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Bravo, Petro!
Teď si potřebuje především od-
počinout, proto dnes přiná-
šíme zprostředkované stříp-
ky z jejího profesního života 
a také velkou gratulaci.

 Stručné curriculum vitae:
narodila se v roce 1990 ve 
znamení Ryb ve Fulneku. 
K tenisu ji přivedl její otec 

Jiří, povoláním učitel. Nyní ji 
vede David Kotyza a kondičně 

připravuje Jozef Ivanko, trénu-
je ve stejném klubu jako Tomáš 

Berdych a Lucie Šafářová. Fandí jí také maminka Pavla 
i oba bratři Jiří a Libor.

 První větší úspěch mezi profesionály:
vítězství nad Venus Williamsovou na turnaji 
v Memphisu a nad Sharar Peerovou ve Fed Cupu 
v roce 2008.

 Tenisový vzor:
Martina Navrátilová, protože hraje, stejně jako Pet-

ra, levou rukou. Naše bývalé úspěšné tenistky Mar-
tina Navrátilová a Jana Novotná přijely Petru Kvi-
tovou osobně podpořit na finále Wimbledonu. 

 Letošní výsledky:
své soupeřky letos Petra Kvitová drtila. Po vítěz-
ství ve Wimbledonu vyhrála na podzim díky tvr-
dým úderům i náběhům na síť dvanáct zápasů za 
sebou. Získala tituly v Linci a v Istanbulu na Tur-
naji mistryň a ve fi nále Fed Cupu proti Ruskám 
položila ziskem dvou bodů základ k triumfu.

 Aktuální pozice v žebříčku WTA:
2. místo na světě (1. Carolina Wozniacki, Dánsko)

 Jak se vidí:
sama říká, že má před sebou ještě hodně práce 
a odmítá, že se její hra blíží k dokonalosti. Je to-
ho ještě hodně, co musím zlepšovat. To je dobrá 

zpráva pro mě i pro mé trenéry. Pořád je na čem pra-
covat a kam se posouvat.

 Co jí pomáhá:
na kurtu se po úspěšných výměnách hlasitě povzbu-
zuje slůvkem „Pojď!“ Na její rostoucí popularitu za-
reagovala firma Nike a nechala rychle vyrobit trička 
právě s tímto hecujícím nápisem.

 Jazykové vybavení:
Petra hovoří česky, rusky a anglicky.

 Jak relaxuje:
momentálně regeneruje v lázních, koncem měsí-
ce odjede na plánovanou kondiční přípravu do Vy-
sokých Tater, kde se soustředí na další sezonu. Ji-
nak ráda poslouchá populární muziku a skupinu U2, 
jejím nejoblíbenějším filmovým žánrem je komedie, 
oblíbenou herečkou Julia Roberts.

 Co ráda jí a pije:
miluje italskou kuchyni, pizzu a těstoviny, k pití jab-
lečný džus.

 Největší zážitek trenéra tenisové reprezentace 
Petra Pály po vítězství ve Fed Cupu:
proměněný mečbol v závěru, slzičky Petry Kvitové a následná 
radost s celým týmem v šatně Moskevské olympijské haly.

 Kdy uvidí fanoušci na vlastní oči pohár, který za-
tím musel zůstat v Moskvě:
16. prosince na Večeru mistryň v Prostějově, kde by 
měly Petra Kvitová a Lucie Šafářová sehrát teniso-
vou exhibici.

 Kde by se vítězný čtyřlístek měl opět potkat:
21. prosince při vyhlašování Sportovce roku 2011 
v Praze. Jeho favoritkou v individuální kategorii bu-
de nepochybně tahounka Petra Kvitová. 

 Nová sezóna:
rok 2012 začne s Tomášem Berdychem na Hopmano-
vě poháru v Perthu. Na kurt si přinese i rakety v no-
vé barvě, kterou zatím neprozradila.
 Text: Metropol, foto: ČTK

Šestého listopadu večer vyťukaly světové agentury výsledek fi nále Fed Cupu – Češky zdo-
laly domácí Rusky 3:2 a po dlouhých třiadvaceti letech dobyly nejprestižnější trofej žen-
ského tenisu. Tak skončila veleúspěšná letošní sezóna pro Petru Kvitovou, vítězku Wim-
bledonu i turnaje mistryň a tahounku ženského družstva ve Fed Cupu. 

www.ideafactory.cz
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…za sebou

Už toho  
máme dost…
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Zákaz alkoholu 
a žebrání

Na některých veřejných místech 
v Olomouci bude od nového roku za-
kázáno pití alkoholu a žebrání. Za-
čne tu totiž platit vyhláška, kterou 
schválili zastupitelé. Nařízení je za-
měřeno především proti lidem, kteří 
svým jednáním obtěžují další obyva-
tele a návštěvníky města. Nový před-
pis také posílí pravomoci strážníků.

Nový tržní řád
Obyvatelé Přerova se mohou po-
dílet na přípravě nového tržního 
řádu. Lidé na webu města mohou 
materiál připomínkovat do konce 
listopadu. Řád by měl začít platit 
od ledna 2012 a jeho návrh obsa-
huje řadu novinek. Patří mezi ně 
například pravidelné pořádání ob-
líbených trhů na Horním a Masary-
kově náměstí o sobotách v době od 
ledna do konce listopadu.

Omezení
restaurací

V Lipníku nad Bečvou omezili ote-
vírací dobu některých restaura-
cí a barů. Zastupitelé totiž schvá-
lili vyhlášku, která vymezila je-
jich provozní dobu. Impulsem byly 
opakované stížnosti na rušení noč-
ního klidu. Provoz bude jen od šes-
ti hodin ráno do půlnoci. Jedná se 
zejména o centrum města a lokali-
ty, kde jsou u provozovny výškové 
domy nebo obytné části.

Obnoví aleje 
a parky

Obnova městských alejí a parků ve 
Šternberku začne až v příštím ro-
ce. Kácení přestárlých stromů, kte-
ré nahradí nové dřeviny, mělo od-
startovat letos, ale tamní radni-
ce kvůli získání dotace musela ce-
lý projekt upravit. Práce za zhruba 
sedm milionů korun podpořené 
z evropských a státních fondů tak 
úřad přesunul na příští rok. Revita-
lizace se dotkne celého města.

Přeborníci
v třídění

Hustopeče nad Bečvou jsou pře-
borníkem v třídění odpadu. Kaž-
dý z obyvatel tady průměrně vy-
produkuje necelých sto kilogra-
mů smíšeného odpadu ročně, což 
je třikrát méně než je republiko-
vý průměr. Na místo kontejnerů 
v Hustopečích používají na tříděný 
odpad barevné igelitové pytle. 

Jih Moravy byl 
nejvyhledávanější 
Jihomoravský kraj byl během letoš-
ních letních prázdnin třetí nejvyhle-
dávanější turistickou oblastí v České 
republice. Přilákal ale o tři procenta 
méně turistů než ve stejném období 
v loňském roce. Zlínský kraj zazna-
menal o prázdninách opačný trend. 
V regionu se ve třetím čtvrtletí uby-
tovalo o tři desetiny procenta turis-
tů více než před rokem.

Zrekonstruují 
Baťův památník

Zlín chce zrekonstruovat a obno-
vit někdejší Památník Tomáše Bati. 
V objektu nyní příležitostně zkou-
ší zlínská Filharmonie Bohuslava 
Martinů, dočasně v něm sídlí také 
Krajská galerie výtvarného umění. 
Rekonstrukci budovy bude mít na 
starosti obecně prospěšná společ-
nost, kterou město založí.

Ti se jako jediní z republiky zúčastni-
li mezinárodní studie, která potvrdi-
la, že nový DNA test pro identifi kaci 
syndromu v těhotenství je připraven 
pro klinické využití. Odborníci vyšet-
řili téměř 4500 těhotenství. U 212 
případů zjistili Downův syndrom. Ve 
Zlíně se do tohoto výzkumu zapoji-
lo 255 žen, u devíti z nich lékaři zjis-
tili Downův syndrom, u dalších os-
mi pak potvrdili jiný nález. Zatímco 
teď se u rizikových těhotných inva-
zivně odebírají vzorky plodové vo-
dy či choriových klků, nově postačí 
pouze odběr krve u ženy a násled-
ná analýza DNA. Díky tomu se sní-
ží počet těhotných nesprávně ozna-
čených jako pozitivní a zcela vymi-
zí určité riziko potratů po invaziv-
ním výkonu. „Kromě 
jiného nový, šetr-
nější a přes-
nější text 

zabrání tomu, aby způsobil potrat,“ 
řekl ředitel Imalabu Jaroslav Loucký. 
Nový krevní test založený na analý-
ze DNA byl už uveden na americký 
trh. V ČR by měl být k dostání v příš-
tím roce. „Je to samozřejmě i věcí ko-
merční sféry, vyjednávání. Dnes ani 
nedokážeme odhadnout, jak na to bu-
dou reagovat zdravotní pojišťovny,“ 
poznamenal Loucký. S Downovým 
syndromem se v ČR narodí jedno 
dítě z 600. Podle odborníků to vel-
mi úzce souvisí s rostoucím počtem 
žen, které odkládají těhotenství do 
pozdějšího věku. Většinou z důvo-
du kariéry. Navíc počty nových one-
mocnění k počtu obyvatel se ve vě-
kových skupinách výrazně liší. „Kdy-
by všechny ženy rodily, když jim bude 
25 let, tak incidence by byla nižší. Když 
by všechny ženy rodily, když jim bude 
45, tak bude mnohem vyšší,“ dodal  
Jaroslav Loucký. Downův syndrom 
je onemocnění, které se vyznaču-
je mentální retardací, charakteris-

tickými obličejovými rysy a ta-
ké častými srdečními de-

fekty. (ker)

Radnice prodává 
jízdní kola

Valašské Meziříčí | Jízdní kola nale-
zená na území města Valašské Mezi-
říčí byla zařazena do ztrát a nálezů 
a půl roku čekala na svého majite-
le. Do této zákonem stanovené lhůty 
si je ale nikdo nevyzvedl, majitelům 
tudíž propadla. Proto se radnice roz-
hodla prodat je formou internetové 
aukce. Tento osud potkalo v posled-
ních několika letech celkem sedm-
náct jízdních kol. Výchozí kupní ce-
ny kol se různí, pohybují se od sta do 
tří set korun. „Po předchozí domluvě je 
možné si kola prohlédnout, pak se zare-
gistrovat a poté už jen nakupovat a při-
hazovat cenu,“ řekla Magda Klosová 
z městského úřadu. Výtěžek z auk-
ce za prodaná kola, bude zařazen do 
rozpočtu města. Nejsou to však jen 
kola, která jsou na prodej. Získat tím-
to způsobem je možné třeba obyt-
ný přívěs, jehož výchozí kupní cena 
je šest tisíc korun. Také částka z pří-
padného prodeje karavanu půjde do 
městského rozpočtu.  (ker)

Ostrava | Smog na Ostravsku 
přidělává zase vrásky na čele ne-
jen obyvatelům, ale i lékařům. 
Těm v posledních týdnech znač-
ně přibývá pacientů, kteří mají 
v této souvislosti potíže s dýchá-
ním i jiné zdravotní problémy.

