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MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ

Jan Plouhar 

Jan Plouhar je rád,Jan Plouhar je rád,
že si ho lidé všimliže si ho lidé všimli

Jan Plouhar začínal s hereckou kariérou v Ostravě. Momentálně se však jeho nezpochybnitelný 
herecký talent rozvíjí v prestižním Činoherním studiu v Ústí nad Labem a také se s ním lze se-

tkat v oblíbeném televizním seriálu Velmi křehké vztahy. 

 Už tři roky vás televizní diváci znají z ro-
le Maxe ze seriálu Velmi křehké vztahy. Ač-

koliv se objevujete spíše ve vedlejší úloze, 
autorky scénáře s vámi nadále počítají. 
Považujete to tedy za svůj úspěch?
Za úspěch považuji už to, že si mě lidé 
vůbec v tom seriálovém boomu, který 
se teď produkuje, všimli.

 Nejste příliš skromný?
Myslím, že skromný nejsem. Sám to-
tiž nestíhám sledovat ty různé seriá-
lové tváře, a to zapínám televizi, jen 
když usínám. Takže si opravdu vá-
žím toho, že mě lidé vůbec zaregis-
trovali.

 Role všeobecně můžeme dělit 
na pozitivní a negativní. Je te-
dy podle vás Max role pozitiv-
ní, nebo negativní? 
Myslím, že Max je v zásadě po-
zitivní role s negativními vlast-
nostmi. Na každém je něco po-
zitivního i negativního.

 V seriálu Velmi křeh-
ké vztahy se můžeme se-
tkat se spoustou skvělých 
a známých herců. Je mezi 
nimi někdo, se kterým jste 
se před natáčením neznal, 
ale následně se z vás stali 
dobří kamarádi? 
Rozhodně je to Rosťa No-
vák, který v seriálu hra-
je Olina Líbala. S ním se 
výborně spolupracuje 
jak na place při natáče-
ní, tak i v divadle, potaž-
mo v souvisejících diva-
delních barech, ve kterých 
spolu rozhodně nemlčí-
me, jelikož si stále máme 
co říct.
 Momentálně se vysílá 

třetí řada Velmi křehkých 
vztahů. Máte informace, zda 

se chystá pokračování tohoto 
úspěšného seriálu?
Tohle bohužel nevím a sám se 
nechám překvapit, jestli se bu-
de pokračovat a jestli lidé ještě 
chtějí tento seriál sledovat. Na 
nich to totiž závisí nejvíc.

 Jaké máte plány do budouc-
na, co se týká seriálového hra-
ní? Objevíte se v nějakém no-
vém televizním seriálu?

Zatím se mi v tomhle směru žádné nové na-
bídky nehrnou, plány tudíž nemám.

 V minulosti jste hrál ve fi lmech Brak a Za-
tracení. Co vám účinkování v těchto fi lmech 
přineslo?
Rozhodně to byla zkušenost, uvolnění se před 
kamerou a navázání spousty dobrých vztahů. 
Například s Vladimírem Drhou, Mírou Škulté-
tym nebo Danem Svátkem dodnes rád zajdu 
na pivo a mám radost, že se s tím ostravským 
klukem vůbec baví. (smích) 

 Natáčení fi lmu Zatracení probíhalo kromě 
jiného v Thajsku. Jak se vám tato země lí-
bila? 
Země je to úžasná a mít prostředky a čas, rád 
bych se do ní ještě podíval. A nemuselo by to 
být pouze jednou. 

 Dále jste také členem Činoherního studia 
v Ústí nad Labem. Jak vzpomínáte na vaše 
účinkování v ostravském divadle Petra Bez-
ruče? 
Účinkování u Bezručů byla pro mne ohromná 
škola. Začínal jsem tam jako šatnář a uvaděč 
v prvním ročníku na konzervatoři, a když pak 
přišlo první hostování, byl jsem štěstím bez 
sebe. Je tam spousta skvělých herců, se který-
mi je radost spolupracovat. Myslím, že právě 
toto divadlo mě v mém profesním životě po-
sunulo nejdál a jsem mu za to moc vděčný. 

