré přilnavosti zimních pne-
umatik přispívá rovněž větší počet la-
mel (dezénových drážek), které odvádí 
vodu a sníh z povrchu pneumatiky lépe 
než pneumatiky letní. 
Ještě výraznější je rozdíl mezi letními 
a zimními pneumatikami při brzdě-
ní na zasněžené silnici. Vozidlo s let-
ními pneumatikami zastaví na sněhu 
z 90 km/ h až na 136 metrech. Za stej-
ných podmínek dokáže vozidlo na zim-
ních pneumatikách zastavit na pou-
hých 68 metrech, tedy na poloviční 
vzdálenosti! Rozdíl v brzdné dráze na 
sněhu při 50 km/ h činí 21 metrů ve 
prospěch zimních pneumatik. Při brz-
dění na zledovatělé silnici z 90 km/ h 
„doklouže“ vozidlo s letními pneumati-
kami až o 87 m dále než vozidlo se zim-
ním obutím!   
Od 1. července 2008 nabyla účinnosti 
nová vyhláška č. 202/ 2008 Sb., ve které 
byly zavedeny nové příkazové doprav-
ní značky: „Zimní výbava“ a „Zimní vý-

bava – konec“. Dopravní značka přika-
zuje řidičům motorového vozidla kate-
gorie M nebo N [1] v období od 1. listo-
padu do 30. dubna pokračovat v jízdě 
jen za použití zimních pneumatik, 
a to u motorových vozidel o maximál-
ní přípustné hmotnosti nepřevyšující 
3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních 
dezénových drážek nebo zářezů nej-
méně 4 mm na všech kolech a u moto-
rových vozidel o maximální přípustné 
hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloub-
kou dezénu hlavních dezénových drá-
žek nebo zářezů nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech; použití zimních 
pneumatik může být nahrazeno pou-
žitím sněhových řetězů; pod značkou 

může být umístěna dodatková tabul-
ka E 12 s uvedením odlišné úpravy 

doby platnosti.
Ať už jsou zimní pneumatiky 
povinné po celou zimu, tak 
jako v sousedním Rakousku, 
anebo je jejich použití přiká-
záno jen na některých úse-
cích našich silnic, je rozhod-
ně lepší mít je na svém vozi-
dle nasazeny po zbytek pod-

zimu a celou zimu. Investice 
do zimních pneumatik se vy-

plácí nejen z hlediska bezpeč-
nosti, ale i z hlediska ekono-

mického. Hlavní přínos je nepo-
chybně ve značně sníženém riziku 

nehody a úspory v podobě nenabou-
raného vozidla.  Dalším přínosem je 
úspora při nákupu pneumatik. Zatím-
co je vozidlo provozováno na zimních 
pneumatikách, tak letní pneumatiky 
nejsou sjížděny. Investice do dalších 4 
pneumatik se může zdát zpočátku vy-
soká, ale včasným přezutím před zi-
mou a na jaře lze dosáhnout jejich 
dlouhé životnosti. Investice se vám ur-
čitě vyplatí. 
Doporučení: Začátkem jara nezapo-

Pneumatiky, zima a bezpečnost

meňte své zimní pneumatiky vyměnit 
zpět na letní. Zimní pneumatiky použí-
vané v létě při vysokých teplotách jsou 
příliš měkké, mají velký valivý odpor, 
což má za následek zvýšenou spotřebu 
paliva a zhoršené jízdní vlastnosti.

Tip pro vás:
Zkuste dodržet zásadu 4 x 4: 

 Všechna 4 kola obutá do zimních 
 pneumatik.

 Hloubka vzorku pneumatik
 minimálně 4 mm.

 Zimní pneumatiky na vozidle
 alespoň 4 měsíce v roce.

 Zimní pneumatiky nepoužívat
 déle než 4 zimní sezóny.
Přejeme vám pohádkovou zimu bez nehod.

Za prvé, letní nebo univerzální pneumatiky ztrácí svoji, jinak dobrou, přilna-
vost i při teplotách pohybujících se několik stupňů nad nulou. Často ke ztrá-
tě přilnavosti dochází mnohem dříve, než napadne první sníh. Za druhé, při 
prvním sněžení jsou pneuservisy plné, a je tak obtížné přezout své vozidlo 
včas, tak aby se mohl řidič bezpečně pohybovat na extrémně kluzkém povr-
chu, na který není po mnoha měsících teplého počasí zvyklý. Čekání na pře-
zutí vozidla tak může být pro mnoho z nás nepříjemným zážitkem.

Zpracoval: MaN, zdroj Michelin