Přestože počet nemocných podle 
údajů hygieniků zatím odpovídá da-
nému období, lékaři se shodují, že 
stávající počasí ovlivňuje průběh ne-
moci. Lidé tak často dýchají vzduch 
s mnohem větším množstvím polé-
tavého prachu, než povolují limity.
„Potíže, které tady často řešíme, ne-
jsou typické nemoci. Všem bereme vý-
těry a odběry, které vychází negativně, 
ale pacienti mají pocity tlaku na prů-
duškách a dušnosti, opravdu je vidět, 
že smog ve vzduchu opravdu visí,“ řek-
la lékařka a známá bojovnice za čistší 
ovzduší na Ostravsku Eva Schallerová. 
U pacientů se objevují i takové přízna-

ky, jako zvětšená játra či slezina. Léka-
ři ani hygienici nedoporučují při zhor-
šených podmínkách zbytečně vychá-
zet ven, běhat nebo chodit na pěší vý-
lety. Letošní inverzní počasí začalo už 
velmi brzy a citlivějším lidem to pů-
sobí potíže. Náchylní pacienti se kvůli 
tomu mohou v nadcházejícím zimním 
období hůře bránit bacilárním a viro-

vým nemocem. V Moravskoslezském 
kraji podle posledních údajů hygieni-
ků připadá na 100 tisíc obyvatel 915 
nemocných, nejvyšší nárůst nemoc-
nosti je na Karvinsku. V této oblasti 
je nyní také nejhorší ovzduší. Poléta-
vý prach tam i několikanásobně pře-
kračuje denní limit 50 mikrogramů na 
metr krychlový.  (ker)

Frýdek-Místek | Magistrát města 
Frýdku-Místku zažil napínavou 
elektronickou aukci na dodava-
tele elektřiny pro město, příspěv-
kové organizace a obchodní spo-
lečnosti města. Noví dodavatelé 
elektřiny městu v roce 2012 ušet-
ří přes milion korun oproti ce-
nám v letošním roce.

Smlouvy uzavřené s vítězi loňské 
e-aukce na dodavatele elektrické ener-
gie končí k 31. prosinci. Město pro-
to opět poptávalo nejvýhodnější ce-
nu elektřiny jak pro úřad, tak také pro 
32 příspěvkových organizací a obchod-
ních společností města.
„Do e-aukce se zapojilo devět licencova-
ných obchodníků, což je o čtyři více než 
v loňském roce. Aukce byla rozdělena na 
dodavatele elektrické energie v hladině 

vysokého napětí a nízkého napětí. Vítě-
zem se tedy mohli stát dva různí dodava-
telé, což se také nakonec stalo,“ řekla Me-
tropolu mluvčí magistrátu Jana Matě-

jíková. Za dodávku elektrické energie 
v hladině vysokého napětí město za-
platí něco málo přes tři miliony korun, 
což bude ve srovnání s tímto rokem 

úspora přes 3,5 procenta. Tedy o 110 
tisíc méně. Za dodávku energie nízké-
ho napětí zaplatí město 10,4 milionu 
korun a úspora je okolo milionu. Cel-
kem tedy město ušetří téměř 1,2 mi-
lionu korun. Vítězní dodavatelé bu-
dou městu dodávat energii od 1. led-
na. „Očekávali jsme dobrou cenu, proto-
že to je smyslem elektronických aukcí, ale 
nečekali jsme, že získáme silovou elektři-
nu tak levně. Výsledná cena je o několik 
procent nižší než na burze, to nás příjem-
ně překvapilo. A že je cena elektřiny pro 
příští rok výrazně nižší, než letošní, to je 
naprosto nečekaný úspěch,“ podotkl ná-
městek Dalibor Hrabec. Magistrát vy-
užívá elektronických aukcí na nákup 
komodit od loňského roku, kdy jejich 
prostřednictvím nakoupil levněji elek-
třinu i zemní plyn a ušetřil tak téměř 
pět milionů korun.  (ker)

Otrokovice | Radnice v Otrokovicích na Zlínsku ušetří statisíce korun 
ročně. Přišla s nápadem, že uspoří na veřejném osvětlení. Se stále se 
zvyšujícími se náklady za elektřinu přechází město na úspornější sví-
tidla a regulátory osvětlení.

Smog přidělává starosti

Elektronická aukce na dodavatele elektřiny se vydařila

Další obce dostanou od Jihomoravské-
ho kraje peníze na stavbu zařízení na 
zpracování a likvidaci odpadů. Letos 
hejtmanství podpořilo projekty jede-
nácti obcí a jednoho svazku obcí. Na 

rozvoj odpadového hospodářství ob-
cí kraj původně pro letošek vyčlenil 
pět miliónů korun. Zájem byl ale vel-
ký a hejtmanství tak nakonec rozdělí 
skoro o milion a půl více. (od dop.)

Mohou stavět sběrné dvory

Šetrněji na Downův syndrom
Zlín | Pravděpodobně už v příštím roce bude v České republice možnost 
získat šetrnější a přesnější test, který zjistí, zda plod matky je postižený 
Downovým syndromem. Zasloužili se o to členové zlínských společnos-
ti Prediko a Imalab.

Ušetří na veřejném osvětlení

Na území Otrokovic je instalováno té-
měř 1900 svítidel veřejného osvětle-
ní, které si na provoz ročně vyžáda-
jí 2,5 milionů korun. „Lže říct, že jeden 
den svícení přijde radnici na více než 6500 
korun, proto usilujeme o úsporu. Ještě le-
tos plánujeme výměnu stovky kusů za-
staralých svítidel za nová, což bude mít 
dvojí přínos. Na jedné straně bude větší 
svítivost, na druhé straně až 50 procent-
ní úspora energie,“ řekla mluvčí radni-
ce Lenka Krupková. Ve fi nančním vy-
jádření se vynaložené náklady na nová 
svítidla v objemu 300 tisíc korun proje-
ví v ročních úsporách elektrické ener-
gie ve výši 100 tisíc korun. To předsta-
vuje tříletou návratnost vynaložených 
prostředků.
Další novinkou je regulace veřejné-
ho osvětlení. Jde o efektivní způsob 
omezení spotřeby elektřiny, při kte-

rém jsou instalovány moderní výko-
nové regulátory napětí vedle stávají-
cích rozvaděčů veřejného osvětlení. 
Tyto regulátory snižují v nočních ho-
dinách hodnotu napětí v osvětlovací 
soustavě na úroveň 180 až 190 voltů. 
„V době mezi 22 hodinou noční a 5 ho-
dinou ranní dojde ke snížení světelné-
ho toku svítidel, čímž dosáhneme sníže-
ní spotřeby elektřiny o 30 procent. Letos 
jsme ve spolupráci s Technickými služ-
bami města takto instalovali šest kusů 
regulátorů v hodnotě 774 tisíc korun, 
které přinesou roční úspory za elektři-
nu ve výši cca 200 tisíc korun,“ doplnil 
místostarosta Milan Plesar. Veřejné 
osvětlení není jedinou oblastí, v níž 
chce radnice nastavit úsporný režim. 
Šetřit chce také na samotné energii, 
jejíž centrální nákup v současné do-
bě připravuje.  (ker)
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Zlín | Výstavbu plavební komory u jezu Bělov 
a tím pádem i prodloužení splavnosti Baťova 
kanálu až do Kroměříže podpořili krajští rad-
ní. Vyhověli tak žádosti o vyjádření podpory, 
kterou jim adresovalo Sdružení obcí pro rozvoj 
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní 
cesty na řece Moravě je dobrovolným svazkem 
obcí, jehož cílem je ve spolupráci s krajem vše-
stranně podporovat rozvoj této vodní cesty.
„Prodloužení splavnosti kanálu by významně po-
mohlo cestovnímu ruchu v našem regionu a navíc by 
s sebou přineslo i možnost rozvoje podnikání v dané 
lokalitě. Vodní doprava je považována za ekonomic-
kou i ekologickou a je hodnocena jako vhodná alter-
nativa k pozemní dopravě, zejména silniční, která je 
vůči veřejnému zdraví i životnímu prostředí škodli-
vější,“ řekl Jan Vandík ze Zlínského kraje.
Kromě vybudování plavební komory u jezu Bě-
lov se plánuje i prodloužení vodní cesty na opač-
ném konci Baťova kanálu, kde by na území Jiho-
moravského kraje měla být postavena plaveb-
ní komora v Sudoměřicích na Hodonínsku. Obě 
stavby jsou zahrnuty mezi investiční záměry Ře-
ditelství vodních cest ČR a nacházejí se ve vyso-
kém stupni projekční přípravy. Přípravu realizace 
obou plavebních komor však od počátku doprová-
zejí formální komplikace, které značně zpomalu-
jí přípravný proces a neúměrně oddalují zahájení 

obou staveb. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova ka-
nálu a vodní cesty na řece Moravě proto vyjádři-
lo stavbě plavební komory svoji podporu, ke kte-
ré se teď rozhodnutím radních připojil i Zlínský 
kraj. Obě vyjádření poslouží Ředitelství vodních 
cest ČR jako podpůrný argument ve správních ří-

zeních, ale i v obecné rovině k prokázání veřejné-
ho zájmu realizace této stavby ze strany místních 
samospráv a potažmo i občanů. Jen za uplynulou 
sezónu navštívilo atrakci 65 tisíc lidí. I to je důle-
žitý argument proto, aby se tato aktivita rozšířila 
ještě dále.  (ker)