 Mohl byste porovnat divadelní, fi lmové, 
respektive seriálové hraní?
Tyto věci nejde porovnávat. Jde o úplně od-
lišnou práci, pokud nepočítám, že se musíte 
naučit text a vytvořit nějakou uvěřitelnou by-
tost. Jak se říká, v divadle si toto celé musíte 
odžít, a máte možnost pracovat na roli až do 
posledního představení. Kdežto u fi lmu a to-
čení to neplatí. Jak jednou natočíte, už to ne-
ní možné vzít zpátky. A taky se u natáčení mé-
ně zkouší, takže všeobecně máte méně času 
o všem dopodrobna přemýšlet.

 Litoval jste někdy, že jste se rozhodl pro 
herecké povolání? 
Lituji toho před každou premiérou, kdy se 
mi klepou nohy, nemůžu sedět ani stát, jíst 
ani pít, prostě nic. A děkuji za toto povolá-
ní ve chvíli, kdy vylezu na jeviště a cítím, že 
se mnou lidi jdou, poslouchají, smějí se a plá-
čou.

 Kterou známou českou herečku byste 
chtěl pozvat na večeři? 
To jste mi připomněl, že jsem dlouho neviděl 
ostravskou herečku Alenu Sasínovou. Asi ji 
v nejbližší době zavolám. (smích) 

•  datum narození: 14. března 
1982

• místo narození: Frýdek-Místek
•  studium: Janáčkova konzerva-

toř v Ostravě (1997 – 2001)
•  divadelní angažmá: Moravské 

divadlo Olomouc, Divadlo Pe-
tra Bezruče, divadlo Rokoko 

Praha, Činoherní studio Ústí 
nad Labem

•  filmové, seriálo-
vé a televizní role: 
Když chcípne pes, 
Kobova garáž, Brak, 
Zatracení, Velmi křehké 
vztahy 
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Ta si uvědomuje svůj vliv na okolní re-
gion, a proto připravila vícero projek-
tů, kterými se snaží vylepšit životní 
prostředí. Už dříve se například zapo-
čalo s výsadbou 1 111 stromů na Os-
travsku. 
Mýval je samosběrný čistící stroj urče-
ný k úklidu vozovek, který byl dovezen 
z Velké Británie. Jeho úkolem je přispět 
ke snížení prašnosti v uvedených lokali-
tách. „Oceňuji hlavně to, že jde o zcela no-
vý vysoce výkonný čisticí vůz. Věřím, že se 
v těchto městských obvodech sníží praš-
nost, která je zde kvůli velkému provozu 

aut velmi výrazná. ArcelorMittal Ostrava 
tímto darem pomůže občanům v nejposti-
ženějších obvodech,“ uvedl starosta Rad-
vanic a Bartovic Břetislav Blažek.

Název pro čistící auto vymyslely děti 
ze třídy 3. B ZŠ Vrchlického v Radvani-
cích a Bartovicích. „Oslovili jsme všechny 
základní školy ve Slezské Ostravě a v Rad-
vanicích a Bartovicích. Z každé školy se 
zúčastnila jedna třída. Komisi složené ze 
zástupců obou obvodů, města Ostravy 
a naší společnosti se nejvíce líbilo jméno 
Mýval,“ prozradila Monika Pěnčíková, 
vedoucí oddělení fi remní odpovědnosti 
ArcelorMittal Ostrava s tím, že celé ví-
tězné třídě věnovala hutní společnost 
prohlídku ZOO Ostrava se speciálním 
programem. (PeB)

Omluva:
V minulém čísle jsme u článku s ná-
zvem USAR tým vyhledává a zachra-
ňuje uvedli nesprávné jméno autora 
fotografi e. Autorem fotografi e je 
Stanislav Kostka, Hasičský záchran-
ný sbor Moravskoslezského kraje. 

