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 Byl jste zvolen nejsympatič-
tějším doktorem seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě. Chtějí 
po vás lidé na ulici lékařské ra-

dy? 
Když se člověk objevuje v nejsledo-

vanějším seriálu v republice, tak se 
samozřejmě hodně změní a lidé vás 

poznávají. Pomůže to taky po pracov-
ní stránce, takže třeba i u nás v diva-
dle teď po představení čekává víc zá-
jemkyň o autogram. Ale lékařské rady 
zatím nikdo nechtěl, spíš jen ten pod-
pis, případně fotku. Což je možná dob-
ře, asi bych jim stejně moc neporadil. 

 Jak jste se na roli lékaře připravo-
val?
Mám pár známých doktorů, takže 
jsem s nimi ze začátku hodně disku-
toval o scénářích, ptal se na odborné 
výrazy i na to, co se v té které situaci 
opravdu v normálním životě děje. Dí-
ky roli MUDr. Radima Nováka jsem tak 
objevil novou oblast, která mě začala 
zajímat, a o které bych rád věděl víc. 
Mám už dokonce domluvené i reálné 
výjezdy se záchrankou i služby v ne-
mocnici.

Petr Vágner

Petr Vágner
doktorské rady nedává

Text: Dita Brančíková
Foto: Tino Kratochvíl

Petr se narodil první školní den ro-
ku 1977 v moravském Bílovci, ale 
osud ho zavál do Prahy, kde vystu-
doval Vyšší odbornou školu herec-
kou, a kde žije dodnes. Už od dob 
studií hrál v Národním divadle, 
Stavovském divadle, Divadle Na Vi-
nohradech, v posledních letech po-
tom v divadle Metro a Divadle Rad-
ka Brzobohatého. Má tak za sebou 

skoro dvě desítky her různých žán-
rů od Shakespeara až po muzikálo-
vou komedii. Objevil se i v několika 
fi lmech jako například Prachy dělaj 
člověka, Experti nebo nejnověji Ve-
ni, Vidi, Vici, v reklamách, různých 
pořadech a několika seriálech. Jeho 
zatím nejvýraznější televizní rolí 
je záchranář MUDr. Radim Novák 
v seriálu Ordinace v růžové zahra-

dě 2. Petr pracuje také jako mode-
rátor na Frekvenci 1 
a hudební stanici 
TV Óčko, byl ta-
ké moderátorem 
Snídaně s Novou 
a Evropy 2, dabu-
je fi lmy, namlouvá 
spoty a pouští 
hudbu jako DJ. 

 Jaká je spolupráce s kolegy v seriá-
lu? Můžete nám prozradit něco z na-
táčení?
Spolupráce je skvělá, na seriálu děla-
jí opravdoví profíci jak před kamerou, 
tak i za ní. Díky dobré partě taky za-
žijeme hodně legrace, takže se často 
dost nasmějeme. Z natáčení ale moc 
prozradit nemůžu, snad jen to, že do-
stáváme scénáře vždy na čtyři díly 
dopředu, takže ani my sami nevíme, 
jak se naše role vyvine. Můj záchra-
nář je tak trochu i smolař, kromě pa-
cientů pořád zachraňuje dívčí srdce, 
ale pořád mu to s žádnou nějak nevy-
chází… Na jaře bude zase kroužit ko-
lem jedné z hlavních postav, tak jsem 
opravdu zvědavý, jak to dopadne. 

 Napadá Vás jiné povolání, které 
byste si chtěl zahrát?
Nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel, 
ale možná by mě bavilo hrát nějakého 
detektiva v kvalitní akční kriminálce 
jako je třeba Kriminálka Las Vegas. 

 Kromě televize a rádia pracujete 
také v divadle. Je jeviště droga?
Určitě je. Já jsem začínal už na škole 
v Národním divadle a v Divadle Na Vi-
nohradech a když jsem se pak začal 
věnovat spíš moderování a divadlo 
šlo trochu stranou, zjistil jsem, že bez 
hraní na jevišti nemůžu být… Jsem 
rád, že jsem nakonec zakotvil v Diva-
dle Radka Brzobohatého, kde se obje-
vuji hlavně v mně blízkých komediích 
a moc si to užívám. 

 Kde Vás mohou vaši fanoušci vidět 
a slyšet?
V současné době kromě Ordinace taky 
v seriálu Expozitura, který letos pobě-
ží na Nově a ve fi lmu Veni, Vidi, Vici. 
Na jevišti potom v šesti hrách v Di-

vadle Radka Brzobohatého a ve dvou 
hrách v divadle Metro. No a jako mo-
derátora v rádiu Frekvence 1 a na hu-
dební stanici Óčko. Kromě toho taky 
občas něco namlouvám nebo dabuji 
a moderuji různé akce, takže se čas-
to potkáme i při takovýchto příleži-
tostech. 

 Zbývá vám vůbec nějaký volný 
čas? 
Volného času moc nemám, to je prav-
da, ale v naší branži je to tak, že jed-
no období práce není a čekáte, až vám 
někdo zavolá, a pak je jí zase moc. Tak-
že jsem rád, že jsem v poslední době 
dostal tolik příležitostí a můžu dělat 
naplno to, co mě baví, i když to nej-
víc odnáší rodina a moje koníčky jako 
třeba parašutismus nebo snowboar-
ding. Ale mám velmi tolerantní man-
želku, takže se každou volnou chvilku 
snažím dostat domů a být s ní a s dce-
rou.

 Máte téměř roční dcerku Lilli, jaké 
to je být taťkou ?
Je to úžasné a nikdy jsem nevěřil, že 
budu tak nadšený táta. Pořád jsem se 
necítil na to mít rodinu a musím při-
znat, že to byla spíš manželka, kdo 
toužil po dítěti, ale už bych nemě-
nil. Zklidnil jsem se, tak nějak dospěl 
a strašně moc si užívám každou chvil-
ku s tím človíčkem, který je tak šikov-
ný, že ji musím každý den obdivovat. 
Dříve jsem to každému rozmlouval, 
ale dnes všem kamarádům doporuču-
ji mít mimčo. Neznám lepší pocit, než 
když k vám přijde, obejme vás a řek-
ne táta.
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Kate ina Emmons:
Matt je moje nejlepší trefa

íká olympijská vít zka Kate ina Emmons o svém americkém manželovi. Jejich láskyplná objetí 

a polibky na pekingské olympiád  oblet ly celý sv t.

K slzám ji p ivedlo p ivítání v rod-

né Plzni, kde ji uvítaly stovky p í-

znivc , p átelé a kolegové - st el-

ci  ze st elnice v Plzni - Lobzích kde 

je Katka lenkou týmu. Když jsme 

si se ty iadvacetiletou olympio-

ni kou setkali, rozpovídala se o do-

volené. „Cestovali jsme po echách

a Slovensku. Je spoust
míst, které Ml

lo, d láme asto. Ale když jsme u nás doma, dáme si 

s Mattem rádi eská jídla. Takové knedlo, zelo, vep o 

nemá chybu. To Matt miluje.

V echách máte rodinu, spole n  žijete v A

bude to vaše „doma“?
Budeme žít v Ameri

ni. Kde

j J

První dálni ní kaple 
tiná  sní o rolích, kte

te SET-TOP BOX za spr
www.tydeniky.c
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Nejmodern jší novinový projekt v R | tišt ný náklad 183 225 výtisk  v severo eském regionu 

Paralympici dostali od kraje mikrobus | Bohové z Bali nejsou šílení |  Pacienti, víte, co si vzít s sebou do nemocnice? | 

Ji í Plíšek chce s hrá i do pohárové Evropy | D ti z Mariánských Rad ic si užily prázdniny v Belantisu | Olympic veze do 

Ústí sopku | Natá ení seriálu Ošklivka Katka? Zábava i nuda | Pro  je Lhota ervená... | Žatecká do esná: pivo a zp v
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Ke každému oknu
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šum ní. Je to n co úpln  jiného než v Praze. I když tady 

taky slyšíte šum ní, ale aut. (smích)

K d de kovi jste jezdila už jako malé dít , nebo vás rodi e 

posílali spíš na tábory?
Byla jsem hodn  táborová, ale jezdila jsem ast ji k d

On má totiž normáln  rajskou zahradu

je všechno: angrešt, rybíz
vzpomenete taJe lé

www.tydeniky.cz
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cka Vondrá ková

cucku ka Vondrá kov
a Vondrá ková

cka Vondrá ková

ucka Vondrá kovázazpívá v kin
zazpívá v kin
zazpívá v kin

Lucka Vondrá kovázazpívá v kin
Lucko, letní prázdniny se chýlí 

ke konci, za chvilku je tady za-

se škola. Jaká jste byla ža ka? 

Pat ila jste mezi premiantky?

(smích) No, mezi premiantky 

úpln  ne, protože jsem asto 

to ila r zné po ady. Byla 
jsem ráda, když se obje-
vila ve t íd  Petra Voj-
tíšková, náš t íd í
ferent

Lucku Vondrá kovou si p áli skalní p íznivci tradi ního Labského léta, které se už p tkrát kona-

lo v Letním kin  v Ústí nad Labem, pokaždé poslední srpnovou sobotu. Šestý ro ník vychází na

30. srpna, kdy se v poledne rozjede p ehlídka popu, rocku a folku a skon í až p ed p lnocí. Pís-

ni kami i ze svého nového dvojcédé ka Fénix pot ší Lucka Vondrá ková.

od kv tnave  rmácha rodináchv Praze

Nejmod
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Praha je pod radary | ... a p ijely tanky 68´ - navštivte výstavu v Národním muzeu | Dovolená má být o odpo inku a rela-

xaci, íká v rozhovoru Petra Paroubková | Jak se natá ela Ošklivka Katka? | Playboy fotil krásu na Bra i | Cílem je postup, 

tvrdí trenér eské fotbalové reprezentace Petr Rada |Bohové z Bali nejsou šílení | Ivan Ženatý má Dráž any jak na dlani 
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okamžiky už od mali ka. Vždy jsem cítil, 

že lov k se zrodil z rozkoše svých rodi-

 a je v podstat  p edur en pro rozkoš. 