Baťův kanál se prodloužíStrážníci
na vozítku

Olomouc | Ani kolo, ani kůň, ale 
dvoukolová vozítka Segway jsou teď 
pomůckami strážníků v Olomouci. 
Hned čtyři kusy vozítek mají v sou-
časné době k dispozici a mohou na 
nich vyjíždět po městě.
Pracovníci městské policie je bu-
dou používat zejména v historic-
kých městských parcích. Podle vede-
ní městské policie se díky vozítkům 
zvýší mobilita strážníků. „Hlídky bu-
dou vozítka využívat zejména při do-
hledu na bezpečnost provozu na tra-
sách v parcích, které využívají nejen 
chodci, ale také cyklisté a vyznavači 
kolečkových bruslí,“ prozradil ředi-
tel městské policie Pavel Skalický. Se-
gway, která jsou na elektřinu, vydr-
ží být v provozu sedm až osm hodin 
a jsou schopny ujet téměř 20 kilo-
metrů. Řídit se dají zcela bezpečně. 
„Instruktáž kolegyň, které na nich vy-
jely, netrvala déle než 20 minut,“ dodal 
ředitel. Vozítka městské policii věno-
vala Nadace Bezpečná Olomouc, je-
jich nákup ji přišel na necelý milion 
korun. Vozítka využívají například 
i strážníci v Plzni nebo v Praze. Ne-
hody zatím hlášeny nejsou a stráž-
níci si je vesměs pochvalují.  (ker)

Olomouc | Kostýmy a některé re-
kvizity z kultovního televizního 
seriálu Arabela jsou k vidění v olo-
mouckém Vlastivědném muzeu. 
Na šaty princezen Arabely a Xenie, 
pana Viga, krále, královny, Rum-
buraka nebo čarodějnice, se může-
te přijít podívat až do 1. ledna.

Děti si na výstavě, která už byla na 
mnoha místech v Česku, mohou vy-
zkoušet i královskou korunu nebo si 
vlézt do postele babičky Červené Kar-
kulky. Kostýmy a rekvizity doplňuje 
historický nábytek ze sbírek muzea. 
„Na výstavě si návštěvníci připomenou 
padesát kostýmů jak z první třináctidíl-
né série Arabela z let 1979 až 1980, tak 
ze šestadvacetidílného pokračování Ara-
bela se vrací aneb Rumburak králem Říše 
pohádek (1990-93),“ uvedla mluvčí mu-
zea Renáta Fifková. Vystaveny jsou ta-

ké rekvizity - například jediný dodnes 
zachovaný kouzelný prsten, křišťálo-
vá koule, cestovní plášť nebo královská 
koruna a žezlo. Autorská výstava Petra 
Lukase, Jana Marouška a Viktorie Knot-
kové využívá momentálně dostupných 
kostýmů a rekvizit zapůjčených z fun-
dusu České televize. Seriál Arabela se 
stal nejen v tehdejším Československu 

a pak České republice, ale také v zahra-
ničí nesmírně populární. Vznikal pře-
devším na zámcích Český Šternberk, 
na moravském hradě Bouzov, nebo tře-
ba na hradě Kunětická hora či jihočes-
kém Helfenburku. Propletenec Říše po-
hádek a Říše lidí dodnes, i po již mno-
hých televizních reprízách, láká k obra-
zovkám miliony diváků.  (ker)

Režisérem novinky uvedené ve 
světové premiéře je Radovan Li-
pus. Rodák z Třince spolupracuje 
se Slováckým divadlem už potřetí 
a i nyní spolu s dramaturgií vybral 
odvážný text, v němž se prolíná 
skutečnost i sen. „Stejně jako denní 
dům představuje skutečnost a noč-
ní dům zase sen, podvědomí či sídlo 
archetypů, drama Denní dům, noční 
dům obsahuje kaleidoskop obojího – 
reality lidského bytí i jeho schopnost 
imaginace,“ řekla k novince drama-
turgyně Iva Šulajová. „Na snadných 
věcech se člověk nic nenaučí a nedo-
zví o světě ani o sobě. Když do pek-
la, tak na krásném koni a zvonivé 
podkově!“ doplnil svůj postřeh Ra-

dovan Lipus, jenž má slabost pro 
Slovácké divadlo i jeho publikum. 
V hlavních rolích uvidí diváci tře-
ba Irenu Vackovou, Tomáše Šulaje, 
Pavla Majkuse, či Zdeňka Trčálka. 
Nová inscenace, která je poslední 
uherskohradišťskou premiérou le-
tošního roku, uzavírá tímto  úspěš-
ných dvanáct měsíců, během kte-
rých Slovácké divadlo uvedlo pozo-
ruhodné projekty v českých i svě-
tových premiérách, získalo cenu 
Thálie a pochlubilo se rekordním 
počtem předplatitelů. Především 
i díky hereckému koncertu skvě-
lé Květy Fialové a jejího hereckého 
partnera, herce a také mluvčího di-
vadla Jana Kubánika.  (ker)

Světová premiéra hry
Denní dům, noční dům 

Uherské Hradiště | Ve Slováckém divadle se uskutečnila poslední premiéra le-
tošního roku. Dramaturgie vsadila tentokrát na dramatizaci románu Denní 
dům, noční dům nejúspěšnější polské autorky současnosti Olgy Tokarczukové.

Kostýmy z kultovní Arabely lákají

Hlavním cílem soutěže bylo zvýšit mo-
tivaci podnikatelů, škol a úřadů k šetr-
nému vztahu k životnímu prostředí. 
Ochrana životního prostředí je totiž ve-
řejností stále více vnímána jako důleži-
tá součást kvality života. Ve svém dů-
sledku může aktivní snaha přispívat ke 
zlepšování životního prostředí ovlivnit 
pozitivní image kraje a u podnikatelů 
zvýšit konkurenceschopnost.
„Především úřady působí svým příkla-
dem ekologického chování na veřejnost. 

Pokud se úřad chová ekologicky, pak se 
také zpravidla zvýší zájem občanů o stav 
životního prostředí ve městě,“ řekl tisko-
vý mluvčí Miroslav Pech.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií, 
a to EKO podnikatel, EKO úřad a EKO 
škola. Kritéria, která podléhala hod-
nocení, byla široká a zahrnovala ce-
lou škálu „ekologického“ chování úřa-
du. Pozornosti hodnotitelů tak neušlo, 
zda se na úřadě používá recyklovaný 
papír, třídí odpad, využívá elektronic-

ká korespondence, používají úsporné 
žárovky nebo zda jsou občané měs-
ta informováni o aktivitách v oblasti 
ekologicky šetrného provozu. „O tom, 
že jsme v tvrdé konkurenci obstáli se ctí, 
svědčí to, že naše město obsadilo v kate-
gorii EKO úřad třetí místo za Bohumí-
nem a vítězným Vítkovem. Spolu s oce-
něním obdrželo město i fi nanční částku 
ve výši 10 tisíc korun, která bude využita 
na fi nancování aktivit při ochraně život-
ního prostředí.“ (ker)

Hlučín je třetím nejekologičtějším městem
Hlučín | Moravskoslezský kraj vyhlásil první ročník soutěže „Ekologicky zodpovědný kraj 2011“. Město 
Hlučín hned napoprvé obsadilo třetí místo v této anketě. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se usku-
tečnilo v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Poznatky z unikátního projektu po-
mohly opravy komunikací pro pě-
ší zlevnit v průměru o 40 procent, 
jejich únosnost se přitom výrazně 
zvýšila. Důvodem jsou především 
modernější pracovní postupy. „Nově 
není například do soutěžních podmí-
nek a rozpočtů zahrnut odvoz a pla-
cené skládování vybouraných sta-
rých betonových chodníkových kon-
strukcí, pouze doporučujeme dodava-

teli tyto materiály recyklovat a zpětně 
zabudovat do stavebního díla,“ ře-
kl Metropolu mluvčí města Zdeněk 
Dvořák s tím, že právě tím si měs-
to sníží vlastní náklady. Jako zce-
la novou podmínku realizace a pře-
vzetí díla městem zavede v nejbliž-
ší době kontrolní zkoušky únosnosti 
chodníkových těles předepsané pro-
jektem. Zhotovitel bude muset re-
levantním způsobem - obdobně ja-

ko v silničním a jiném stavitelství - 
i u běžné rekonstrukce chodníku na 
svůj náklad prokázat projektové pa-
rametry.
„Současně s tím budou velmi jedno-
duchým způsobem upraveny zadáva-
cí soutěžní  podmínky, kde nejen cena, 
ale i kvalita, jakost, technologická ká-
zeň  a termíny realizace  budou sou-
těžními parametry,“ vysvětlil radní 
Jiří Viktorín, který je garantem pro-
jektu Chodníky 300. 
Město Zlín nyní opravuje metr čtve-
reční chodníku v průměru za 1401 
korun včetně DPH. V minulých letech 
se přitom stejný úsek komunikace 

pro pěší rekonstruoval v průměru za 
cca 2 300 korun i s DPH. Díky projek-
tu Chodníky 300 budou mít také oby-
vatelé města možnost zjistit, v ja-
kém technickém stavu jsou komuni-
kace, po kterých chodí a kdy budou, 
v případech, kdy jsou poškozené – 
zrekonstruovány. Tyto informace na-
jdou na webu www.zlin.eu, rozlišení 
skutečného technického stavu bude 
provedeno barevně. Na území města 
je skoro 300 kilometrů chodníků. Asi 
pětadvacet procent z nich je ve velmi 
špatném stavu, jejich obnova potrvá 
zhruba devět let. Vše ale bude zále-
žet na penězích.  (ker)

Opravy chodníků jsou v plném proudu
Zlín | Ulice Hornomlýnská, Broučkova, Mokrá, Fr. Bartoše, Tečovská, Huso-
va – to jsou ulice na kterých už proběhly rekonstrukce chodníků podle nové 
metodiky, která vzešla z projektu Chodníky 300. K jmenovaným lokalitám 
přibudou do konce roku také ulice Štefánikova, Okružní a Hony III. 