Janáčkova fi lharmonie Ostrava ab-
solvovala měsíční turné po Spoje-
ných státech amerických. Během 
těchto dnů ostravští fi lharmoni-
ci propagovali nejen českou hudbu 
a kulturu, ale zároveň zvyšovali po-
vědomí návštěvníků koncertů o Čes-
ké republice a městě Ostrava.
„Odehráli jsme devatenáct koncer-
tů v devatenácti městech na východ-
ním i západním pobřeží Spojených stá-
tů. Najezdili jsme asi šest tisíc kilome-
trů. Naše vystoupení si přišlo poslech-
nout přibližně třicet tisíc posluchačů,“ 
řekl ředitel fi lharmonie Peter Krajni-
ak s tím, že na koncertech pod tak-
tovkou šéfdirigenta JFO Theodora 
Kuchara zazněly skladby od A. Dvo-
řáka, B. Smetany, B. Martinů, J. Fučí-
ka, M. Brucha, L. van Beethovena, F. 
Mendelssohna a S. Rachmaninova. 
Koncert na Floridě shlédla mimo ji-
né slavná krasobruslařka Ája Vrzá-
ňová, každopádně fi lharmonici si 
rovněž zahráli v newyorském Bro-
okvilu v moderním velkokapacit-
ním sále Tilles Center for the Per-
mormig Arts. „Tohle byl můj nej-
krásnější moment v životě. Je oprav-
du nádhera, když člověk vidí, že 
zaplněné hlediště ocení jeho práci,“ 
svěřil se Theodor Kuchar. (PeB) 

Janáčkova fi lharmonie 
Ostrava uspěla

ve Spojených státech Univerzita třetího 
věku v Hlučíně 

V Hlučíně začala fungovat Uni-
verzita třetího věku. Ta je určena 
pro občany starší padesáti pěti let. 
Nejstarší ze zapsaných oslaví letos 
v červnu úctyhodné sedmasedm-
desáté narozeniny. Během dvou let 
na seniory čekají čtyři předměty, 
a to počítač a já, cizí jazyk, právo 
a ochrana životního prostředí. „Vý-
uka bude probíhat  jedenkrát týdně 
odpoledne, vždy po dvou vyučovacích 
hodinách. Rozložena je celkem do čtyř 
semestrů, z nichž každý bude trvat 
patnáct týdnů,“ uvedla tisková mluv-
čí města Hlučín Lada Dobrovolná 
s tím, že pedagogickou odbornost 
budou zajišťovat lektoři Vysoké ško-
ly podnikání v Ostravě. 

Celkem se do prvního ročníku při-
hlásilo čtyřicet uchazečů. Což byl 
také maximálně možný počet. Velký 
zájem o studium měli také obyvatelé 
z okolních měst, nicméně upřednost-
něni byli lidé z Hlučína. Školné činí 
1 500,- Kč ročně. Student však zaplatí 
jen 500,- Kč, protože 1 000,- Kč je hra-
zeno z městského rozpočtu. 
Výuka probíhá na Gymnáziu Josefa 
Kainara v Hlučíně. (PeB) 

Sedmý ročník o nejkvalitnější  a nej-
krásnější fasádu Moravskoslezského 
kraje hodnotila osmičlenná porota. Ta 
v kategorii Rodinné domy přiřkla ví-
tězství rodinnému domu v Horní Lho-
tě, v kategorii Panelové domy získala 
první místo červenooranžová fasáda 
paneláku na Jílové ulici v Havířově – 
Prostřední Suché a v kategorii Správní 
a průmyslové objekty dominovala více 
než stošedesátiletá budova vítkovic-
kého Rothschildova zámečku. „Při no-
minacích i při výběru samotných vítězů 
jsme kladli důraz především na kvalitu 
použité technologie a materiálů a také 
na práci a tvůrčí invenci architekta,“ řekl 
předseda poroty Jan Zelinka. 

Celkově v soutěži, která si klade za cíl 
ohodnotit a ocenit dobře odvedenou 
práci při realizaci fasády, porota vybí-
rala ze sedmdesáti šesti objektů. V ka-
tegoriích Bytové domy a Energeticky 
úsporné projekty se však vítěz nevy-
hlašoval. „Shodli jsme se na tom, že žád-
ná z nominovaných staveb v těchto kate-
goriích nedosahuje ve všech hodnocených 
kritériích, která jsou skutečně přísná, 
takových výsledků, abychom vyhlásili ví-
těze. Snad se to podaří některému objektu 
v příštím roce,“ vysvětlil Jan Zelinka. 
Slavnostní vyhlášení se konalo v ost-
ravském klubu Parník, přičemž ceny 
předával hejtman Moravskoslezského 
kraje Jaroslav Palas. (PeB) 

Fasáda Moravskoslezského 
kraje 2008 vyhlásila vítěze 

Je dobojováno! Prestižní soutěž Fasáda Moravskoslezského kraje 2008 už zná své vítěze.