Dokud je malinký, tak se tak cítí. Všech-

no je fajn, a když není, zak i í a všech-

no je zase prima. Do chvíle n ž

le nost nebo jinýzp

Nikdy se nestane, že byste vystou-

pil z role „božského“ Dana Nekone -

ného?
Pozor, já to nemám jako roli. Potvr-

dí vám to m j producent, který byl se 

mnou ve studiu p i natá ení. Vid l, že 

p i písni kách d lám to stejné jako na 

pódiu. Zapaluji sví ky, muzikant m 

va ím jídla r zných v ní a b

abych je pat i ndou pí

Setkali jsme se na zámku v Ploskovicích, kde se zú astnil natá ení jednoho z díl  Ošklivky 

Katky. P vodn  to m ly být pouhé ty i v ty, o které jsme požádali zp váka a performana 

Daniela Nekone ného. Nakonec se z nich vyklubal milion slov, z nichž v tšinou zp vák 

vysv tloval, kde bere sv j nehynoucí optimismus a energii, které má na rozdávání.

Dan Nekone ný:
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Dan Nekone ný:
Vystoupení je ob ad
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MORAVSKÝ
PRAŽSKÝ
ZÁPADOČESKÝ
SEVEROČESKÝ

Zařadil se mezi desítky českých herců, kteří si oblékli bílé pláště. Poté, co nastoupil do seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, stal se jednou z jeho předních postav. Doktorské rady ale zatím na ulici dávat nemusí.
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Krátké zprávy 
z kraje

Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví  | bezplatná distribuce do domácností na jižní Moravě
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Znojmo je
archeologický ráj
Málokde teď mají archeologové ta-
kové žně jako ve Znojmě. Už v pro-
sinci tam nalezli řadu předmětů ze 
starší doby bronzové a ze 12. století. 
V polovině ledna pak odkryli pozů-
statky středověké kašny, o jejíž exis-
tenci neměli dosud tušení. 

Ve Znojmě je mnoho kašen, tato 
však bude podle odborníků zřejmě 
nejstarší. Zrušena byla pravděpo-
dobně počátkem 15. století. Po mno-
ha stech letech v ní archeologové 
našli úlomky keramiky, zvířecí kosti 
a další drobné předměty. Odhalit je 
přitom mohli už dělníci za první re-
publiky a pak v 70. letech, kteří zřej-
mě na torzo studny narazili. Nikomu 
to ale neřekli.

Studna tak doplnila už dřívější ob-
jevy. V prosinci při záchranném vý-
zkumu na Horním náměstí objevili 
tři hroby a několik pecí na zpraco-
vání železné rudy. Výzkum mimo ji-
né potvrdil teorie, podle kterých se 
na území Znojma nacházela už v do-
bě bronzové čtyřhektarové sídliště - 
jedno z největších na Moravě.

V hodonínské 
ZOO mají opět
tygry a rysy

Hodonínská zoologická zahrada 
měla dlouhé měsíce vzácného tyg-
ra ussurijského jen ve znaku. Kon-
cem minulého roku se ale tato šel-
ma opět objevila i v jednom z výbě-
hů. ZOO o tygra přišla loni, kdy ná-
hle uhynula samice Sumi, a to jen 
několik měsíců poté, co jí postavili 
moderní expozici.
Tygry ussurijské chová ZOO Hodo-
nín dlouhá léta. Ten poslední se jme-

nuje Timur a do Hodonína se do-
stal ze zlínské ZOO Lešná. Hodonín-
ská zahrada chce mít páreček tygrů 
a zapojit se do mezinárodního pro-
jektu na záchranu druhu. 
Kromě toho se do Hodonína v mi-
nulých týdnech dostala dvě mláďa-
ta rysa karpatského. Vzácný druh 
v Hodoníně chyběl pět let. K sam-
cům z olomoucké a ostravské zoo 
by mohla přibýt ještě samice, aby 
se mohla zahrada zapojit také do 
programu na záchranu rysů karpat-
ských, které ohrožují hlavně pytláci.

Břeclavští
dostali kompletní

zimní stadion 

Lidé v Břeclavi dostali v lednu do-
datečný vánoční dárek - kompletní 
zimní stadion. Čekali na něj 35 let, 
až nyní se podařilo dostavět severní 
stěnu, která dosud chyběla. Radnice 
za ni zaplatila 17 milionů korun. 
Objekt vznikal desetiletí podle toho, jak 
se na něj dařilo radnici získat peníze. 
Pod tribunou na severní straně stadio-
nu vznikly šatny, fi t-centrum a sklady.

V hale sídlí hokejový tým Břeclav-
ští lvi. Na plochu se ale dostane i ve-
řejnost. Teď v zimě je led k dispozici 
i pro veřejné bruslení, v létě je plo-
cha pokryta povrchem pro in-line 
bruslení. Navíc stadion slouží i kul-
turním akcím a v květnu se tam ko-
ná stavební veletrh. Právě pořádání 
těchto akcí bylo kvůli chybějící stě-
ně komplikované. 

Ve vyškovské
nemocnici otevřeli 

nové křídlo
Pacienti některých oddělení ve vyš-
kovské nemocnici mají daleko větší 
pohodlí než dřív. V prosinci tam ote-
vřeli nové křídlo, v němž sídlí oddě-
lení chirurgie, urologie a plicní me-
dicíny. Stálo 60 milionů korun a šlo 
o jednu z největších investic posled-
ních let.
Původní budova z počátku 50. let by-
la podle stavbařů ve velmi špatném 

stavu. Bylo potřeba hlavně zpevnit 
její statiku. Stavaři objekt také za-
teplili, vyměnili okna, podlahy, roz-
vody sítí a přestavěli příčky. Nemoc-
nice také koupila nový nábytek. Kaž-
dý pokoj má nyní vlastní sociální 
zařízení a v každém patře je nad-
standardní pokoj.
„Rekonstrukce nám umožnila zabez-
pečit na dalších odděleních standard, 
na který jsou pacienti zvyklí v částech 
nemocnice obnovených v letech 2001 
až 2006,“ uvedla k tomu ředitelka ne-
mocnice Věra Seidlová.

V Blansku plánují 
kompostárnu
za 53 milionů

Za 50 milionů se dá postavit ledasco. 
V Blansku se rozhodli ještě o něco 
víc věnovat na výstavbu kompostár-
ny. Budou tam zpracovávat napří-
klad odpad z údržby veřejné zeleně 
a také zbytky z jídelen. Kompost pak 
budou prodávat.
Stavět se začne ještě letos, v létě. Do 
provozu by pak měl být areál uve-
den v polovině příštího roku. Nece-
lou polovinu chce radnice získat od 
ministerstva životního prostředí. 
Zbytek doplatí ze svého.
Město chce, aby si na sebe kom-
postárna vydělala sama. Navíc rad-
nice ušetří peníze za vyvážení biolo-
gického odpadu na skládku. Součás-
tí kompostárny bude také nové sběr-
né středisko odpadů. (DiD)

Důvodem pracovního setkání všech 
tří představitelů byl program zasedá-
ní ministrů zemědělství a rybářství 
zemí EU, které se uskuteční v Brně od 
31. května 2009 do 2. června 2009. 
Očekává se, že do Brna přijede až 500 
expertů na agrární politiku.
„Po loňské návštěvě prezidentů zemí 
střední a východní Evropy čeká Brno 
na přelomu května a června další vr-
cholné zasedání, tentokráte jde o mi-

Brno navštíví ministři zemědělství EU
Atraktivní program a zásadní jednání o budoucnosti společné evropské agrární politiky. To jsou ne-
dávné závěry jednání vedení města Brna, s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a hejtmanem 
Jihomoravského kraje Michalem Haškem. 

nistry zemědělství EU. Program, který 
společně připravujeme, má jediný cíl. 
Ukázat atraktivitu města Brna a kra-
je. Proto půjde o prezentaci v oblasti 
památek, kultury a tradice,“ řekl po 
jednání primátor města Roman On-
derka, který dodal, že o Brně se již 
ví, že umí zvládnout tyto a podobné 
akce v celém rozsahu.
Všichni tři představitelé diskutovali 
v Brně o programu a všech organi-

začních a bezpečnostních hlediscích 
celé návštěvy. Po celý půlrok je na 
Nové radnici umístěno ofi ciální logo 
českého předsednictví, státní vlajka 
a vlajka Evropské unie.
Informace o evropských záležitos-
tech mohou zájemci získat v info-
centru Europe Direct a v Eurocent-
ru, jež mají sídlo v Knihovně Jiřího 
Mahena v Kobližné 4, nebo na www.
eu2009.cz.  (met)

Bez ohledu na počasí, zkrátka vždy 
v únoru, zavládne v Galerii Vaňkovka 
voňavé jaro. Letos se koberec čerstvých 
květin rozvine v pasáži nákupního cen-
tra od 12. února do 1. března.
Jarní výzdoba Vaňkovky je vždy tema-
ticky laděna a je propojena s dalšími 
akcemi v nákupním centru. V minulých 
letech jste si mohli vychutnat jarní sym-
fonii, kdy z květinových záhonů jako by 
vyrůstaly nostalgické hudební nástroje, 
částečně obrostlé zelení, loni zase květi-
ny tvořily rámec výstavy modelů světo-
vých architektonických skvostů.
Letošní jaro ve Vaňkovce bude mít ori-

V únoru Vaňkovku provoní jarní výzdoba – ve stylu Orientu
Tradiční jarní květinová výzdoba 
Galerie Vaňkovka se stala vyhláše-
ným pojmem.

vují ve spolupráci s Japonským centrem 
v Brně a dalšími institucemi. Uprostřed 
květin rovněž oslavíme svatého Valentý-
na, svátek všech zamilovaných.
Uplynulé roky ukázaly, že zamilované 
páry jsou i poměrně soutěživé, takže 
je pro ně i letos připravena zajímavá 
soutěž o atraktivní ceny. Podrobnosti 
najdete už brzy na www.galerie-van-
kovka.cz.
Nezapomeňte tedy v únoru navštívit 
rozkvetlou Vaňkovku. Pasáž bude na 
konci zimy připomínat spíše botanic-
kou zahradu nebo park než nákupní 
centrum, a tak k nám můžete vyrazit 
nejen za nákupy, ale také za odpočin-
kem a pro načerpání dobré nálady, 
a společně s Galerií Vaňkovka přivolat 
jaro. (met)

entální nádech. Uvidíte zde stylizované 
japonské a čínské zahrady s typickými 
architektonickými prvky, cestičkami, 
bonsajemi, ale také třeba jezírka s živý-

mi rybkami, což jistě nadchne zejména 
vaše děti. Na pozadí svěžích jarních rost-
lin se bude odehrávat program, který 
rovněž souvisí s východními kulturami. 