Vlastní měna 
Olomouc bude mít jako první měs-
to na Moravě vlastní platidlo. Du-
káty pro město Olomouc se do 
oběhu sdostanou v době vánoč-
ních trhů, které začínají 24. listo-
padu. Čtyřicet „olomóckéch drž-
grešlí“ bude plnit funkci lokální-
ho platidla až do Silvestra. Vlast-

ní platidlo zavedla už 
Plzeň a Jablonec 

nad Nisou, jed-
ná se tedy v po-
řadí již o tře-
tí akci pod ná-
zvem Lokální 

dukát v České re-
publice. (red)
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 Jakých nejvážnějších chyb se mě-
li Japonci po katastrofě ve Fukuši-
mě vyvarovat a co z nich vyplývá 
obecně pro režim jaderných elekt-
ráren ve světě i u nás?
V takových situacích nemůžete neu-
dělat chybu. Až Japonci situaci defi ni-
tivně zvládnou a bude čas na podrob-
né rozbory, určitě se řada chyb najde. 
Nicméně zatím k nim chovám vel-
ký obdiv. Následky obrovské přírod-
ní katastrofy i havárie na Fukušimě 
zvládají tak, aby minimalizovali ško-
dy a ulehčili postiženým lidem jejich 
těžký úděl. Na závěry a poučení pro 
další zvýšení bezpečnosti jaderných 
elektráren ve světě i u nás je ještě br-
zy. To bude záležitost příštích měsí-
ců. Napřed musíme vědět, co se přes-
ně stalo a co selhalo.

 Letos uplynulo čtvrtstoletí od ha-
várie jaderné elektrárny v Černo-
bylu. Kdo či co tehdy selhalo nejví-
ce, obsluha elektrárny, nebo kvalita 
zařízení? Kolik podobně nebezpeč-
ných objektů ještě ve světě „běží“ 
a kde je jich nejvíce?
Za černobylskou havárií stojí řa-
da až nepochopitelných pochybe-
ní, od špatného projektu, po opako-
vané lidské omyly a selhání. Reakto-
ry RBMK stále pracují ve třech elekt-
rárnách v Rusku, nedá se však mluvit 
o reaktorech nebezpečných, spíše jde 
o zařízení s menšími rezervami pro 
kompenzaci případných chyb obslu-
hy. Po řadě vylepšení na nich od roku 
1986 nedošlo k vážnějšímu inciden-

tu. Při dobré znalosti a pochopení je-
jich principů a omezení a při napros-
tém respektu k pravidlům je lze pro-
vozovat bezpečně.  Pro jaký typ reak-
toru se daná země rozhodne, je její 
suverénní právo. Mezinárodní komu-
nita může pouze srovnávat a dopo-
ručovat opatření ke zlepšení.

 Spolupráce zemí v problematice 
jaderné bezpečnosti ve světě fungu-
je  lépe než před lety, co jí  stále ješ-
tě nejvíce chybí?
Vždy je co vylepšovat, zejména v ob-
lasti znalostí a regulace rizik. Neu-
mím pojmenovat nějakou konkrét-
ní oblast, jde spíše o neustálou sna-
hu rozšiřovat a sdílet poznatky vě-
dy a techniky a používat je pro další 
zlepšování bezpečnosti jaderných za-
řízení.

 Na začátku letošního roku bylo 
na světě v provozu 440 jaderných 
elektráren. Teď je jich údajně o 11 
méně. Souvisí tento úbytek s havá-
rií v Japonsku?
Po událostech v Japonsku přišla svě-
tová fl otila jaderných reaktorů defi -
nitivně o 4 bloky na Fukušimě, dlou-
hodobě je jich v Japonsku odstave-
no dalších 10. Dále musíme zahrnout 
osm reaktorů dlouhodobě odstave-
ných v Německu. To všechno s japon-
skou přírodní katastrofou více či mé-
ně souvisí.

 Může být výroba jaderné ener-
gie absolutně bezpečná a má lid-
stvo v současnosti adekvátní alter-
nativu?
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Francouzskou značku Peugeot si 
většinou spojujeme s rodinnými 
automobily. Úspěchy ve slavném 
závodě 24 hodin Le Mans však 
vyústily v produkci ryze spor-
tovního modelu RCZ. Na první 
pohled zaujme vytříbeným desi-
gnem. Ten ovšem zdobí i japon-
skou Hondu CR-Z. O něco menší 
a o také něco levnější sporťák, se 
kterým je možné protahovat se 
zatáčkami jako lasička.  

Hned zkraje je nutné konstatovat, že 
Peugeot RCZ je zcela mimořádný vůz 
počínaje vnějšími tvary odkazujícími 
na speciály Le Mans a konče pohonnou 
jednotkou od BMW. Podle drsného zvu-
ku benzinového turba byste sotva há-
dali, že jde o pouhou šestnáctistovku! 
Výkon dvě stě koní a k tomu spotřeba 
6,9 l/100 km! V praxi jsme ji sice pře-
kročili hodnotou 8,2 l, ale vůz dostával  
hodně zabrat. RCZ vás neustále svádí 
k hrátkám s akcelerací, přičemž zpo-
malení patří díky skvělým brzdám ta-
ké k jeho silným stránkách. Svádí vás 
i k častějšímu řazení. Motor při násled-
ném zrychlení dokáže vyloudit nádher-
ný chorál závodního speciálu! S Peuge-
otem RCZ zapomenou na dobré ekolo-
gické mravy i vyznavači jinak plynulé 
jízdy. 

Kladivo na Audi
S mimořádnou kvalitou a pružností 
agregátu 1,6 THP korespondují i dal-
ší vlastnosti francouzského „kladi-
va na Audi TT“. Zatáčky podle oče-
kávání „zavírá“ bez náklonů a jeho 
chování je v nich neutrální. Ostat-
ně i Honda CR-Z nabídne ostré spor-
tovní svezení na podvozku připomí-
najícím motokáru. Nic pro jedince 
s bolavými zády! Hondu CR-Z pohá-
ní benzinová patnáctistovka v kom-
binaci s elektromotorem. U sportov-
ního vozu se to zdá nezvyklé, ale vý-
sledná dynamika a v režimu „Econ“ 
i nízká spotřeba přesvědčují o účel-
nosti tohoto řešení. V režimu „Sport“  
Honda CR-Z naplňuje význam toho-
to slova, přitom jsme s ní po pěti 

stovkách kilometrů v různých jízd-
ních režimech dosáhli spotřeby pou-
hých 6,5 l/100 km. 
Peugeot RCZ je o něco větší než Hon-
da CR-Z a uvnitř také zažijete kom-
fortnější pocit. Zejména, když tes-
tovaný vůz disponoval sedadly ča-
louněnými přitažlivou světlou kůží. 
Vůbec nevadí, že přístrojová deska 
Peugeotu vzdáleně připomíná model 
308. Avšak i spartánštější pojetí inte-
riéru Hondy CR-Z má něco do sebe. 
Plasty v kabině Hondy jsou sice tvr-
dé, ale působí dostatečně hodnotně. 
Tvůrci obou vozů si velmi dobře uvě-
domili, jak důležitá jsou ve vyšších 
rychlostech pro řidiče i jeho spolu-
jezdce kvalitní sportovní sedadla. Na-
opak vzadu čekáte spíše nějaké „nou-

zovky“.  Peugeot RCZ nabídne vzadu 
dostatek místa pro nohy dvojice pa-
sažérů, ale hlavu musí kvůli zkosené 
střeše pořádně předklonit. V Hondě 
CR-Z se na zadní sedadla vejdou jen 
dvě tašky. Cestující, byť sebemenší-
ho vzrůstu, ani náhodou. Zavazadlo-
vý prostor Peugeotu je ovšem neuvě-
řitelně velký základním objemem, po 
sklopení opěradel se dovnitř dokon-
ce vejdou naležato dva bicykly! Hon-
da CR-Z uveze v kufru náklad odpoví-
dající běžnému malému autu, což na 
sporťák není vůbec špatné. 