V ulicích se utábořil Mýval

O ostravské ulice v obvodech Slezská Ostrava a Radvanice a Bartovice 
pečuje Mýval. Tak se jmenuje čistící vůz za více než čtyři miliony korun, 
který těmto obvodům věnovala společnost ArcelorMittal Ostrava.

Vyzkoušejte

Nabídka platí pouze ve Zlínském a Moravskoslezském kraji do 30. 4. 2009 při uzavření smlouvy se závazkem na 2 roky.

neomezené volání 
s tarifem O2 NEON L 

jen za 400 Kč  650 Kč

• 120 volných minut v ceně měsíčního 
paušálu do všech sítí 

• Volání zdarma o víkendech a mimo 
špičku do pevné i mobilní sítě ø

Přijďte do své ø Prodejny.

Speciálně ve 

vašem kraji
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Na jakém místě skončí 
v ročníku 2008/2009

fotbalisté Baníku Ostrava? 

Lukáš Ženatý 
náměstek primátora 
Tato otázka by mě-
la mířit především 
k manažerům FC 
Baník Ostrava. 
Každopádně našim 

ostravským fotbalistům a jejich fa-
nouškům přeji co nejlepší umístění. 
Sám odhady tohoto druhu nedělám, 
protože to neumím. 

Lumír Palyza
starosta městského 
obvodu Poruba 
I přes odchody klí-
čových hráčů FC 
Baník Ostrava do 
zahraničí, zraně-

ní hráčů základní sestavy a s ohle-
dem na příchody nových posil do 
týmu očekávám, že by Baník mohl 
udržet v tomto fotbalovém ročníku 
2008/2009 pohárové umístění. Uvě-
domuji si však, že toto očekávání 
může být ovlivněno celou řadou as-
pektů, a to například nastupující eko-
nomickou krizí, takže bude důležité, 
jak se i s takovými skutečnostmi do-
káže klub vyrovnat! Konkrétní umís-
tění nikdy netipuji a netipoval jsem 
ani v době, kdy jsem FC Baník Ostra-
va jako ředitel vedl. Proto uvádím 
umístění na pohárových příčkách, 
kde odhaduji i reálnou sílu Baníku, 
i když bych hráčům i vedení přál titul 
mistra České republiky!  

Petr Bende
muzikant
Těžko říct. Rozho-
dovat bude spousta 
skutečností. Každo-
pádně bych Baníku 
přál, aby zůstal 

minimálně třetí jako po podzimu, ale 
lepší by samozřejmě bylo, kdyby si 
své umístění ještě vylepšil. 

Gabriela Dítětová
ředitelka hotelu
Park Inn Ostrava 
Já věřím, že Baník 
skončí v letošním 
ročníku 2008/2009 
na takovém umís-

tění, aby i příští rok hrál nějaký ev-
ropský pohár a v našem hotelu se tak 
mohl ubytovat známý fotbalový tým 
jako v loňském roce Spartak Moskva. 
Myslím, že se skvělou diváckou pod-
porou a atmosférou, jaká na Bazalech 
panuje, se to musí podařit.
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Proč tolik povyku? Nejde totiž o oby-
čejný soubor! Jedenáctičlenný an-
sámbl se pyšní průměrným věkem 
šedesát tři let, přičemž celková váha 
se pohybuje kolem devíti set kilo-
gramů. Přesto v jejich vystoupeních 
dominuje ladnost. „Žádnou nervozitu 
nebo ostýchavost už dneska nepociťuje-
me. Možná zpočátku, ale už jsme se otr-
kaly a za ty roky jsme zkušené. Jedině 
když přijdeme někde, kde v obecenstvu 
sedí naši známí, tak mírné rozpaky 
jsou, ale jinak už ne,“ tvrdí odhodla-
ně Eva Agelová s tím, že Mažoretky 
z Horní Lhoty vznikly 5. prosince 
v roce 2001.
Přátelské vztahy v souboru ovlivňu-
je fakt, že se všechny důvěrně zna-
jí, protože v něm působí výhradně 
švagrové, tety, případně kamarádky 
z vesnice. Příchod nové členky ale 
nelze vyloučit. Svým způsobem sta-
čí maličkost. „Rozhodně by ta holka 
měla mít více než padesát kilogramů, 
klidně by mohla být plnoštíhlá. Každo-
pádně by však měla pocházet z Horní 
Lhoty, protože kdyby byla odjinud, tak 
by vůbec nestíhala. Dojíždění je časově 
hodně náročné. Pokud nacvičujeme no-
vý program, tak běžně cvičíme třikrát 
týdně po dvou až po třech hodinách,“ 