Jiří Hauska, který se loni na podzim stal 
mistrem světa ve wušu, spolu se svými 
kolegy předvede ukázky tohoto bojového 
umění, další body programu se připra-

Mariann Fischer Boel, Petr Gandalovič, Stavros Dimas na zasedání rady ministrů pro zemědělství a rybolov.  Foto: The Council of the EU
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PŘESTAVBY VOZIDEL
NA PROPAN-BUTAN

H&L Propan, s. r. o., Křižíkova 68, Brno
(v areálu Královopolské strojírny)

telefon:L 532 045 575, fax: 532 045 576

u vozidel typu Škoda, Lada, KIA, 
Seat, Audi, VW, Opel, Ford, Fiat, 
Daewoo, Renault, Hyundai, Peu-
geot, Chrysler, Dodge, Mercedes, 
Jeep, Citröen, Toyota, BMW, 
Honda, Mazda - provádíme ihned 
kompletní schválení se zápisem do 
technického průkazu

NEJNIŽŠÍ CENY
provádí s povolením Ministerstva dopravy ČR

Umí se Češi
slušně chovat? 

Alena Přikrylová
marketingový
specialista
Jak kdy, jak kde. 
Např. v zaměstná-
ní si většinou dá-

váme pozor na to, abychom uděla-
li ten správný dojem - při  podávání 
ruky, nebo přednosti ve dveřích. Jsou 
to maličkosti, které nám zpříjemňují 
pracovní den. A kde ne? Např. co do-
káže v dopravních prostředcích mlad-
ší generace, nad tím zůstává mnohdy 
rozum stát! Základní pravidla, jako 
je uvolnění místa starším, dání před-
nosti při výstupu jsou „totálně v ile-
galitě“. A což teprve když k tomu při-
stoupí hlučná konverzace, nebo po-
nechání objemného batůžku na zá-
dech v přeplněné tramvaji! 

Roman Křenek
CEO společnosti
obchodující zbožím 
na internetu
Jednoduchá otázka 
pro méně jednodušší 

odpověď. Z vlastních zkušeností, byť 
jsem pohledem na svět pozitivní, se 
klaním spíše k záporné odpovědi. Vní-
mám toto jako důsledek totalitního 
režimu a jeho přežitek a následnou 
neakceschopnost zdejších obyvatel 
ujmout se zodpovědnější role rodičů. 
Pochybení spatřuji také v chybném 
konceptu školního institutu. Náprava 
jistě přijde a budu-li optimistou, tak 
se budu těšit, že již naše generace 
v závěru svých životů bude žít v lep-
ší společnosti s lépe vychovanějším 
a zdvořilejším okolím.

Jiří Palupa
manažer
Když chtějí, tak ur-
čitě. Obhroublost je 
však v současné době 
velmi oblíbená póza 

a hodně lidí se neotesaností snaží 
své okolí přesvědčit, že jsou asertiv-
nější, dravější, prostě lepší. Většinu 
spíš přesvědčí o tom, že jinou cestu 
ke svému prosazení neznají, a že pod 
touhle kamufl áží toho moc nebude.

Petr Hašek
majitel reklamní 
agentury
V zásadě si myslím, 
že v průměru je cho-
vání Čechů čím dál 

tím stejné. Záleží, na jaké Čechy se ptá-
te. Češi vzdělaní, s vizí, co chtějí dě-
lat, slušní a odpovědní se chovají sluš-
ně, dokonce si myslím, že se tato sku-
pina chová čím dál tím lépe. Snaží se 
na sobě pracovat. Prostě se chovají tak, 
aby své okolí minimálně neobtěžovali, 
v lepším případě  byli i přínosem. No 
a pak existuje druhá skupina Čechů, 
neslušná, vytvářející a hledající problé-
my. Kdyby té druhé bylo výrazně míň, 
bylo by v Čechách výrazně líp...

Jarmila Krahulcová
press a public
relations
To je téma na celý esej. 
Myslím, že v mezinárod-

ní soutěži bychom si nějak katastrofál-
ně nevedli. Na můj vkus to ale moc ne-
umíme. Nebo to možná umíme, ale je 
to lidem trapné a tak se chovají jako 
většina ostatních. Slušné a společen-
ské chování dnes vyžaduje jistou dávku 
sebevědomí. Vše asi pramení z dlou-
hého socialistického vlivu. Slušné ná-
vyky byly potlačovány jako buržoazní 
přežitky, a tak si o kouzelném chování 
z 1. republiky můžeme nechat jen 
zdát.

Kdo byl
Gregor Johann Mendel?

Johann Mendel se narodil ve Slezsku 
v roce 1822 jako syn rolníka. Vzdělá-
ní získával v místních školách, poté 
pokračoval ve studiu ve Filosofi ckém 
institutu v Olomouci. V roce 1843 
vstoupil do augustiniánského řádu 
v Opatství na Starém Brně a dostal 
řeholní jméno Gregor. Zde také zís-
kal řeholní formaci v duchu augusti-
niánské spirituality.
Po studiu teologie přijal v roce 1847 
kněžské svěcení. Od roku 1851 stu-
doval dva roky na univerzitě ve 
Vídni. Po návratu do kláštera vyu-
čoval fyziku a přírodopis na reálce 
a volný čas věnoval výzkumům. Své 
poznatky přednesl v roce 1865 čle-

125 let od smrti světově proslulého G. J. Mendela

nům Společnosti pro přírodní vědy 
v Brně a o rok později je publiko-
val.
Mezi jeho zájmy vedle křížení rost-
lin patřilo ovocnářství, včelařství 
a meteorologie.
Mendel byl také členem Správní rady 
nově založené Hypoteční banky mo-
ravské. V roce 1868 se stal opatem. 
Gregor Mendel zemřel 6. ledna 1884.
Mendel jako první objevil zákony 
dědičnosti a přišel na to, jak se bě-
hem generací dědí vzhled a ostatní 
charakteristické znaky organismu.
Tak vznikla věda, která má dnes ná-
zev genetika.

Jednoho z největších Brňanů v dějinách města, světovou osobnost, si v těchto dnech připomíná město Brno ve spo-
lupráci s brněnskými augustiniány na Starém Brně.  Přesně 6. ledna 2009 totiž uplynulo 125 let od smrti světově 
proslulého, starobrněnského opata, Gregora Johanna Mendela – zakladatele genetiky. 

Zdroj:www.mendel-museum.org

Cena tepla v Brně od února klesne
Teplárny Brno sníží od 1. února 
2009 cenu tepla 92 tisícům brněn-
ských domácností a dalším ob-
chodním partnerům. Reagují tak 
na pokles cen paliv na světových 
trzích. Cena tepla se sníží o 49,05 
Kč/GJ. Roční náklady průměrné do-
mácnosti by tak mohly poklesnout 
přibližně o 2 000,- Kč. 

Ceny ropy na světových trzích špl-
haly v první polovině roku 2008 str-
mě vzhůru až na hranici 150 USD za 
barel. Rekordně drahá ropa zvýšila 
cenu zemního plynu, která vývoj 
ceny ropy kopíruje se zpožděním 
přibližně 4-6 měsíců. 
„Teplárny Brno pro svou výrobu téměř 
výhradně využívají ekologický zemní 
plyn, který tvoří 70 % celkových nákla-
dů společnosti. Cena zemního plynu se 
však ke konci roku 2008 zvýšila téměř 
o 30 %. Proto byla společnost nucena 
přistoupit k navýšení cen. Současně 
však přislíbila, že pokud dojde ke sní-
žení ceny této suroviny, upraví odpo-
vídajícím způsobem cenu pro koncové 
zákazníky,“ sdělil předseda předsta-
venstva Tepláren Brno, Jiří Oliva.
Městská společnost snížením ceny 
tepla potvrzuje dlouhodobě prezen-
tovaný přístup v cenové politice, 
kterým je zajištění přijatelné ceny 
tepla pro konečné spotřebitele. „Kaž-
dý gigajoule tepla ze soustavy CZT je 
dotovaný přibližně 50,- Kč ze zisku 

Snížení ceny tepla oznámilo vedení společnosti na Nové Radnici.

z prodeje elektrické energie a regulač-
ních služeb. V době, kdy byly Teplárny 
Brno vlastněny privátními subjekty, by 
něco takového nebylo možné,“ říká ge-
nerální ředitel Tepláren Brno, Alexej 
Nováček.