Bezpečnost na výši
Peugeot RCZ je novinkou na trhu 
a dodává se v jediné a tedy komplet-
ní výbavě s možností doladit někte-

ré detaily. Například místo standard-
ních 18 palcových kol můžete mít
19 palcová za příplatek čtrnáct tisíc 
korun. Mimořádně zajímavě působí-
cí střecha z karbonu přijde na dal-
ších třicet tisíc. Z pohledu bezpeč-
nostních prvků jsou oba sportovní 
vozy kompletní již v základním pro-
vedení. V Hondě CR-Z jsme ve dru-
hém stupni výbavy (Sport) ze čtyř 
postrádali vyhřívání sedaček, par-
kovací čidla a xenonové světlome-
ty. Ty jsou součástí až vyšší výbavy 
GT. Oba modely splňují vysoká kri-
téria na sportovní jízdní vlastnosti. 
Peugeot je o poznání luxusnější, což 
vcelku dobře vystihuje poměr cen 
obou vozů. 
 Text a foto: Manfred Strnad

Peugeot RCZ versus Honda CR-Z

Technické údaje: Peugeot RCZ Honda CR-Z

Motor: Turbo 4-válec 1,6 l 4-válec 1,5 l + elektro
Výkon: 147 kW/200 k 94 kW/128 k
Točivý moment max.: 275 Nm/1700 ot. 223 Nm/4800 ot.
Maximální rychlost: 235 km/h 200 km/h
Zrychlení 0 – 100 km/h: 7,5 s 9,9 s
Spotřeba paliva: 6,9 l/100 km 5,0 l/100 km
Délka/šířka/výška: 4,287/1,845/1,362 m 4,08/1,74/1,395 m
Rozvor: 2,596 m 2,435 m
Zavazadelník: 384 – 760 l 225 l
Cena od: 689 000 Kč 569 000 Kč

Dana Drábová: Vždycky je něco za něco
Jak bezpečné jsou jaderné elektrárny? Lze získávat energii štěpením já-
dra absolutně bez rizika?  Jsou v souvislosti s výrobou energie z jádra na 
místě obavy, či jde jen o hysterii, na to se Metropol zeptal Ing. Dany Drá-
bové Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Nic na světě není stoprocentně bez-
pečné, ani jaderné elektrárny nikdy 
nebudou. Je třeba jejich rizika a na 
druhé straně nesporné přínosy zvá-
žit a rozhodnout se, zda a jak velké ri-
ziko jsme ochotni akceptovat. Pokud 
budeme trvat na nulovém riziku, bu-
deme se muset bez jaderných elekt-
ráren obejít. A něčím za eliminaci to-
hoto rizika zaplatit. Vždycky je něco 
za něco.

 Chápete obavy lidí z možného ne-
bezpečí vyplývajícího z provozu ja-
derných elektráren?
Chápu. Daleko méně však chápu, že 
nemají obavy z mnoha dalších věcí, 
které je ohrožují daleko častěji a více.

 Co všechno dokáže odhalit zátě-
žový test?
Kdybychom to věděli, nemusíme no-
vé hodnocení dělat. Takže se zno-
vu podíváme na to, jak by elektrár-
ny dokázaly odolat extrémním pří-
rodním jevům, zemětřesení, orkánu, 
tornádu, dlouhotrvajícím mrazům, 
vedrům a podobně. Co všechno a za 
jakých okolností elektrárny vydr-
ží, na to budeme znát odpověď až 
po těchto „nových“ analýzách. Ony 
vlastně nejsou nové. O tom všem 
se při projektování elektrárny uva-
žuje, jen se budou muset zahrnout 
opravdu extrémní jevy, které jsme 
dříve pokládali za tak málo pravdě-
podobné, že jsme měli za to, že jsou 
prakticky vyloučené. I při extrém-
ní situaci musí být zajištěna dodáv-
ka proudu pro důležitá zařízení tak, 
aby bylo možno neustále chladit pa-
livo v reaktorech a bazénech sklado-
vání. To je v kostce zadání pro zátě-
žové testy.

Text: Manfred Strnad, foto: archiv

Ing. Dana Drábová Ph.D.
je od roku 1999 předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zná-
má jaderná fyzička vystudovala obor dozimetrie a aplikace ionizujícího zá-
ření na  Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Po ukončení studia se 
zpočátku zabývala problematikou přírodních zdrojů záření, po havárii ja-
derné elektrárny v Černobylu v roce 1986 problematikou související s moni-
torováním radiační situace, vnitřní kontaminace osob a otázkami souvisejí-
cími s připraveností státu v případě radiační havárie. Zúčastnila se řady ex-
pertních misí zaměřených na zlepšování dozorného rámce v oblasti radiač-
ní ochrany a jaderné bezpečnosti v rozvojových zemích, například v Arménii, 
Moldávii, Uzbekistánu, na Ukrajině, v Jordánsku, Pákistánu a Číně. Od roku 
1996 pracovala ve funkci ředitelky Státního ústavu radiační ochrany, odkud 
přešla na vedoucí pozici v SÚJB. 
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Neriskujte své zdraví, 
pojď te k nám!
VZP – pojišťovna těch nejlepších 
Získejte garanci péče a mnoho výhod navíc, 
registrujte se ihned na www.vzp.cz/registrace.

VZP0278_stop_odliv_Metropol_246x196_v2.indd   1 811//11   12:16 PM

 Hodně lidí by nejraději prožilo zimu 
v teple u krbu, vy ale vyrážíte na ly-
žích do extrémních terénů. Není to ne-
bezpečné?
Je pravda, že extrémní lyžování ve vol-
né přírodě je krapet nebezpečnější, než 
na sjezdovce, ale já to pro adrenalin sa-
motný určitě nedělám. Jsem nadšený 
z té nádherné a čisté přírody, kterou si 
užívám. Projezdil jsem už všechny ev-
ropské hory, ale nejvíc se mi zalíbilo 
ve francouzském „Šamoníně“. A právě 
tam se chystám i letos v zimě. 

 Kromě extrémního lyžování také 
sjíždíte divoké řeky na kajaku a tři-
krát jste se už podíval na Antarktidu, 
kde jste dokonce koncertoval. Co vás 
k tomu vedlo? 
Už jako kluk jsem snil o polárních vý-
pravách, četl jsem si o nich knížky a vě-
řil jsem, že jednou vyrazím s nimi. Pak 
jsem se seznámil s polárníkem Jarosla-
vem Pavlíčkem a ten mi navrhl společ-
nou expedici. Zpočátku se mi to zdálo 
jako bláznivý nápad, ale sny se mají pl-
nit, zvláště ty klukovské.

 Jak dopadl váš koncert na bílém 
kontinentu? 
Hrál jsem na lodi Greenpeace Arctic 
Sunrise u ostrova Nelson a celý kon-
cert byl zaznamenán japonskou televi-

zí. Mé pódium, to byli vědečtí pracov-
níci, zvyklí na nejtvrdší životní podmín-
ky, jaké si můžeme představit. Denně 
se potýkali s rozmary přírody, ale když 
jsem začal hrát, cítil jsem, že jsou jiní. 
Na konci koncertu se jim všem kutálely 
po tvářích slzy. Tak mocně na ně zapů-
sobila hudba daleko od domova, v od-
lehlém koutu světa.

 Jak jste se na Antarktidu dostal?
Dvakrát jsme tam přiletěli vojenským 
speciálem, kde jsme seděli přivázaní 
na lavicích bokem ke směru letu a na 
záchod jsme chodili na kbelík. Potřetí 
jsme se plavili s kamarády plachetnicí 
z Jižní Ameriky přes Drakeův průliv. Šlo 
o první českou potápěčskou expedici 
v Antarktidě, a jako jachtaři jsme navíc 
pronikli nejjižněji pod 60. rovnoběžku. 

 Plavit se zamrzlým mořem, to chce 
už pořádnou dávku zkušeností a od-
vahy. . . 
Připluli jsme v době, kdy je na Antarkti-
dě léto, jinak by bylo moře úplně zamrz-
lé. Pevnina ale byla celá pokrytá ledem 
až na oázy u pobřeží, tam led krátko-
době roztává. K Antartidě jezdí asi de-
set plachetnic. Přestože mám kapitán-
ské zkoušky, sám bych si tam rozhod-
ně netroufl , protože mapy v Antarktic-
kých mořích moc nefungují. V létě tam 

Lubomír Brabec  bude o Vánocích sjíždět Otavu
Milovník vážné hudby, kytarový virtuóz a velký dobrodruh, Lubomír 
Brabec, má rád zimu a těší se, až přijdou mrazy a napadne sníh.

připlouvají velké ledovce a často se dno 
zcela mění. Musíte znát a najít dobré 
kotviště. Antarktida je nádherná a ma-
gická, ale dokáže být také nevyzpytatel-
ná. Nechce vás jen tak „pustit“ domů. 
Odměna za to riziko a dobrodružství je 
úžasná. Kdo může říct, že se ve volné 
přírodě přiblížil na pár metrů k tučňá-
kům, tuleňům nebo lachtanům?

 Lezete po horách, lyžujete v ex-
trémních terénech, plavíte se na pla-
chetnici a sjíždíte divoké řeky na kaja-
ku. Takové aktivity sebou přinášejí ri-
zika, máte vůbec strach? 
Ačkoli někdy mé nápady vypadají do-
cela bláznivě, snažím se je mít pod 
kontrolou. „Pán Bůh ti dal rozum, tak 
buď na vše připravený,“ říkám sám so-
bě a opravdu se snažím veškerá rizika 
eliminovat a předvídat, co by se moh-
lo stát. Všemu se samozřejmě zabrá-
nit nedá, ale člověk se musí umět včas 
a dobře rozhodnout, zda do něčeho jít 
ještě může anebo už ne!

 Je konec listopadu, pomalu se blíží 
Vánoce. Máte je rád? 

Vánoce miluju! Je to jeden z nejkrás-
nějších křesťanských svátků, kdy se 
všichni lidi dokážou alespoň na chvil-
ku zastavit. Mám rád cukroví, vá-
nočku, stromeček, dárky, dobré jídlo 
i štědrovečerní odpolední mši. Rád si 
zapálím v klidu fajfku, dám si dobrou 
kávu, a protože rád vařím, tak i něco 
dobrého ukuchtím. 

 Fajfka, zdá se, k vám neodmyslitel-
ně patří. Jak ji dlouho kouříte?
Dlouhou dobu jsem kouřil klasické ci-
garety, klidně i 60 až 80 za den. Pak 
jsem se jednou dostal do Francie a na-
vštívil jsem zázračný pramen v Lur-
dech. Zázraky se vážně dějí, protože 
po návratu do hotelu mě napadlo, že 
bych mohl s kouřením seknout, což se 
mi také podařilo. Pak jsem dvanáct let 
nekouřil vůbec, až mi kamarádi dali 
k 50. narozeninám fajfku a od té do-
by patříme k sobě. Kouřím ji ale jen 
když je pohoda, někde v klidu domo-
va či v kavárně. 

 Prozradíte nám nějaký vánoční ritu-
ál, na který nikdy nezapomenete?