Mažoretky z Horní Lhoty jsou na roztrhání  

Tato originální a unikátní kniha se může 
na základě posledního certifi kátu z loň-
ského roku pochlubit naprosto obdivu-
hodnými čísly. Je v ní obsaženo 6 496 
hlavních hesel, 48 958 podhesel, která 
jsou rozvinuta do 97 916 jasnovidných 
předpovědí a její váha je 7,1 kilogramů.
„Nedá se přesně určit, v kterém roce jsem 
začal snář sestavovat, ale první souvislej-
ší poznámky jsem si zapsal v roce 1988. 
Tehdy jsem ještě nevěděl, k čemu mi to bu-
de dobré, protože byla trochu jiná doba,“ 
vrací se do minulosti Oldřich Rajsigl, 
který své dílo rozhodně nepovažuje za 
ukončené. „Na rozšiřování snáře neustá-
le pracuji. Až údaje v knize přesáhnou 
7 000 hesel, 50 000 podhesel a 100 000 
jasnovidných předpovědí, tak ji opět při-

Sdružení Podkova uspořádalo už 
mnoho akcí, na které byly pozvá-
ny děti z celého Moravskoslezské-
ho kraje. „V průměru organizujeme 
jednu akci za měsíc. V tomto případě 
není podstatný celkový počet, ale je to 
o tom, aby příchozí děti byly spokoje-
né a aby to celkově mělo pro ně přínos. 
Není důležitá kvantita, ale kvalita,“ 
vysvětluje Pavel Holuša s tím, že 
název sdružení rozhodně nebyl zvo-
len náhodou. „Podkova se chápe jako 
symbol štěstí a my to štěstí chceme při-
nášet dětem,“ dodává. 
Sdružení Podkova pořádá pro děti 
koncerty, besedy, cirkusová vystou-
pení, umožňuje jim návštěvu moto-
cyklových závodů, výstav nebo třeba 
zápasů ledního hokeje. Každoročně 
se konají také Dětské vánoční dopo-
ledne a Kulturně sportovní dopoled-
ne. Samozřejmostí je, že děti mají 
na tyto prospěšné aktivity zajištěný 
vstup zdarma. Všech těchto akcí se 

Kdekdo je chce vidět na plese, pří-
padně na večírku. Je o ně čím dále 
větší zájem. Není problém, aby za 
víkend zvládly i čtyři štace. Řeč je 
o Mažoretkách z Horní Lhoty. 

Text: Petr Bidzinski  

Text: Petr Bidzinski  

Mažoretky z Horní Lhoty umí publikum dostat do pomyslného varu. Každé jejich vystoupení slibuje neopakovatelné zážitky. 

říká dále Eva Agelová, jejíž sestra Ha-
na Havelková soubor vede. 
V repertoáru Mažoretek z Horní Lho-
ty už fi gurovalo mnoho zajímavých 
skladeb. Každý rok se připravují dvě 
nová čísla. Jedno, které spadá do ška-
tulky - mažoretky, a druhé, které by se 
dalo označit jako zábavné. „Většinou 
se v létě začneme bavit, s čím bychom 
mohly vyrukovat na následující pleso-

vou sezónu. Každá z nás přinese nějaký 
nápad a šéfka rozhodne, zda se tím bu-
deme dále zabývat, nebo ne. Choreogra-
fi i pak vytváříme společně, žádný vzor 
nemáme. Důležité je, aby ta píseň byla 
rytmická, abychom vše upochodovaly 
a stačily s dechem. Každopádně rok od 
roku je náročnější a těžší vymyslet něco, 
aby se lidi dostatečně bavili,“ vypráví 
Věra Agelová a na závěr přidává ně-

kolik obtížností, s nimiž se mažoretky 
musí vyrovnávat: „Když jsme začínaly, 
tak jsme si kostýmy šily, ale dnes už to 
nejde a musíme mít švadlenu. Také boty 
si musíme šít na zakázku. A to nemluvě 
o tom, že naučit se točit s hůlkou je také 
poměrně náročné. Dokonce jsme při tré-
nování měly puchýře.“

Sdružení Podkova přináší radost a štěstí dětem! 
Sdružení Podkova zaslouží velký obdiv. Před sedmnácti lety si dalo za cíl přinášet radostné chvíle handicapovaným dětem ze sociálních ústavů, z dět-
ských domovů a dětem z pěstounských rodin. A to až do dnešních dnů vzorně plní.  