Porovnání cen tepla (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Ceny tepla z: Cena tepla platná od 1. 12. 2008 Cena tepla platná od 1. 2. 2009 Změna 

primární sítě 559,17 Kč/GJ 510,12 Kč/GJ - 49,05 Kč/GJ

plynových kotelen od 637,65 Kč/GJ 588,60 Kč/GJ - 49,05 Kč/GJ

výměníkových stanic od 676,45 Kč/GJ 627,40 Kč/GJ - 49,05 Kč/GJ

Průměrná úprava cen
dle místa odběru:

• z primární sítě - 8,8 %
• z plynových kotelen - 7,7 %
• z výměníkových stanic - 7,3 %
Podle měrných spotřeb daných vy-

hláškou 194/2007 činí roční spotře-
ba tepla na vytápění a ohřev vody 
v bytě o velikosti 60 m2 přibližně 
40,8 GJ. Domácnost tak může v dů-
sledku snížení ceny tepla ročně ušet-
řit až 2 000,- Kč.  (met)

I. výstava: Koncepce ochrany 
města před povodněmi

První z výstav seznamuje návštěvníky 
s komplexní koncepcí ochrany města 
před povodněmi. Během historického 
vývoje Brna byly povodněmi ohrožo-
vány především předměstí či další 
obce při obou řekách, zatímco samot-
né výše ležící jádro města zůstávalo 
mimo dosah záplav. Postupným roz-
vojem města se však současná zástav-
ba na mnoha místech ocitla v těsném 
sousedství Svitavy nebo Svratky.
Proto schválili brněnští zastupitelé 
v říjnu 2008 plán protipovodňových 
opatření, který zajistí městu do bu-
doucna bezpečí. Hlavní zásadou návr-
hu je umožnění rozlivu přívalové vody 

Dvě nové výstavy v Urban centru

Velká voda na jezu v Brně-Komíně v roce 2005.  Foto: archiv Povodí Moravy, s.p.

URBAN CENTRUM BRNO

Stará radnice, Mečová 5
út–pá 10–18, so 13–16 h
tel.: 542 210 297
www.urbancentrum.brno.cz
e-mail: urbancentrum@brno.cz

Ochrana města Brna před hrozbou 
velké vody a výstavba nového eko-
logického areálu s bohatými mož-
nostmi rekreačních aktivit, to jsou 
témata dvou nových výstav, které 
nabízí Urban centrum na Staré 
radnici od úterý 13. ledna 2009 do 
konce února 2009.

v místech, kde je to možné, kde nejsou 
ohroženy životy lidí a nehrozí škody 
na majetku. Naopak tam, kde by velká 
voda ohrožovala životy lidí a majetek, 
jsou navrženy protipovodňové zemní 
valy, železobetonové hráze a místně 
i mobilní hrazení. Projekt počítá i s ur-
čitým rozšířením koryt řek a úpravou 

loze téměř 250 hektarů nese stopy 
mnohaleté těžby písku a ukládá-
ní odpadu z Brna i okolních obcí. 
V současné době je část plochy vyu-
žívána jako zahrádky a část zarostlá 
náletovou vegetací. Studie rekulti-
vace černovické skládky počítá s vy-
užitím areálu k rekreačním účelům. 
Bývalá skládka a opuštěný pískový 
lom nabízejí možnosti k provozo-
vání adrenalinových sportů (umělé 
lezecké stěny či slaňování  z náhorní 
plošiny na dno kaňonu), i dalších ak-
tivit – golfu, cyklistiky, pěší turistiky. 
Rekultivace skládky a výstavba od-
počinkového a rekreačního areálu je 
pro příští léta jednou z priorit města 
Brna. (met)

objektů, které tvoří překážky na to-
cích, jako jsou jezy, mosty, lávky, atd.

II. výstava: Přeměna městské
skládky Černovice

Tématem druhé výstavy je přeměna 
bývalé městské skládky Černovice 
na ekologický areál. Území o roz-
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ALPHA Group CZ spol. s r.o.,
Jana Schwarze 4, Ivančice 664 91

e-mail: obchod@alphagroup.cz,
tel.: +420 546 437 210, tel./fax: +420 546 434 370, 

mobil: +420 603 833 560

www.alphagroup.cz

 bytový textil  podlahy  suché stavby

ALPHA Group CZ

PRODÁVÁME stavebniny, stavební a hutní materiál.
Specializujeme se na cihly, broušené cihly, bloky ať už pálené či betonové, 
systém Supertherm. Další náš sortiment tvoří venkovní zámková dlažba.
Zastupujeme fi rmy Diton, Ferobet, Heluz, Teraco Wech.
http://www.savanah.cz 

Kontaktní  údaje:
Adresa: Mřenková 623/106, 664 91  Ivančice 
Mobil: +420 737 246 972, +420 737 246 973, +420 603 809 333 
E-mail: savanah@savanah.cz 

SAVANAH-EKO, Ivančice s. r. o.SAVANAH-EKO, Ivančice s. r. o.

Lanatex Ivančice
lanatex@lanatex.cz

kontakt: Z. Vaněčková, tel.: 731 460 521
e-mail: vaneckova@lanatex.cz

nabízí za výhodných podmínek:
• barvení přízí a česanců 
• prodej vlnařských tkanin, textilních strojů a nemovitostí  
• pronájem výrobních, skladovacích a kancelářských prostor

ko

Zaměřeni společnosti 
 Dle dodané výkresové dokumentace vyrábíme:

Firma se strojírenskou výrobou založena 
v listopadu 1992, postupně se vyvijející

do současné podoby. 

 Stroje a strojní zařízení 
  Svařované a montované kompo-
nenty a celky 
 Manipulační zařízení 

  Lehké a střední ocelové konstrukce 
včetně povrchové úpravy 
 Zámečnická výroba 
 Strojní opracování

D&S Brno s.r.o., Palackého náměsti 13, 664 91 Ivančice
telefon: 546 451 087, 546451001, fax:  546451002 

e-mail: ds-brno@ds-brno.cz,  www.DS-BRNO.cz

telefon: 515 532 899
www.nabytekjurankovi.estranky.cz

výstavní plocha 600 m2

otevřená prodejna 
v Ivančicích
Na Brněnce

w

o

Ivančice
Oslavanská 27
546 452 232

M. Krumlov
nám. T.G.M.
(OD Jednota)
515 324 587
Náměšť n. Osl.
nám. T.G.M.
721 442 945

evřená prodejna 
v Ivančicích

nově

Kamenná 1, Brno, naproti lékárny Milosrdných bratří. tram. zastávka – č. 2, 5, 6, 7
Na Jaře otevíráme v prostorách K – SERVISU Ivančice

– kadeřnictví a modeláž nehtů.

Kamenná 1, Brno, naproti lékárny Milosrdných bratří. tlosrdných bratří t

PEDIKÚRAPEDIKÚRA
Míša Životská
 603 116 299

PEDIKÚRAPPPPPPP ÚÚÚPEDIKÚRAPEPEPEPEPEDDIDIDIDI ÚÚKÚKÚKÚKÚRRAPEPEPEPEPEPEPEDDIDIDIDIDIDI ÚÚKÚKÚKÚKÚKÚKÚRARARA
K – STUDIOK – STUDIO

KOSMETIKAKOSMETIKAKOSMETIKA
Simona Přichystalová 

723 077 674

MANIKÚRA
A MODELÁŽ NEHTŮ

MANIKÚRAMANIKÚRA
A MODELÁŽ NEHTŮA MODELÁŽ NEHTŮ

Nikola Sourová
723 351 441

KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

Veronika Jíšová – 603 344 240
Renata Konečná – 731 106 050

K-Servis KONEČNÝ s.r.o.
Ke Karlovu 299/82,
664 91 Ivančice - Němčice,
e-mail: kservis@nakupujeme.cz

www.kservis.nakupujeme.cz

voda – topení – plyn – servis
koupelny na klíč

• kompletní montáže vody, topení plynu a elektřiny • 
• zednické a obkladačské práce •

• plastová okna - prodej a montáž •

servis na plynové kotle
777 000 031, 546 434 124

Možnost využití k bydlení
i k podnikání!

Prodej budovy
ve středu města Ivančice

Kontakt  731 113 114

Jako příklad uvádím objízdnou komuni-
kaci na staré sídliště, která umožnila de-
fi nitivní opravu povrchů ulic Za ústavem 
a Jana Blahoslava s prozatímním dokon-
čením obytné zóny rovněž na starém síd-
lišti. Byla dokončena rekonstrukce a do-
stavba budovy hasičské zbrojnice v Něm-
čicích, která bude dobře sloužit osvědče-
né a spolehlivé jednotce dobrovolných 
hasičů. Z rozpočtu jihomoravského kra-
je byly získány významné dotační pro-
středky na vybudování kanalizace v uli-
cích Hybešova a Pod hájkem. Podařilo se 
nám získat rovněž dotaci z Regionálního 
operačního programu na pokračování re-
konstrukce parku na Réně. 
Z dalších akcí jmenuji například vybudo-
vání vodovodu na ulici Padochovka, veřej-

ného osvětlení z Letkovic zadem do Ivan-
čic, modernizace vybavení fotbalového 
stadionu, prodloužení a napojení kanali-
zace na horskou vpusť na Křížové cestě.
Zvláště se zmiňuji o stavbách, které ma-
jí vztah ke kulturnímu dědictví. V le-
tošním roce proběhla kompletní opra-
va střechy Synagogy a byla dokončena 
rekonstrukce radničního nádvoří s vy-
budováním bezbariérového přístupu. 
V současné době jsou na základě pro-
jektu generální rekonstrukce Synagogy 
na další kulturní centrum města podá-
ny žádosti o dotaci jednak z Regionální-
ho operačního programu a jednak násle-
dovně ze státního rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že se během roku poda-
řilo městu zajistit významné dotační pro-

středky, bylo nutno 
vzhledem k povin-
né vlastní fi nanční 
spoluúčasti někte-
ré akce přesunout 
do návrhu rozpoč-
tu na rok 2009.