Řadu let jsme jezdili s partou Vánoč-
ní sjezd Sázavy a v poslední době po-
řádám „Svatoštěpánský sjezd Ota-
vy“. Přestěhoval jsem se totiž do ves-
nice Čepice mezi Sušicí a Horažďovi-
cemi, kudy Otava protéká. Sjíždíme 
ji, ať je v jakémkoli stavu. Může být 
klidně rozvodněná nebo třeba i za-
mrzlá. Pokud zamrzne, táhneme ká-
noe po břehu, ale sjet ji o Vánocích 
prostě musíme. 

 Vánoční svátky i čas předvánoční 
je obdobím, které si lidé rádi zpříjem-
ní nějakou pěknou muzikou. Na které 
vaše koncerty se mohou čtenáři přijít 
podívat a kam? 
Mám pravidelný koncertní cyklus ve 
Španělské synagoze v Praze a ve svém 
rodišti v Plzni, ty nejlepší koncerty již 
řadu let s úspěchem reprizuji v Ná-
vštěvnickém centru plzeňského pivo-
varu. Ten letošní „vánoční“ bude oprav-
du sváteční. Spolu se mnou na něm vy-
stoupí sólisté Národního divadla, sopra-
nistka Alžběta Poláčková a barytonista 
Roman Janál. Text a foto: Šárka Jansová

Lubomír Brabec
Narodil se 21. května 1953 v Plzni. Mis-
trovskou hru na kytaru vystudoval na 
Pražské konzervatoři a v Británii na 
Royal Academy of Music a ve Early Mu-
sic Centr. V roce 2003 získal zlatou a pla-
tinovou desku (Vánoční transformace). 
Má dvě dcery - Alžbětu a Apolenu.
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do vybraných domácností na Moravě

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží stolní kalendář 2012. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 
Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 25. listopadu 2011. 

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

STOJÍTE MEZI DVĚMA MUŽI? 
Mé karty ví, který je vám souzený! 

Volejte paní Denisu. 
Tel.: 906 706 506

TŘETE BÍDU S NOUZÍ?  
Kdy se vám začne dařit lépe? 

Odpovím vám! Astroložka Alena. 
Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.::::::: : 999999999000000000666666666  777777777000000000666666666  555555555000000000666666666

na období 18. 11. – 1. 12. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Uděláte si čas a vyslechnete 

trápení dobrého známého. Vybur-

cuje vás to k okamžité akci. Nejen-

že mu poradíte, ještě mu seženete 

příslušné kontakty.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Váš dobrý přítel se vlastní 

vinou dostane do nesnází. Ani na 

chvíli nezaváháte a podržíte ho, 

ale budete za to vyžadovat, aby 

se choval zodpovědněji.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

I když se to nezdá, je vám šéf 

velmi nakloněn. Dokáže pozitivně 

ovlivnit vaši kariéru, jen se nesmí-

te vyhýbat změnám, které s tím 

budou souviset.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Obdivné pohledy protějšku 

vás potěší, takže vám potom ne-

bude zatěžko dál zapracovat na 

své nové image. Změna životního 

stylu vám velice prospěje.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Když už se v jisté kompliko-

vané věci rozhodnete, nic a nikdo 

s vámi nehne. Další kroky vám ne-

rozmluví ani osoba, jež to s vámi 

myslí nejlépe na světě.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Touha po dobrodružství vás 

bohužel dovede na scestí. Neod-

mítnete tajného ctitele, který se 

vám bude podbízet, a moc tím 

zklamete svůj věrný protějšek.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Ve vašem vztahu dojde 

v příštích dnech k romantické sou-

hře, kterou můžete ještě zinten-

zivnit, pokud partnerovi nabídne-

te pár společných dnů v cizině.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

S překvapením zjistíte, že 

jste s prací předběhli ostatní kole-

gy. Svou převahu před nimi diplo-

maticky skryjete, ale k nadřízeným 

vyšlete jasný signál.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Objekt vaší touhy neodolá 

vašemu šarmu a přijme pozvá-

ní na významnou kulturní akci. 

Nechte pak ale jen na svém obje-

vu, zda vyvine další iniciativu.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Neznámé číslo ve svém 

mobilu nenechávejte vyzvánět 

zbytečně. Ozve se vám totiž brzo 

osoba, na které vám opravdu zá-

leží a která vám má co nabídnout.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Od svého souseda se dozví-

te zajímavou novinu. Poněkud 

vás sice zaskočí, ale v konečném 

důsledku pro vás bude výhodná. 

Jenom zbytečně nespěchejte.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Vaši přátelé budou zvědaví, 

jak se vám daří, takže vás přepad-

nou v nejméně vhodnou chvíli. 

Zachováte-li dekorum, nakonec 

z návštěvy něco vytřískáte.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Adriana výklad karet, numerologie
specializace partnerské vztahy
VPLÍŽIL SE DO VAŠEHO  
VZTAHU STEREOTYP?  
Společně ho opět oživíme! 

Tel.: 906 706 506

Chantal astrologie, výklad karet
specializace partnerství, děti
HLEDÁTE PRO SVÉ DĚTI 
NÁHRADNÍHO TATÍNKA? 
Společně ho najdeme! 

Tel.: 906 706 506

Vanda astrologie, práce s kyvadlem
specializace osobní krize
UDĚLALI JSTE CHYBU,  
KTERÉ LITUJETE? 
Poradím vám, jak ji napravit!

Tel.: 906 706 506

Samuel výklad karet, kyvadlo
specializace povolání, finance
NEMÁTE PENĚZ NAZBYT?  
Povím vám, kdy se budete mít lépe!

Tel.: 906 706 506
Denisa numerologie, práce s kyvadlem
specializace láska, povolání
NEOCENÍ VÁS V ZAMĚSTNÁNÍ? 
Spolu najdeme nový životní směr! 

Tel.: 906 706 506

Předměty určené k prodeji mohou 
lidé přinášet v pátek 16. prosince 
od 10 do 20 hodin do Divadla DISK 
DAMU v Karlově ulici č. 26. Daro-
vat můžete keramiku, knihy, desky, 
bižuterii, oblečení, umělecká díla, 
elektroniku. V sobotu 17. a neděli 
18. prosince od 10 do 20 hodin bu-
de bazar otevřen všem, kteří zatou-
ží po zajímavém vánočním dárku či 
příjemné atmosféře, kterou dokres-
lí koledy v podání Cimbálové Muzi-
ky Michala Horsáka. Připraveno bu-
de i občerstvení. „Pro náročné ná-
vštěvníky budou k dispozici „tuzexo-
vé“, prémiové sekce, v nichž seženou 
nejluxusnější dárky a oblečení. Při-
pravují se Hovory s Bohem, Polepšov-
na mazlíčků či koutek pro dospělé,“ 

říkají Aňa s Tatianou. Vánoční bazar 
v Mokré čtvrti zakončí večírek Sne-
sitelná lehkost pití v Lucerna Music 
Baru 19. prosince od 20 hod. Veče-
rem budou provázet Tatiana, Aňa 
a Peter a vystoupí Mig 21, Dan Bár-
ta, Roman Holý, Petr Čtvrtníček, Te-
reza Černochová, Matěj Rupert, Voj-
těch Dyk atd. Výtěžek z bazaru pů-
jde prostřednictvím Nadace Terezy 
Maxové dětem a projektu www.da-
rujspravne.cz Do charitativního Vá-
nočního bazaru v Mokré čtvrti mů-
žete přispívat i fi nančními dary na 
konto: 5835748001/5500 či pro-
střednictvím dárcovských sms (tzv. 
DMS zpráv) ve formátu: DMS BAZA-
REK, na číslo 87777.
 Text a foto: Šárka Jansová

Navštivte Vánoční bazar v Mokré čtvrti

Ve čtvrtek 3.listopadu přivítalo Di-
vadlo Broadway sto tisícího ná-
vštěvníka na slavnostním před-
stavení muzikálu Kat Mydlář. 
V hlavní roli kata zazářil Dan Hůl-
ka, byť hrál celou dobu s přeraže-
ným nosem. 

V úspěšném díle autorů Michala Da-
vida, Lou Fanánka Hagena, Libora Va-
culíka a producenta Oldřicha Lichten-
berga se v hlavní roli Kata Mydláře 
představil Daniel Hůlka, kterému to 
skvěle zpívalo, byť se ještě vzpama-
tovává z nedávné autonehody. Dále si 
zahráli Josef Vojtek, Kateřina Brožo-
vá, Alžbeta Bartošová či Tomáš Trapl. 

Divadlo Broadway se na pár měsíců 
„rozloučilo“ se zpěvačkou Radkou Fi-
šarovou, která divadelní roli vymění 
za roli maminky. „Miminko čekám po-
prvé. Až se narodí, Oldřich Lichtenber-
gr bude první, kdo se to dozví,“ dobíra-
la si producenta, který ji za celý tým 
předal na pódiu krásnou bílou po-
stýlku. Výhru pro 100 000. návštěv-
níka muzikálu Kat Mydlář věnovala 
cestovní kancelář MILE a poslala ho 
lyžovat do Alp. Druhý vylosovaný si 
odnesl jako cenu útěchy moderní se-
kyru, kterou by Kat Mydlář zřejmě 
stínal hlavy v dnešní době.

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Divadla Broadway

V roli kata s přeraženým nosem
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Tisková reklama funguje. Zaručeně.

Kontakt
pro podnikatele

a fi rmy:
tel. 472 700 122

inzerce@tydeniky.cz

Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelmová a režisér Peter Serge Butko uspo-
řádají 17. a 18. prosince v Divadle DISK DAMU v Praze tradiční chari-
tativní Vánoční bazar v Mokré čtvrti. 
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Zpěvák a herec Braňo Polák, který už rok hraje v úspěšném muziká-
lu Děti ráje, exceloval v říjnu v jedné z hlavních rolí v kontroverzním, 
multimediálním muzikálu Naháči. 