Společnými silami kapely Kabát a Sdružení Podkova se podařilo rozradost-
nit handicapované děti v Moravskoslezském kraji. To, že vzpomínky z tohoto 
unikátního vystoupení dosud nevybledly, dokazují mimo jiné záběry, které 
jsou součástí videoklipu Kdoví jestli. 

tak toho pozveme. Je to v podstatě náš 
dárek pro ně,“ říká Pavel Holuša. 
Díky Sdružení Podkova se už děti 
mohly setkat s desítkami tuzem-
ských celebrit. „Jsem rád, že naše po-
zvání přijala například kapela Kabát, 
která k nám už přijela dvakrát. Na 
jejich vystoupení děti dodnes nadše-
ně vzpomínají. Dvakrát nás navštívil 
i Jaromír Jágr nebo Jan Železný. Také 
Milan Baroš byl na naší akci velmi 
spokojený. Často se za námi vypraví 
rovněž Bolek Polívka, Jirka Mádl, Ka-
mil Střihavka nebo třeba Jan Kraus,“ 
konstatuje dále Pavel Holuša, který 
doufá, že v blízké budoucnosti vyu-
žije zajímavou a lukrativní nabídku. 
„Máme pozvání od Bolka Polívky, že 
můžeme s dětmi přijet na jeho farmu 
do Olšan. Veškeré akce jsou fi nančně 
velmi náročné, takže všechno závisí 
na sponzorech, jsem rád, že se tento 
zájezd už připravuje,“ upřesňuje Ho-
luša. (PeB)

zúčastňují ty nejzářivější hvězdy 
z uměleckého, sportovního či kul-
turního světa. Nutno podotknout, 

že nejde ovšem o náhodný výběr. 
„Vždy respektujeme přání dětí. O koho 
si nejčastěji píšou a je u nich oblíben, 

Rekordní snář Oldřicha Rajsigla
Oldřich Rajsigl z Havířova je autorem naprosto impozantního díla. A ne nadarmo je zapsán v České 
knize rekordů, kterou sestavuje agentura Dobrý den z Pelhřimova.  Oldřich Rajsigl totiž vytvořil Nejob-
sáhlejší jasnovidný-filozofický-zábavný snář na světě.

Nejobsáhlejší jasnovidný-fi lozofi cký-zábavný snář na světě Oldřicha Rajsigla prozatím 
získal devět prestižních certifi kátů. Dá se předpokládat, že nejde o konečné číslo…

hlásím k certifi kaci,“ dodává vzápětí.
V současné době si už kniha vysloužila 
čtyři certifi káty za vytvoření světového 
rekordu, čtyři certifi káty za vytvoření čes-
kého rekordu a jeden certifi kát jako návrh 
na kuriozitu roku 2007. „Každému říkám, 
že snář píšu a rozšiřuji díky svým záhrobní-
kům, tedy duchům, kteří mi napovídají. Já 
jsem pouhý zapisovatel, či zprostředkovatel 
něčích jasnovidných předpovědí. Tento fakt 
jsem zanesl i do předmluvy knihy,“ prozra-
zuje Oldřich Rajsigl metodu, jak dílo vzni-
ká, a připojuje další zajímavé informace: 
„Je to moje modlitební knížka. Mám totiž 
sny, které se plní, a to, co si v knize přečtu, se 
velmi brzy, třeba za pár dní, nebo i v ten den 
stane. Je to něco úžasného, neuvěřitelného.“
Snář tedy vzniká přibližně dvacet let, 

přičemž se Oldřich Rajsigl svěřuje, že 
nejdéle v kuse na něm pracoval tři a půl 
roku, osm hodin denně, a to včetně sobot 
a nedělí. Každopádně zatím má nejvíce 
příspěvků heslo Auto, jenž je následně 
rozvedeno do sto padesáti jedna podhe-
sel. Přesto Oldřicha Rajsigla jistá věc mrzí. 
„Škoda, že knihu zatím nechce vydat žádné 
české nakladatelství, a paradoxně, ačkoliv 
jde o nejobsáhlejší snář na světě, ani žád-
né zahraniční nakladatelství. Zahraniční 
čtenáři zřejmě ani netuší, že nějaký takový 
snář existuje. A to i přesto, že jsem  zjistil, že 
agentura Dobrý den uvažuje, že snář přihlá-
sí k zápisu do Guinessovy knihy rekordů,“ 
uzavírá Oldřich Rajsigl.