Velmi netrpělivě čekáme na rozhodnu-
tí centrálních orgánů, zda SVAK Ivanči-
ce dosáhne na prostředky z Operační-
ho programu životní prostředí, které by 
umožnily v první etapě realizovat do-
stavbu kanalizační sítě a rekonstrukce 
vodovodů a kanalizací včetně intenzifi -
kace ČOV. Na tom, zda se tento komplex 
staveb bude v nejbližších letech usku-
teční, závisí další investice, zejména do 
defi nitivních oprav povrchů komunika-

cí. Pokud vše dopadne příznivě, bude 
v Ivančicích probíhat v blízké době ně-
kolik velkých stavebních akcí, které bez-
pochyby ovlivní živost ve městě. 
Velikým problémem a nejen v Ivanči-
cích, ale dnes už téměř všude, je hustota 
provozu. Vzhledem k tomu, že stát pro-
střednictvím ŘSD velmi omezuje zejmé-
na z ekonomických důvodů budování ná-
kladných obchvatů, soustředíme se spo-
lu s JmK na komunikacích II.třídy pře-
devším na zkvalitnění průtahu městem. 
První velkou stavbou na průtahu bude 
rekonstrukce kanalizace na ulici Na Br-
něnce, která je v návrhu rozpočtu na rok 
2009. Následovat bude vybudování kva-
litního povrchu v režii JmK. Po schválení 
nového územního plánu bude úsilí smě-
řovat ke stavbě nové silnice od křižovat-
ky U tří kohoutů s napojením u cihelny. 
Konečným řešením by mělo být zklidně-
ní dopravy ve středu města. Pro zaokru-

hování trasy průtahu zejména pro ná-
kladní dopravu bude sloužit zrekonstru-
ovaný tzv. jižní obchvat. Výsledkem bude 
vyloučení nákladní dopravy kromě nut-
ného zásobování ze středu města.
A co se tedy konkrétně připravuje? S tím 
vás seznámím zatím jen rámcově, pro-
tože mnoho závisí na vývoji ekonomic-
ké situace v České republice v souvislos-
ti s hospodářskými problémy eurozóny. 
Je toho opravdu dost. Především bychom 
chtěli dokončit akce, které se nestihly re-
alizovat letos. Pro rok 2009 to jsou rekon-
strukce povrchů v ulicích Pod Hájkem 
a Hybešova, parkoviště na starém sídliš-
ti, vybudování komunikace za JBS Ivex, 
vybudování chodníku v Letkovicích, sou-
visející s celkovou úpravou návsi. V příš-
tím roce by měla být realizována i do-
stavba sídliště Boží hora II, současně 
s řešením komunikačního napojení jed-
nak na krajskou silnici, jednak do zástav-

by Horní Pancíře, kde se počítá i s vybu-
dováním nutných inženýrských sítí. Bu-
de se pokračovat v rekonstrukci parku 
na Réně a dětských hřišť. Zpracovává se 
dokumentace pro vybudování sportov-
ní haly na fotbalovém stadionu a nové-
ho domova pro seniory. V úvahu připa-
dají i dostavby tělocvičen pro ZŠ Vladimí-
ra Menšíka a ZŠ v Němčicích. Připravují 
se nezbytné předpoklady pro zpracová-
ní dokumentace pro rekonstrukci jižního 
obchvatu. Stranou nezůstanou pochopi-
telně ani místní části.
Pokud se nic neočekávaného nestane, bu-
de zahájena i dostavba lokality Boží ho-
ra II s tolik potřebnou občanskou vyba-
veností.
Některé okolnosti ovlivnit můžeme, jiné 
nikoli. Nežijeme v izolovaném prostoru. 
Udělejme společně všechno proto, aby 
dopady očekávaných ekonomických pro-
blémů byly co nejmenší.

Ivančice – město Menšíka a chřestu

Text: Dita Brančíková, foto: archiv redakce

Jak to vidí -  MUDr. Vojtěch Adam – starosta Ivančic
Rokem 2008, který právě uplynul, skončil poločas volebního období. Je vhodné se ohlédnout, co vlastně tento rok přinesl, 
s čím můžeme být spokojeni a s čím méně. Lze s klidným svědomím říci, že všechny podstatné investiční akce za několik 
desítek milionů korun, navržené k realizaci pro tento rok, byly realizovány.

Nejslavnější Ivančičák
by se letos dožil 80 let

Nejslavnější Ivančičák Vladimír Menšík by se letos na podzim dožil 80 let. Skvělý český komik, ale i herec vážných rolí, ze-
mřel před více než 20 lety. Jeho fi lmy se ale se stále velkým úspěchem objevují v televizi i dnes a zájem je také o expozici, 
která připomíná jeho život a nejznámější role.

Ivančické chřestové recepty

Ivančice na Brněnsku by se možná daly označit za chřestové království. 
Přestože se tam již dnes tato zelenina ve velkém nepěstuje, právě v Ivanči-
cích jí věnují značnou pozornost a každoročně pořádají například slavnos-
ti chřestu. Loni se ho tam za tři dny snědly a prodaly přes tři tuny a podob-
ně to bylo i v minulých letech.

sídlo fi rmy: Alfonse Muchy 17, 664 91 Ivančice, tel. 546 435 795
provoz: 691 26 Pouzdřany 238, tel. 519 415 351, fax: 519 415 312

e-mail: odbyt@mlynalfa.cz, www.mlynalfa.cz

Naděžda FEITHOVÁ, ALFA mlýn a balírna

Firma s rodinnou tradicí se zabývá mlynářskou výrobou, výrobou krup,
balením sypkých a zrnitých potravin, výrobou těstovin a krmiv.

Nabízíme širokou škálu kvalitních potravin:

  mlýnské výrobky – pšeničné, žitné a kuku-
řičné mouky, kukuřičné mouky a krupice

 ječné kroupy 

 loupaný hrách 

 těstoviny

  zdravá výživa – pohanka, jáhly, čočka, 
fazole, mák, vločky, otruby a další

  mlýnská krmiva – krmné mouky, otruby, 
šroty, zrno, krmné těstoviny pro psy

 směsi pro domácí pekárny

Služby: balení, mletí a broušení obilovin, loupání hrachu

BAUMANN, spol. s r.o.
Široká 1, 664 91 Ivančice 
tel: 546 451 224, mob. 602796770, fax: 546 452 224
e-mail: baumann@centrum.cz

provozovna Nová Ves - výroba:

kovové výrobky pro stavby silnic, dálnic, mostů

dřevěné výrobky pro zabezpeční bezpečnosti
s barevným nátěrem

Také ta bude mít letos malé jubileum. 
Otevřeli ji v ivančické Staré radnici 
před deseti lety u příležitosti deseti 
let od Menšíkova úmrtí. A je o ni stá-
le velký zájem, přestože tomu mnozí 
místní skeptici nevěřili. Každoročně ji 
navštíví kolem 6000 lidí.
Menšíkovo minimuzeum tvoří dvě 
místnosti v takzvaném Památníku Al-
fonse Muchy v Palackého ulici. Čestné 
místo mezi exponáty má hlavně Men-
šíkova busta. Její původ není zcela 
přesně znám, patrně byla vytvořena 
během natáčení pohádkového seriálu 
Arabela, kde si Vladimír Menšík za-
hrál hlasatele televizních večerníčků 
pana Majera a v některých dílech se 
dokonce převtělil v jezevčíka Pajdu.
Právě role v Arabele patří k Menšíko-
vým nejznámějším, bylo jich ale pod-
statně víc. Jeho filmografie zahrnuje 
120 titulů, a to nejen slavné kome-
diální role. Svůj talent prokazoval 
i v jiných žánrech například ve fil-
mech Markéta Lazarová a Všich-
ni dobří rodáci a v televizních 
inscenacích Ikarův pád a Taž-
ní ptáci.

Menšík s divadlem laškoval už dlouho 
před těmito rolemi. Přestože vystu-
doval strojnickou školu, s radostí se 
věnoval ochotnickému divadlu a v ro-
ce 1953 dokončil studia na brněnské 
Janáčkově akademii múzických 
umění. O pět let poz-
ději se stal čle-
nem hereckého 
souboru Fil-
mového stu-
dia Barran-
dov a právě 
tam začala 
zběsilá jíz-
da, kdy točil 
i několik filmů 
ročně, řadu te-
levizních pořa-

dů včetně svých nezapomenutelných 
silvestrů a hrál i několik divadelních 
představení denně.
Jeho neuvěřitelné pracovní vytížení 
dokazují i diáře vystavené v ivančic-
ké expozici. Jsou velmi hustě popsané 

a je z nich patrné, že i v době, kdy 
už jej těžce sužovalo astma, 

měl třeba i dvě až tři před-
stavení denně. Menšíka 
připomíná také řada fo-
tografií z různých obdo-
bí a hlavně jeho nezapo-
menutelný hlas a smích, 
který se ivančickým mi-
nimuzeem stále nese.

Smažený chřest s rajčaty
 800 g uvařeného chřestu, jedno vej-

ce, hladká mouka, strouhanka, olej na 
smažení, 150 g majonézy, lžíce bílého 
vína, šťáva z půlky citronu, dvě rajčata
• Osušený chřest obalíme v mou-
ce, rozšlehaném vejci a strouhance 
a smažíme na rozpáleném oleji. Ma-
jonézu smícháme s vínem a citróno-
vou šťávou, přidáme na malé kostky 
nakrájená rajčata. Usmažený chřest 
polejeme omáčkou, podáváme se ze-
leninovým salátem.