Láska se musí cítitLáska se musí cítit

 Braňo, netradiční muzikál Naháči 
neměl takový úspěch, jak se očekáva-
lo, a nedávno skončil derniérou. Čím 
myslíte, že to bylo? 
Naháči byli asi skutečně hodně „jiní“, 
než většina tuzemských muzikálů. Na-
víc se domnívám, že složitá doba, ve 
které žijeme, si spíš žádá jednoduchý 
nekomplikovaný děj. A muzikál Nahá-
či komplikovaný byl, stejně jako svět 
sociálních sítí, o kterých pojednával. Je 
pravda, že lidé se chtějí bavit, zasnít se 
a uniknout z reality. I já to tak dělám. 
Naposledy jsem viděl záznam DVD 
Cirque de soleil a opravdu mi „pad-
la sanka“. Myslím, že nejlepší show se 
skutečně dělá jen v Americe, u nás na 
něco takového ani nejsou peníze. Mě-
li bychom se vrátit k tomu, co nám šlo 
nejlépe. K úžasným a milým komedi-
ím, kde třeba hrál kdysi Vlastimil Brod-
ský nebo Jiřinka Bohdalová. Mám rád 
i Troškovu trilogii Slunce, seno. 

 Co vám práce na muzikálu Nahá-
či dala?
Nová přátelství, spoustu fajn lidí, ale 
jak už to bývá, i nějaké to nepřátelství. 
V každé práci hledám něco, co mne ně-
kam posune. A tenhle projekt mi v tom-
to směru dal opravdu nejvíc. 

 Na podiu jste nejen zpíval, ale i tan-
coval a nutno podotknout, že vám to 
šlo velmi dobře. Kde jste získal taneč-
ní průpravu?
Nějaký ten talent jsem myslím dostal 
od Boha, ale je pravda, že pohybově se 
musím neustále zdokonalovat. Makám 
i na zpěvu, mám úžasnou paní profe-
sorku Vavrečkovou a s tou mě to moc 
baví. A herectví? Když mi role nesedí, 
nepomůže mi ani talent, ani píle. Tvr-
dím, že když něco milujete, jde to sa-
mo. Jak ale člověk ze sebe něco „potí“, 
nepohne se ani brva. 

 Už rok hrajete v muzikálu Děti ráje, 
tahle role vás určitě baví. . . 
Hraji mladého DJ Stanleyho, který 
je parťák DJ Toma. Jsou kamarádi 
na život a na smrt, největší fraje-
ři ve městě a věří, že co si usmyslí, 
dostanou. Po 20 letech se ale najed-
nou všechno změní. Muzikál ale ne-
ní o nás, nýbrž o velké lásce,  odlou-
čení a znovunalezení. Děti ráje jsou 
mojí srdeční záležitostí, kde nám 
kolečka přesně zapadla do sebe. Po-
tkal jsem tam spoustu skvělých li-
dí a super parťáka Martina Zouna-
ra. Poprvé v životě také zažívám 
skvělé producentské zázemí, Viktor 
Mráz a Michal Běloušek udělali da-
leko víc, než museli. V hledišti má-
me neustále narváno a třeba minu-
lou sezónu jsem nemohl pozvat ani 
své rodiče, protože opravdu neby-
ly lístky. Nedávno jsme se vrátili ze 
slovenského turné,  poprvé v živo-
tě jsem hrál divadlo před 2600 lid-
mi a zažil jsem neskutečnou eufo-
rii. Děti ráje se hrají v Praze v Go-
ja Muzic Hall do konce tohoto roku 
a všechny tímto zvu. 

Text: Šárka Jansová, foto: M. Fišerová

Alexandrovův soubor písní a tan-
ců je celosvětovým fenoménem a ne-
má v kulturním světě obdoby. Soubor 
ofi ciálně zahájil svoji činnost vystou-
pením v Moskvě 12. 10. 1928 pod ná-
zvem Soubor rudoarmějské písně. Na 
počátku měl jen dvanáct členů, pozdě-
ji se rozrostl až ke dvěma stovkám čle-
nů. V průběhu 2. světové války se roz-
dělil na čtyři skupiny, které uskutečnily 
při odjezdech vojáků na frontu i přímo 
na frontách a v nemocnicích přes 1 500 
vystoupení. Jejich koncertní repertoár 
už dávno netvoří pouze ruské národ-
ní písně (Kaťuša, Kalinka), které všich-
ni velmi dobře známe, ale zasahuje do 
všech hudebních žánrů od klasiky, přes 
jazz, rock až po moderní hudbu. Pro 
současné turné připravili Alexandrovci 
program, který spojuje největší osvěd-

čenou klasiku a zcela nové písně v je-
jich repertoáru. 
Soubor se proslavil po celém světě 
a všude jsou jeho koncerty přijímá-
ny s obrovským nadšením. Několikrát 
navštívil také Českou republiku, napo-
sledy na podzim 2010, kdy byly všech-
ny koncerty beznadějně vyprodané. 
V lednu 2010 se uskutečnily exkluziv-
ní novoroční koncerty ALEXANDROV-
CI – Sólisté v Plzni, Praze, Hradci Krá-
lové a Brně a opět se stejným výsled-
kem – „nezbyla volná ani jedna židle“. 
Nyní se soubor vrací do České republi-
ky a již teď je jasné, že půjde o poslední 
vystoupení do roku 2015.  Do Prahy sa-
mozřejmě s Alexandrovci přijede také 
vynikající sólista Vadim Ananev, zná-
mý také jako "Mistr Kalinka", který měl 
v květnu 2011 v Praze sólový koncert, 
který se setkal s velkým ohlasem. Ana-
nevovi tleskal ve stoje celý vyprodaný 
sál Kongresového centra Praha. 
Za dobu své existence zpívali pro mno-
ho světových celebrit. Moderátor kon-
certů Jiří Klapka zahajoval předchozí 
koncerty větou: “Zpívali pro Papeže Ja-
na Pavla II., rozplakali George Bushe jr. 
a nyní zazpívají i vám!“. 
Na každém turné doprovázeli soubor 
i exkluzivní hosté, mezi kterými ne-
chyběla taková jména jako Karel Gott, 
Lucie Bílá, Petr Kolář, Petra Janů nebo 
Aleš Brichta. Tentokrát diváci budou 
moci vidět Báru Basikovou, která pro-
slula spoluprací s Michalem Pavlíčkem 
i mnohými divadelními rolemi, mezi 

které patří Máří Magdaléna, Johanka 
z Arku nebo Kleopatra. Který ze svých 
hitů si Bára s Alexandrovci zazpívá, je 
zatím tajemství, ale již teď je jasné, že 
spojení jejího jedinečného hlasu a sí-
lou celého souboru bude jedinečným 
zážitkem! „Setkání s Alexandrovci pro 
mě byl neskutečný zážitek. Vystupovala 
jsem s nimi u nás i v zahraničí, ale nikdy 
nezapomenu na ten první společný kon-
cert, kdy se mi za zády rozeznělo 200 ne-
skutečných hlasů. Byl to tak neuvěřitelný 
pocit, že jsem měla husí kůži po celém tě-
le. Alexandrovci jsou obrovskou legendou 
a umí si vážit svých hvězd i svých hostů. 

Cítila jsem se s nimi jako princezna,“ říká 
o souboru Lucie Bílá.
Předprodej vstupenek byl již zahá-
jen exkluzivně v předprodejní sí-
ti TICKET ART, www.ticket-art.cz
a na více než 420 prodejních místech 
včetně všech poboček ČK Čedok. K za-
koupeným vstupenkám navíc rozdává-
me až do 23.12.2011 zdarma CD „Mis-
tra Kalinky“ Vadima Ananeva, na kte-
rém naleznete ty nejkrásnější světové 
árie jako Nessun Dorma, O Sole Mio, 
Kalinka nebo Fantom opery. Více infor-
mací o akci i celém turné naleznete na 
www.alexandrovci.cz. (od dop.)

Bára Basiková zazpívá se slavnými Alexandrovci
Populární česká zpěvačka Bára Basiková byla ohlášena jako exkluzivní 
host největšího turné Alexandrovců v České a Slovenské republice. Vystou-
pí s nimi na celkem 24 velkých koncertech na zimních stadionech. Diváci se 
kromě ní mohou těšit na celý soubor, který opět do ČR přiveze nejlepší ruské 
pěvecké sólisty, vynikající hudebníky i špičkové tanečníky, kteří dohromady 
tvoří unikátní celek, jemuž se nevyrovná žádný jiný soubor na světě.

Termíny turné
•  15. 5. 2012 - JIHLAVA,

Letní kino - 19.00 

•  22. 5. 2012 - OLOMOUC,
Zimní stadion - 19:00

•  24. 5. 2012 - ZLÍN,
Zimní stadion - 19:00 

•  25. 5. 2012 - FRÝDEK MÍSTEK, 
Zimní stadion - 19:00 

•  26. 5. 2012 - BRNO,
hala Rondo - 15:00 a 20:00

Přijďte s námi oslavit advent
 

Již třetím rokem vás Ústecký kraj ve spolupráci s Agenturou Armentum 
a společností Granette, a.s. zve na tradiční Oslavu adventu, která se uskuteč-
ní dne 10.12.2011 od 10 do 17 hodin na zámku Nový hrad Jimlín u Loun.