M
or

av
sk

ý 
M

et
ro

po
l, 

Se
ve

ro
če

sk
ý 

M
et

ro
po

l, 
Zá

pa
do
če

sk
ý 

M
et

ro
po

l, 
Pr

až
sk

ý 
M

et
ro

po
l -

 n
ov

in
y, 

kt
er

é 
čt

e 
85

0 
00

0 
do

m
ác

no
st

í v
 c

el
é 
ČR



04

D
ům

, b
yt

, z
ah

ra
da

05

D
ům

, b
yt

, z
ah

ra
da

Moravský Metropol | příloha Dům, byt, zahrada 

To, co platilo včera, už dneska neplatí. Všechno se neustále vyvíjí. Ustrnout by neměla ani naše péče o dům a zahradu.
Proto vám nyní předkládáme několik zajímavých informací, které se vždy mohou hodit.

Nabídka fi rem, které se hlásí ke stavebnímu 
řemeslu, je opravdu pestrá. Je jasné, že hlav-
ní náplní jsou stavební práce. Mezi ty řadíme 
elektroinstalace, instalatérské, klempířské, po-
krývačské a topenářské práce, a to včetně stě-

nového vytápění a podlahového topení.  
Jako samostatné kapitoly lze označit zednické 
a obkladačské činnosti, které dále můžeme dělit 
na opravy, či nahazování omítek, bourání, štuko-
vání nebo zdění. Pokud se pohybujeme v interié-

ru domu, není mož-
né zapomenout ani 
na rekonstrukce 
koupelen, bytových 
jader, případně ob-
kládání stěn, scho-
dů a podlah. 

Naopak díky tesařským pracím vznikají dřevo-
stavby, střechy rodinných domů, tesařské kon-
strukce, zahradní stavby, ploty, altánky nebo 
například pergoly. Jejich tvary a využití mohou 
být různé, nicméně nelze brát na lehkou váhu 
skutečnost, že výška při základní verzi by ne-
měla přesáhnout 2,5 metru. Na druhou stranu 
průřez ohraničujících sloupků pro pergoly by 
měl mít čtyřicet centimetrů s tím, že středem 
musí procházet železná výztuž.  
Nedílnou součástí služeb stavebních fi rem 
jsou také opravy oken, které zahrnují insta-

laci dřevených, dřevohliníkových nebo plas-
tových oken. K těmto službám je nutné při-
počíst kompletní prohlídku oken, seříze-
ní žaluzií, respektive výměnu okenních sítí, 
okapních lišt, parapetních desek a okenních 
a dveřních klik a samozřejmě také výměnu 
samotných skel. 
Některé fi rmy se rovněž snaží vyrábět vlast-
ní stavební hmoty, jako například tepelně izo-
lační směs pro ruční a strojní nanášení, která 
zvyšuje tepelný odpor zdiva, zatímco zůstane 
zachován přirozený odvod vlhkosti.

Co se týká střech, vyplatí se z mnoha důvodů zvo-
lit střechy šindelové. Jejich výhodou je, že v okamži-
ku pokládání šindele se dají zhotovit rovné i zvlně-
né plochy, a to včetně nároží, vikýřů, či úžlabí. Na-
víc při výrobě šindelů výrazně převažuje ruční práce, 
z čehož vyplývá, že se klade velký důraz na ekologii 
a v neposlední řadě dřevěná přírodní krytina je leh-
ká, což ocení především majitelé staveb, u kterých 
hraje důležitou roli váha střechy. 