Chřestový závin se sýrem
 500 g uvařeného zeleného chřestu, jeden 

balíček lístkového těsta, 200 g tvrdého sý-

ra, 300 g měkkého sýra, jedno vejce, sůl
• Lístkové těsto rozválíme, potřeme 
měkkým sýrem, poklademe chřest 
a posypeme třemi čtvrtinami strou-
haného sýra. Těsto zavineme. Závin 
potřeme rozšlehaným vejcem, osolí-
me a posypeme zbytkem nastrouha-
ného sýra. Pozvolna pečeme v mírně 
vyhřáté troubě. Závin podáváme hor-
ký nebo studený.

Chřestové rizoto
s krevetkami

 1 kg vařeného chřestu, 500 ml chřes-
tového vývaru, 50 g másla, dvě šalotky, 
400 g rýže, 100 ml suchého bílého vína, 
cca 10 mražených krevetek, čtyři lžíce 

olivového oleje, jedna až dvě lžíce strou-
haného sýra
• Z chřestu odkrojíme vrcholy (cca 5 
cm), konce výhonků rozmixujeme na 
pyré. Na másle osmahneme nadrobno 
nakrájené šalotky, přidáme rýži, krát-
ce osmahneme, podlejeme vínem, mí-
cháme, dokud se víno neodpaří. Rýži 
zalijeme vývarem z chřestu, míchá-
me tak dlouho, dokud rýže nezměk-
ne. Nakonec vmícháme chřestové py-
ré a vrcholy. Rozmražené a očištěné 
krevetky krátce orestujeme na dvou 
lžících oleje, osolíme. Do rizota vmí-
cháme dvě lžíce oleje a sýr. Na talíři 
na porce rizota naaranžujeme krevet-
ky, podáváme teplé.

Chřestový salát
s červenou cibulí

 500 g uvařeného chřestu, půl hláv-
ky salátu, 2 červené cibule, dvě rajča-
ta, 150 g tvrdého sýra, 100 ml majoné-
zy, 150 ml bílého jogurtu, sůl, mletý čer-
ný pepř, muškátový oříšek, jedna lžíce 
bílého vína
• Chřest nakrájíme na kousky, salát 
na proužky. Cibuli nasekáme nadrob-
no, rajčata nakrájíme na malé kostky, 
sýr nastrouháme. Z majonézy, jogur-
tu a vína připravíme zálivku, ochutí-
me solí, pepřem a muškátovým oříš-
kem. V míse smícháme zeleninu se 
sýrem a zalijeme zálivkou.

Chřestová káva 
se začala používat začátkem 19. sto-
letí jako náhražka za pravá kávová zr-
na. V roce 1806 totiž vyhlásil Napoleon 
kontinentální blokádu Anglie, a evrop-
ské trhy se tak uzavřely dovozu zboží 
z anglických kolonií, tedy i dovozu ká-
vy. Chřestové semínko je podle expertů 
pro výrobu kávy lepší než čekanková se-
mínka, tedy takzvaná cikorka, její zpra-
cování je ale náročnější, a proto dnes ne-
ní příliš obvyklá.

Odborníci na výživu si pochvalují 
hlavně dostatek vlákniny, málo ka-
lorií, výbornou chuť a snadnou pří-
pravu chřestu. Přesto zatím tato 
zelenina nemá v řadě českých do-
mácností své pevné místo. Možná 
i proto, že dříve býval dostupný jen 
bohatším lidem.

V roce 2003 například průměrný 
Čech spotřeboval jen deset deka 
chřestu, zatímco v Rakousku to bylo 
82 dekagramů a v Německu dokonce 
skoro kilo a půl. Chřest je přitom je-
den z prvních zeleninových pozdra-
vů jara. 
Navíc léčí a prospívá při onemocně-

ní ledvin a močového měchýře, při 
poruchách funkcí jater a žlučníku. 
Příznivě působí také na srdce, krev-
ní oběh a nervovou soustavu. A ně-
které studie dokonce prokázaly, že 
účinkuje také jako afrodisiakum. Vý-
znamně jsou v něm zastoupeny vi-
tamíny A, B1, B2, C, E, niacin a kyse-
lina listová, také draslík, fosfor, sí-
ra, vápník, hořčík, železo, mangan, 
měď a selen.
Takzvaný špargl se začíná sklízet 
zjara asi od poloviny dubna, kdy za-
čínají vyrážet první výhony. Sklizeň 

výhonů pak pokračuje denně až do 
poloviny června. A právě na přelo-
mu května a června se konají slavné 
ivančické slavnosti chřestu. 
Chřest se v Ivančicích pěstoval na 
přelomu 18. a 19. století. O jeho slá-
vě svědčí to, že byl v 19. století do-
dáván až na vídeňský císařský dvůr. 
Ivančický lékárník Anton Worel do-
konce obdržel titul dvorního doda-
vatele chřestu. Možná v této době 
vzniklo španělské sousloví „ Jdi sma-
žit chřest!“ Češi se v podobných si-
tuacích posílají například do háje.

Do Ivančic? Na chřest! NAVRHNEME, UŠIJEME A KOMPLETNĚ VYBAVÍME VÁŠ DOMOV

ORIGINÁLNÍ BYTOVÝ TEXTIL

Dekorační závěsy  Záclony,  voály  Římské rolety  Polštářky 
 Ubrusy, prostírání,  stolní soupravy  Přehozy
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T. Procházky 16
664 91 Ivančice

tel./ fax: 546 435 614
mob.: 721 952 224

Hybešova 28
602 00 Brno

tel.: 543 211 842
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 Má Brno celkově v oblasti zdra-
votnictví lepší pozici než Praha? 
V Praze jsou sice velké kapacity, 
ale hrají si na svém vlastním pí-
sečku. Na Mayo Clinic (s níž bude 
spolupracovat ICRC, pozn. redak-
ce) nemají profesoři kliniky svo-
je pracovny, všechno funguje jako 
komplet, který pracuje pro pacien-
ty. Jen šéf každého úseku má svo-
ji pracovnu, kde může přijímat ná-
vštěvy. Jinak všichni pracují na sá-
lech nebo bádají. U nás je tendence 
těch postkomunistických profeso-
rů, kteří chtějí mít všechno svo-
je a nikomu to nepůjčí, a takových 
je v Praze hodně. Proto Praha není 
tak progresivní město.

 V čem je teď Brno především na 
špičce?
Například Masarykův onkologic-
ký ústav je respektované praco-
viště pro celou republiku, čehož je 
také potřeba využít. I tam budou 

Julínek: Brno má nejmodernější traumacentrum
a onkologické centrum, přibudou další pracoviště

Text: Dita Brančiková
Foto: archiv, www.fnbrno.cz

Centrální operační sály.Oddělení urgentního příjmu.

Magnetická rezonance.

spolupracovat s Mayo Clinic. Tak-
že máme v Brně nejlepší onkolo-
gické a traumatologické centrum 
v republice. V Praze jsou také dob-
rá centra pro léčbu onkologických 
onemocnění, ale ta péče je roztříš-
těná. Každá nemocnice je zaměře-
na na jiný druh rakoviny. V Brně 
na Žlutém kopci přibude ještě je-
den pavilon na další typy nádorů 
a obrovské laboratorní zázemí se 
zaměřením na výzkum, aby mohli 
víc spolupracovat s Mayo Clinic.

 Takže Brno bude skutečně cen-
trem zdravotnictví?
Byl bych rád, aby se do Brna sjížděli 
pacienti, kteří mají něco komplikova-
ného nebo vážné onemocnění, které 
potřebuje špičkovou péči. A taky, aby 
když se objeví nějaká nová metoda, 
aby to poprvé bylo použito v Brně. 
Je to takové naplnění té značky uni-
verzitní město. Investice do takového 
rozvoje je velmi důležitá.

Pokračování rozhovoru s Tomášem Julínkem z minulého čísla Moravské-
ho Metropolu.

 Kdy tohle všechno bude fungo-
vat?
Ty plány jsou jasné. Traumacen-
trum už máme, tam se musí do-
končit spinální jednotka, která 
bude do konce tohoto roku a bude 
špičková a moderní. ICRC je roz-
děleno do dvou etap. V roce 2013 

by měla fungovat první etapa. Už 
teď se tam kope. Masarykův onko-
logický ústav teď připravuje pro-
jektovou dokumentaci k novému 
pavilonu a mělo by být hotovo 
v roce 2012.

 Kolik budou tyto projekty stát?
Jsou to rozhodně efektivně vyna-

ložené prostředky a jsou to mili-
ardy korun. Velké částky jdou i do 
Prahy, ale myslím, že peníze, které 
jdou do Brna, jsou efektivněji vy-
naložené.

Studie Mayo Clinic
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e Člověk nemá litovat věcí, které udělal, ale těch, co neudělal,  bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na Novou velkou knihu etikety od Ladislava Špačka  se může těšit  J. Hochmanová, Jurkovičova 18, Brno.  Pro 

úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky na výstavu Tutanchamon, jeho hrob a poklady. 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 5. února 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.      

METROPOL   horoskop od 28. 1. do 10. 2.

Beran 21. 3. - 20. 4.
V novém roce využijete plně va-

še kreativní myšlení a to ve všech oblastech 
života. Profesně se nebraňte žádné změně, 
přinese vám mnoho nových poznatků. Važ-
te si pevných vztahů a věrnosti.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vstupujete do období rovnováhy 

a zklidnění. Všechno, do čeho se pustíte, má 
šanci na úspěch, pokud se vyvarujete příliš 
zbrklým úsudkům a budete jednat s rozu-
mem. Víc sportujte a choďte do přírody.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Neubíjejte svůj talent a schopnos-

ti řešením malicherných a bezvýznam-
ných problémů. Posuzujte je s větším nad-
hledem a velkorysostí, o to víc vám zbude 
energie a činorodosti na podstatné věci. 