Těšit se můžete na již tradiční vánoční tr-
žiště, které je tento rok spojeno také s to-
lik úspěšnými farmářskými trhy, výsta-
vu adventních věnců žáků uměleckých, 
základních a středních škol z Ústeckého 
kraje, výstavu ručně malovaných perníč-
ků, ukázku dobových řemesel, jako je na-
příklad výroba svíček, košíků, výrobků ze 
dřeva či z kovu, na živý betlém dětí ze zá-
kladní školy Duhová cesta, ale také na ži-
vého medvěda, opičku Kiki, ohňostroj 

a na pravé peklo s čerty, s kte-
rými si můžete zahrát mari-
áš či připít pekelnou vodou. 
Hudebně vás celý den bu-

de doprovázet skupina 
Arcus, Žatečtí trubači, 
skupina Innamorata, 

sbor Kantoři, mode-

ruje Divadlo beze všeho z Postoloprt. Dě-
ti určitě rozveselí a roztančí Dáda Patra-
sová. Každý, kdo přinese vlastnoručně vy-
robenou vánoční ozdobu a pomůže nám 
tak ozdobit vánoční stromeček, který spo-
lečně rozsvítíme, dostane sladkou odmě-
nu. Zajímavostí letošního ročníku je po-
kus o zápis do Guinessovy knihy rekor-
dů, kdy se zámek Nový hrad Jimlín po-
kusí o vytvoření největšího adventního 

věnce. Podaří se tento zápis? 
Přijďte se podívat, určitě 

nebudete litovat.

Ústecký kraj
vás zve
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Na svatého Ondřeje - 30. 11. 
- se svobodné dívky ptají, jestli se 
do roka provdají. O půlnoci dívka 
šla na dvůr, jestli se z kurníku ozval 
kohout, děvče se vdá, když se ozva-
la slepice, musí ještě se svatbou po-
čkat.

Na sv. Barboru (4.12)
se trhají „barborky“ - větvičky ze 
stromů a keřů. Když před vánocemi 
pěkně vykvetou, je to dobré zname-
ní, že dívka se provdá do roka.
Den svatého Mikuláše (6.12.)

je vám všem dětem známý i dnes. 
Kdo byl svatý Mikuláš, znáte asi 
už méně. Sv. Mikuláš byl skutečný 
člověk, který se narodil v roce 250 
v rodině zámožných křesťanů. Po-
máhal potřebným a rozdal svůj ma-
jetek. Nechtěl za to od lidí ani vděč-

nost. Vydal se jako poutník na ces-
tu do Palestiny. Byl taky ve vězení, 
protože za římského císaře Diokle-
ciána byli křesťané pronásledováni. 
Mikuláš se stal biskupem. Je uctí-
ván od 13. století. Pověsti mu při-
suzují různé vlastnosti. Původně 
chránil rybáře a námořníky, pak pů-
sobil jako ochránce dětí před nemo-
cemi, symbol štědrosti a víry v bo-
hatství.
V tento den bývaly průvody a Miku-
lášské trhy.

Svatá Lucie
Má svátek 13. prosince a je prová-
zena mnoha pověstmi a zvyky. Ří-
ká se „Svatá Lucie, noci upije a dne 
nepřidá“ - toto pořekadlo se zacho-
valo ještě z dob, kdy platil Juliánský 
kalendář a slunovrat podle něho 

připadl na tento den (od roku 1582 
platí Gregoriánský kalendář, který 
zavedl papež Řehoř.)
Představa Lucie je žena bíle oděná 
s bílým obličejem jako symbol čis-
toty a ochránkyně přadlen. Na je-
jí svátek se nesmělo příst, každou 
přadlenu, která v tento den předla, 
Lucie přísně potrestala.
„Lucky“ dívky oděné v bílém, 
s pomoučeným obličejem a mas-

kou s čapím nosem, chodily po 
domácnostech, bílily stěny, zame-
taly v koutech místností a obdaro-
vávaly děti. 

Štědrý den (24.12)
Provází také množství pověstí, zvy-
ků a pověr. Je to den půstu. Rodi-
če slibují dětem že uvidí zlaté pra-
sátko za to, když nebudou jíst. Taky 
Perchta - bílá paní trestala děti za 
nestřídmost.
Večer však všechny čekala bohatá ve-
čeře, která se měla skládat z devatera 
jídel. Nesměly chybět houby v polév-
ce, nebo v černém Kubovi (jídlo z hub 
modráků a krup), ryby a ovoce.

Boží Hod (25.12)
1. svátek vánoční je svátkem klidu 
a pohody. Nesmělo se pracovat, do-
konce ani stlát postel!

Následuje 2. svátek vánoční
sv. Štěpán (26.12) 

Říká se: „Na Štěpána, není pána“, 
znamená to - každý sám svým pá-

nem. Konají se zábavy, chodí se na 
koledy.

Silvestr 31.12.
pro nás představuje konec starého 
a začátek nového. 
V řeči vánoc zamení, že třeba děko-
vat za staré a prosit o nové. Přejeme 
si štěstí a zdraví.
(Svatý Silvestr se narodil v Římě ve 
třetím století. Roku 311 byl zvolen 
papežem. Císař Konstantin už po-
volil křesťanství.)

Doba vánoční končí defi nitivně 
dnem Tří králů (6.1.). V tento den 
chodí chlapci, převlečení za tři krá-
le koledovat po domech, a jsou ob-
darováváni pečivem, cukrovím i pe-
nězi. Příbytky označovali a ještě 
označují křídou písmeny K+M+B 
a letopočtem. Písmena představují 
latinská slova Christus mansionem 
benedicat (Kristus ať žehná tomuto 
příbytku).

Dobrý den vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

k blížícímu se příchodu adventu, 
což v křesťanském pojetí zname-
ná očekávání, patří úklid. Nejen 
ten domácí a tělesný, ale přede-
vším duševní. A tak jsem se za-
myslela nad tím, zda dokážu být 
dost vděčná za všechno, čeho se 
mi každý den dostává. Myslím, že 
ano, ale není na škodu si to ob-
čas připomenout. Jsem vděčná 
rodičům za to, že mě vychova-

li, umožnili mi vzdělání a do ži-
vota vybavili několika cennými 
radami. Jsem vděčná rodině, že 
mě podporuje, protože novinaři-
na je krásné, ale časově poměr-
ně náročné povolání. Jsem vděčná 
za to, že mám práci, kterou mám 
velmi ráda. Jsem vděčná kolegům 
za to, že zaskočí a pomohou, když 
je potřeba. 
Jsem vděčná za tělesné i dušev-
ní zdraví a prosperitu svou, mých 
blízkých a přátel, což jsou v dneš-
ní složité době ty nejcenněj-

ší dary, třebaže se o ně musíme 
také sami zasloužit. Jsem vděč-
ná za každý nový den, který pro 
mne má vždycky něco pozitivního 
a milého. Jsem vděčná za skvělý 
nápad, myšlenku, či skutek, které 
přinesou užitek. Jsem vděčná za 
každou dobrou zprávu, která při-
jde do redakce. Jsem vděčná i za 
to, že vám ji můžeme zprostřed-
kovat. Jsem vděčná za teplo do-
mova, za plný talíř, za pěkné ob-
lečení. Jsem vděčná za všechno, 
čím mohu potěšit a být prospěš-

ná druhým lidem, opuštěným zví-
řatům, přírodě, planetě…
Chcete-li, zkuste se také někdy na 
chviličku zastavit a zamyslet, za 
co můžete být vděční. Věřím, že 
toho objevíte ještě víc než já.

Za pozornost děkuje, noviny plné 
dobrých zpráv a příjemně proži-
tý adventní čas vám za celý tým 
tvůrců tohoto vydání přeje 

Ladislava Richterová
richterova@tydeniky.cz

Odborníci dodnes oceňují členi-
tost terénu vybraného území, které 
umožňuje budovat výběhy, připo-
mínající životní podmínky zvířat ve 
volné přírodě. 
Zastoupeny jsou tu všechny druhy 
zvířat. Najdete tu savce, ptáky, plazy, 
obojživelníky, ryby a paryby i bezob-
ratlovce. Nejen děti, ale dospělé vždy 
fascinovaly šelmy. V olomoucké zoo 
nechybí třeba jaguár, gepard, lev, lev-
hart, rys, nebo třeba tygr. Co se savců 
týče, pak je tu zastoupen i medvěd, 
šakal, vlk, ale třeba i cibetka. 
Mezi plazy zase jistě vedou krokodý-
li, hroznýši, krajty, varani, nebo třeba 
želvy. Najdete tu ale třeba i velblouda, 
žirafu nebo lamu. Zvířat a zvířátek je 
tu mnoho. V letošním roce se poda-
řilo odchovat zde i několik mláďat, 
a tak jak rok šel, rodila se mláďata 
damanů, koček krátkouchých, lvíčka 
zlatého, vlka arktického, lemura čer-
ného i mravenečníka velikého.
„V letošním roce jsme odchovali 20 ště-
ňat vlků a celkový počet dosáhl čísla 48. 

Poslední mládě mravenečníka čtyřprs-
tého se narodilo 28. března 2011. Mat-
kou se stala teprve šestnáctiměsíční 
samička Tara, otcem nového mláděte je 
samec Dart. Otevřeno máme denně od 8 
do 16 hodin a všichni jsou k nám srdeč-
ně zváni,“ pozval na návštěvu do Zoo 
ředitel Radomír Habáň.
Je zde i expozice mořských akvárií, 
která má velmi vysokou úroveň. Koná 
se zde také řada kulturních a dopro-
vodných akcí, a to po celý rok. Zahra-
da žije celoročně, nejen v době, kdy 
svítí sluníčko a na stromech je zelené 
listí. Nejkrásnější procházka po ZOO 
je prý na podzim, anebo i v zimě, 
když napadne sníh. Alespoň to říkají 
ti, kteří už tu párkrát byli.
ZOO v Olomouci je také držitelem řa-
dy ocenění a uznání za odchov mno-
ho druhů a kusů zvířat. Návštěvníci 
se sem vždy rádi vrací. Kromě rodin 
s dětmi, sem často chodí i školky, školy. 
A výlet si sem nemusí udělat jen lidé 
z Moravy, ale z celé České republiky. 

Na podzim i v zimě do ZOO na Svatém Kopečku
Olomouc | Nejen od jara do léta, ale i na podzim a v zimě se můžete vydat za 
zvířátky do ZOO. K návštěvě přímo vyzývá olomoucká Zoologická zahrada 
na Svatém Kopečku, kde je mimo jiné i známé poutní místo. Zahrada vznik-
la v 50. letech minulého století a dnes zabírá skoro 43 hektarů plochy.
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