Lev  23. 7. - 23. 8.
Podle fi lozofi e Andyho Warhola 

mějte dál rádi svůj stereotyp, neměňte své 
zvyky, potřeby ani záliby, vyhněte se pře-
vratným změnám a revolucím a bude se 
vám dařit dobře. Revoluce jste vy sami. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Věřte více svým vlastním poci-
tům a nenechejte se ovlivňovat 

názory jiných. Máte neomylnou intuici, 
která vám umožňuje předvídat události 
i záměry ostatních. Snadno odhalíte, když 
míří proti vám.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Vznášejte se dál lehce nad ze-

mí. Takový přístup k životu je závidě-
níhodný, někdy však trochu nebezpeč-
ný. Pokud se vám podaří udržet správ-
nou míru i vzdálenost, budete celý rok 
very happy.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Neslibujte zbytečně to, co ne-
hodláte splnit. Jste velmi obrat-

ní a cílevědomí, ale zabývejte se jen tím, 
na co vám stačí síly. Nemusíte se drát pří-
liš dopředu, i tak se dostanete daleko. Má-
te se na co těšit.  

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Jste nabití odvážnými myšlen-

kami a převratnými nápady. Nenechej-
te se ničím zastavit ani otrávit a využij-
te plně svého tvůrčího myšlení. Všímej-
te si také malých a obyčejných věcí. I ty 
jsou inspirativní. 

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Pro vás nastal čas hledání a obje-

vování sebe sama. V minulém roce jste 
poněkud utrpěli ztrátou sebedůvěry, tu se 
vám však podaří lehce najít, když budete 
uvážlivější, pokornější a rozhodnější.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Čeká vás rok plný skvělých zá-

žitků. Jen si musíte dát pozor, abyste si 
je uměli užít. Přejte je jiným a bude vám 
také přáno. Možná byste mohli být mé-
ně skrbliví a trochu přístupnější. Nic vám 
to neudělá.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Váš jin a jang se letos dostanou 

konečně do rovnováhy. Bude se vám dařit 
v otázkách fi nancí i v pracovních záleži-
tostech, ale v citech se musíte rozhodnout, 
jestli vám jde o lásku, nebo jen o fl irt.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Poučte se z chyb, které jste 

v minulém roce udělali, ale neohlížejte 
se zbytečně zpátky. Nové zážitky a udá-

losti vás posunou do-
předu, máte šanci, že 

budete v příštím roce 
úspěšní, obdivovaní 

a spokojení.

Tání
Ženský 
zpěvní
hlas

Výhra 
na dvě
čísla

Peřej
Tisíc 

kilogramů
Škubat

Firma pro 
výzkum 

veřejného 
mínění

Literární
listy

(zkratka)  
Biceps

Skupenství 
vody

Podvody
Součást 

éterických 
olejů

Přínos 
nevěsty

do
manželství

Žabí
slabika

Osázet 
trávou

a stromy

Čára 
symetrie

Astro-
logický 
pojem

Jez

Cizí prací 
prášek

Otázka
prvního 
pádu

Jednotka
síly

zvuku
Auto

Biblická 
postava

Indická
řeka

Značka
teplé deky

Cizí
varianta 
jména
Marie

Avšak

Dobrota

Název 
hlásky N

Nástroj 
kopáče

Španělské 
město

Olga 
(domácky)

Povrchový 
důl

L

Obec
u Svitav

Soubor
slov

Postel

Bůžek
lásky

Otáčivý 
impuls

Z toho 
důvodu

Římských 
51

Být pří-
jemný oku

NAPOVÍME: 
Akai, anol,
Banás, Ati, 

Tanja, spin.

Město
v Čadu

Náš východ-
ní soused

Bál

Republika

Kus
ledovce

Poučka
Sjezd 

sokolských 
jednot

Ostravská 
zpěvačka

Možná 
(knižně)

Pilot
kačera 

Skrblíka
Manželka

V nejbliž-
ším dosahu

Takové 
množství

NAPOVÍME: 
AISA, ambo,
Kodym, ron,
EK, astral.

Obraz
nahé
ženy

Soustava 
střešních 

trámů

Velká myš

Frontman 
skupiny 

Wanastovi 
vjecy

Slůvko 
překvapení

Filmová 
hvězda

Vychýlení 
(knižně)

Tělní 
výměšek

při
námaze

Plošná
míra

Stáří

Roční 
období

Ono

Třída

Barva
na vejce

Slovenské 
přirovnání

Koně 
(básnicky)

Končina

Jméno 
skladatele 
Krejčího

Která věc

Déšť
tekoucí
po zemi

Bylina
kozlík 

lékařský

Lité
betony

Iniciály 
Klepáčové

Rumunské 
město

Německy 
„ve“

Cukerné 
roztoky

Britské 
univerzitní 

město

Cizí
značka 

elektroniky

Nástrahy 
pytláka

Nepode-
psaný
dopis
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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

Majitel České sportovní pan Miroslav Černošek s tenisty Petem Samprasem 
a Radkem Štěpánkem.

Československé reprezentantky vy-
bojovaly pohár několikrát. Součas-
né české družstvo díky loňskému po-
stupu mezi 8 nejlepších světových 
týmů a hráčskému potenciálu dispo-
nuje velkou šancí navázat na minu-
lé úspěchy. Letos se o to pokusí Pet-
ra Kvitová, Yveta Benešová, Lucie Ša-
fářová, Květa Peschke a Petra Cetkov-
ská - tenistky pohybující se v horních 
patrech světového žebříčku.
Los Fed Cupu pro rok 2009 přisoudil 
našemu družstvu do I. kola atraktiv-
ní tým Španělska v domácím prostře-
dí. V případě úspěchu budou mít Češ-
ky možnost po dlouhé době bojovat 
přímo o fi nálovou účast a zaútočit na 
vysněný fedcupový titul. Kvalita obou 
týmů a důležitost utkání podle odbor-
níků napovídají, že již v Brně budeme 
svědky tenisové události prvotřídního 
významu, která bude v centru zájmu 
fanoušků a která se setká i s adekvátní 
mediální odezvou.

FED CUP opět v Brně na výstavišti
Do Brna se letos opět sjedou přední 
tenistky. Budou bojovat o prestižní 
titul v soutěži Fed Cup, která je pova-
žována za nejprestižnější ženskou 
týmovou soutěž. Pravidelně se jí zú-
častňují nejlepší světové hráčky. Lo-
ni se v zápasech Fed Cupu prezento-
valo téměř 100 národních týmů.

Miroslav Černošek
majitel České sportovní, a.s.

 Proč se vlastně hraje Fed Cup 
v Brně?
Loňské utkání proti Slovensku se v are-
álu brněnského výstaviště velmi vyda-
řilo. Našli jsme tu skvělé zázemí a také 
vyprodané ochozy a skvěle fandící di-
váci naše rozhodnutí vrátit se do Brna 
podpořili. 

 Je náročné dirigovat tolik tenistů?
Necítím se jako dirigent. Fedcupové 
utkání je koncert – když přistoupím na 
vaši terminologii – kde několik špičko-

vých hráčů hraje důležitá sóla, ale dů-
ležité je, aby každý v organizačním vý-
boru i týmu dokonale znal a zvládl svůj 
part. Vloni se nám to podařilo.

 Jaký budou mít hráči program mi-
mo zápasy?
V Brně budou od pondělí a jejich hlav-
ní úkol bude sžít se s mobilním kurtem, 
halou a povrchem. Na mnoho společen-
ských akcí čas nebude, prvořadý je po-
stup, ale čas na večeři či procházku do 
města mít samozřejmě budou. 

 S kým mohou mít naši hráči letos 
největší potíže?
Nechci plánovat dál, jsem rád, že čes-
ký celek postoupil do světové skupi-
ny, a tak raději koukejme od zápasu 
k zápasu. Jako první v řadě nás če-
ká Španělsko, ale máme hráčky, kte-
ré jsou schopny hrát vyrovnané zá-
pasy prakticky s kýmkoli ze světové-
ho žebříčku.

Text: DiD, foto: archív Fed Cup
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Centro Zlín Retail Park
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Kdo tomu rozumí

Jiří Guth-Jarkovský
napsal rozsáhlou prá-
ci o slušném chování. 
Rady a postřehy v de-
sítce jeho knih jsou 
platné dodnes, i když 
je řada lidí nedodržu-

je. Ceremoniář prezidenta Tomáše Gar-
rigue Masaryka Guth Jarkovský je po-
važován za předního českého znalce 
etikety. 

Ladislav Špaček
sepsal podobně roz-
sáhlé dílo jako jeho 
předchůdce Guth Jar-
kovský. Mluvčí býva-
lého prezidenta Vác-
lava Havla učí slušné-

mu chování manažery i politiky. O eti-
ketě natočil i několik televizních seri-
álů.

Eliška Hašková Coo-
lidge
je v Česku známá 
hlavně jako asistent-
ka pěti amerických 
prezidentů. Byla ale 
také náměstkyně šé-

fa protokolu na americkém minister-
stvu zahraničních věcí. Dnes vede fi r-
mu, která radí klientům nejen v oblasti 
etikety a protokolu, ale i vztahů s veřej-
ností či gastronomie.

Slušné chování ale není výsadou asi-
stentek, ceremoniářů nebo mluvčích 
prezidentů. Už od dětství by ho měli 
vštěpovat rodiče a učitelé dětem, a ta-
ké dbát na jeho dodržování. Týká se to 
nejen slušné mluvy, ale vůbec chová-
ní člověka ve společnosti, třeba při jíd-
le nebo při jiných společenských udá-
lostech. Stačí málo a trapas je na svě-
tě. Nejjednodušší přitom je, vyhnout 
se mu.
Tak například žena jde vedle muže 
vždy (až na naprosté výjimky) po jeho 
pravé ruce, muž jí drží dveře, pomáhá 
jí do kabátu, ze schodů jde první a do 
schodů až za dámou. Ne proto, aby jí 
koukal pod sukni, ale aby zabránil pří-
padnému pádu. Pravdou je, že někte-
ré ženy dnes tyto způsoby nepřijíma-
jí s radostí. Extrémní feministky je na-
příklad odmítají. Podle odborníků by se 
ale měl muž slušného chování držet, 
i když hrozí, že ho žena v tom horším 
případě ze schodů třeba i shodí.

Co Guth-Jarkovský
netušil

Některá Jarkovského pravidla se už 
dnes sice příliš neužívají, to ale nezna-
mená, že by byla etiketa chudší. Právě 
naopak. Neustále se rozšiřuje, a tak se 
v nových příručkách často objevuje ka-
pitola o netiketě.
Není to opak etikety, jak by se mohlo 
zdát. Netiketou by se měli řídit všich-
ni uživatelé internetu. Přestože si to-
tiž při používání počítače můžete při-

padat jako zcela anonymní, není to tak. 
Metody, jak vystopovat v síti konkrét-
ního uživatele, zvládne i mnoho laiků. 
Proto by se vám urážky nebo pomluvy 
vašich známých nemusely vyplatit.

Některá pravidla
netikety

•  Na druhém konci jsou lidé, ne po-
čítač. To, co napíšete do počítače, 
byste možná dotyčnému nikdy ne-
řekli do očí.

•  Dodržujte pravidla slušnosti ob-
vyklá v normálním životě. Co je ne-
vhodné v obvyklém životě, je ne-
vhodné i na internetu.

•  Internet je sice globální síť, každá 
národnost má ale svá specifi ka. Co 
je dovolené na americkém chatu, 
nemusí být dovolené na arabském, 
a to platí o všech podobných sku-
pinách. Politika, náboženství a po-
dobné otázky by měly být diskuto-
vány s maximálním taktem a v me-
zích slušnosti.

•  Buďte ohleduplní. Neposílejte zby-
tečně velké e-mailové zprávy a po-
síláte-li přílohy, komprimujte je.

• Piště bez hrubek, vypadá to lépe!
•  Nezneužívejte svou moc! Pokud 

jste správce serveru, máte sice pří-
stup k poště ostatních, ale nemusí-
te ji kontrolovat jenom tak z nudy.

• Nerozesílejte spam a reklamu.
• Neporušujte autorská práva.

Ladislav Špaček – mistr etikety

 Zvládají „slušné chování“ lépe 
muži nebo ženy?
To je zajímavé - ačkoliv ženy jsou 
sociálně vnímavější (jaksi „od pří-
rody“, je jim to geneticky dáno do 
vínku), v etiketě, jakkoli je to prá-
vě soubor norem sociálního cho-
vání ve společnosti ostatních li-
dí, se to vyrovnává. Sleduji zejmé-
na v mladší generaci podnikate-
lů, manažerů, studentů, tedy těch, 
kteří už vědí, že jim etiketa oteví-
rá v jejich profesi dveře k úspěchu, 
jak se mladí muži perfektně oblé-
kají, nenuceně konverzují, starají 
se o své partnerky, jsem příjemně 
překvapen.

 O Češích se někdy říká, že jsou 
nevychovaní. Platí to? Jak se na 
nás dívají v cizině?
Trochu na tom něco je, jsme zane-
dbaní léty, kdy jsme neměli kon-
takt se světem a bylo celkem jed-
no, co máme na sobě, jak se k sobě 
vzájemně chováme, neznali jsme 
běžné společenské akce, jako jsou 
recepce, společenské večírky, fi-
remní akce pro klienty. 
Oslavy MDŽ to ne-
mohly nahradit. 
Ovšem v sou-
časné době se 
rychle k vy-
sokým stan-

dardům vracíme, máme v nich to-
tiž bohatou předválečnou tradici, 
také díky Jiřímu Guthu-Jarkovské-
mu. Za první republiky jsme pat-
řili spolu s Francií k evropské špič-
ce, pokud jde o etiketu. Teď se vra-
címe ke kořenům, a to úspěšně. 
Doba fialových sak a bílých pono-
žek rychle odezněla a dnes potká-
te spoustu dokonalých manažerek 
v kostýmcích a lodičkách a mana-
žerů v bezvadných oblecích s dob-
ře uvázanými kravatami.

 Jak jsme na tom s dodržová-
ním etikety ve srovnání 

s jinými zeměmi?

Některé země, třeba latinskoame-
rické nebo Francii či Británii bu-
deme dohánět dlouho. Když jdete 
v Římě v poledne po ulici a potká-
váte úředníky v perfektních oble-
cích, košilích na míru, čistých bo-
tách, s bezvadným sestřihem vlasů 
a sledujete je, jak stolují, říkáte si, 
takhle nebude český úředník vypa-
dat nikdy... Ale myslím, že kontak-
ty s Evropou a právě české před-
sednictví EU nám v tom hodně po-
může.

 Které pravidlo slušného chová-
ní v zahraničí vás nejvíc překva-
pilo?
Při návštěvě Nového Zélandu jsme 
navštívili domorodý kmen Mao-
rů. Ti nás vítali po svém: každému 
z naší delegace přiložili čelo na če-
lo a třeli se nosy o naše nosy... Tak 
blízký tělesný kontakt s válečníky, 
kteří drželi v ruce kopí, nás zasko-
čil, to je pro Evropana nezapome-
nutelný zážitek.

Původní profesí pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, poz-
ději Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na katedře českého 
a slovenského jazyka FF UK učil historický vývoj spisovné češtiny. Od roku 
1990 pracoval v Československé televizi jako vedoucí domácího zpravodaj-
ství a zároveň byl parlamentním zpravodajem a moderátorem pořadu Udá-
losti, komentáře. V letech 1992 až 2003 mluvčí prezidenta republiky Václa-
va Havla a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. 

Text: Dita Brančíková, foto: archiv redakce

Nová velká kniha etikety
Češi mají nového univerzálního průvodce různými společenskými 
událostmi.

Sestavil ho pro ně prá-
vě Ladislav Špaček. 
Nová velká kniha 
etikety seznamu-
je čtenáře se 
všemi formami 
společenského styku, se 
správným řešením společenských 
situací a s pravidly jednání jak do-
ma, tak v cizině.
Množstvím informací a rad překo-
nává všechny dosud vydané pří-
ručky společenského chování. Po-
skytuje praktické návody, jak se 
chovat ve společnosti, v kance-

láři, na ulici i doma, 
jak správně stolovat, 
jak se oblékat, jak se 
chovat na recepci, na 
banketu, jak připra-
vit návštěvu ústav-
ního činitele, jak jed-

nat se zahraničními partnery.
Je velmi užitečnou pomůckou pro 
školu, úřad, fi rmu i rodinu, tvrdí 
její autor. Nová velká kniha etike-
ty ukazuje i nové trendy v obléká-
ní či stolování. Oproti původní Vel-
ké knize etikety má asi dvojnásob-
ný rozsah.  (dib)
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Etiketa 21. století, víc než jen zasedací pořádek
Že má hostitel sedět v čele stolu a pozorně se starat o své hosty, platí dnes stejně jako to platilo před sto lety. Jsou 
prostě pravidla, která se nemění. A základy slušného chování, jinak také etiketa, k tomu rozhodně patří! Nikdy 
to ale nebylo jen o stolování, což platí, ne-li víc, i dnes.

Vivat anno 2009!

Tak jsme zase překročili tu pomy-
slnou hranici, která dělí starý rok 
od nového. Vykročení do něj není, 
pravda, příliš optimistické.

Nejdiskutovanějšém tématem po-
sledních týdnů se stala  finanční 
krize, skeptické prognózy pro nad-
cházející měsíce slyšíme ze všech 
stran a myslitelných úhlů pohle-
du. Rada se přímo nabízí: buď-
me i v těchto nepříliš příznivých 
časech optimisty, vždyť „všechno 
vždycky nějak dopadlo“, jak v jed-

né z písní uklidňuje Jiří Suchý. Za 
nás vám můžeme slíbit, že se vyna-
snažíme přinášet vám rozptýlení 
v podobě příjemného, zajímavého 
a občas snad i zábavného čtení. 

Tak třeba těm, co věrně sledují 
epizody Ordinace v růžové zahra-
dě, v rozhovoru odhalíme něco 
ze soukromí Petra Vágnera, podle 
divácké ankety nejpopulárnějšího 
člena zdravotnického týmu zmí-
něného televizního seriálu. 

Z úplně jiného soudku vám nabíd-
neme nadčasově aktuální téma 

etiketa, které v rozhovoru zevrub-
ně probereme s pokračovatelem 
Gutha-Jarkovského. Přihořívá, na-
še otázky zodpoví „arbiter elegan-
tiarum“ pan Ladislav Špaček.     

Očima majitele České sportovní, 
pana Černoška, vám přiblížíme 
tenisový turnaj Fed Cupu, který 
se po loňských dobrých zkušenos-
tech organizátorů odehraje znovu 
v pavilonu B brněnského výsta-
viště.

Představíme také město Ivančice, 
které v minulosti proslavilo pěs-

tování chřestu. Na počest této de-
likatesy jeho obyvatelé při obno-
vování tradice pořádají festival. 
Ale hlavně a především, Ivančice  
mají svého velkého rodáka, neza-
pomenutelného Vladimíra Menší-
ka. 

I dnešní vydání doplní střípky ze 
života Brna a měst jeho regionu.     

Simona Zbořilová
obchodní ředitelka

zborilova@tydeniky.cz   