Jestliže vybíráme lampu do domu, měli bychom mít 
na paměti, že módní jsou především kulaté lustry 
větších rozměrů. Jako materiál se stále nejčastěji 
používá sklo, přičemž z barev se prosazuje hlavně 
oranžová. I když ani ostatní barvy nejsou nikterak 
vynechávány. 

chyy.y

Pokud se rozhodneme, že v našem domě nesmí 
chybět krb, je dobré si uvědomit, zda chceme, aby 
krb měl pouze estetické hledisko, nebo potřebu-
jeme vytápět vícero pokojů. V tomto případě je 
nutné se spolehnout na kvalitní krb s vyšším vý-
konem, který zůstane bez závad po mnoho let. Sa-
mozřejmostí je optimální umístění krbu a vyhovují-
cí funkční komín. Výjimku představují krby bez ko-
mínů – bio krby. Ty spalují speciální bio-alkohol ne-
bo denaturovaný 96% alkohol (ethanol). Příjemnou 
atmosféru v domě navodí pouhé zapálení krbového 
zapalovače, přičemž vychutnávat si můžeme také vy-
branou vůni. Navíc krb lze různě přemísťovat.

echchávávánány.yy 
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Nevíte, jak fi nancovat bydlení? Zde jsou nejčastěji kladené otázky

 Je úvěr na bydlení prosté zadlužení? 
Zadlužení, půjčka je chápáno jako negativní jev, 
něco špatného. Spotřebitelský úvěr, slangově „spo-
třebák“, v podstatě znamená, že si chce klient po-
řídit určitou věc, případně využít službu, na kterou 
ve skutečnosti nemá. Klient potom žije takzvaně 
„na dluh“. Řada klientů celý život žije v dluhové 
spirále a mnohdy si ani neuvědomí, že svým po-
čínáním živí nenasytné úvěrové společnosti. Řa-
da těchto úvěru mnohdy hraničí s lichvou. Ano, 
v tomto případě můžeme úvěry pova-
žovat za velmi negativní jev.
Naproti tomu úvěr na bydlení je dnes 
naprosto běžnou záležitostí a pro dr-
tivou většinu zájemců o koupi nemo-
vitosti nepostradatelným nástrojem. 
Zřídkakdy má mladá rodina hotovost 
na nákup nemovitosti. Uvážíme-li fi -
nanční hladiny, ve kterých se pohybují 
ceny bytů a porovnáme-li je s průměr-
ným výdělkem, dojdeme k názoru, že 
koupě bytu bez použití úvěru je pro 
běžného smrtelníka nereálná.

 Je koupě nemovitosti investicí? 
V případě, že nemovitost slouží k pro-
nájmu nebo ke komerčním účelům, jde 
skutečně o investici v pravém slova 
smyslu. Pokud si ale klient koupí nemo-
vitost pro vlastní bydlení, těžko můžeme hovořit 
o investici. V takovém případě není nemovitost ná-
strojem, který by klientovi generoval zisk. V sou-
časné době se u řady klientů setkáváme naopak 
s obavou, zda cena bytu nemůže klesnout.

 Co když si koupíme byt a za několik let bude 
mít nižší cenu?
V takovém případě klienti uvažují, zda nesetrvat 
v podnájmu a nepočkat na snižování cen bytu.

 Může být podnájem výhodnější než koupě ne-
movitosti? 
S touto otázkou se setkáváme v souvislosti s dis-
kutovaným poklesem cen nemovitostí. Je skutečně 
možné, že cena bytu, který si klient koupí, bude ča-
sem o něco nižší. V žádném případě se však nejed-
ná o rapidní pokles. I kdyby došlo k poklesu ceny 
zakoupené nemovitosti, těžko bude tento pokles 
větší než peníze, které za danou dobu zaplatíme 
na nájemném. To znamená, že pokud klient kupuje 
nemovitost pro vlastní potřebu, je výhodnější pla-
tit hypoteční úvěr u banky než drahé nájemné. Ne-
poslední roli hraje komfort vlastního pohodlného 
bydlení, „konečně jsme ve svém“.
Vlastnit obydlí je odedávna touhou každé lidské 
bytosti. Ať už je cena nemovitosti vyšší či nižší, 
bude mít v lidské společnosti nemovitost vždy 

hodnotu, a to minimálně do té doby, dokud budou 
lidé bydlet.

 Jak se vyvíjí produkty určené k fi nancování 
nemovitosti? 
Hypoteční trh se v poslední době přizpůsobil mo-
derním trendům bydlení. Ačkoli fi nancování dřevo-
stavby bylo dříve problematičtější, nyní již bankov-
ní domy reagují na poptávku, a umožňují tak úvěro-
vání i zájemcům o méně standardní formu bydlení. 
Častý problém bylo úvěrování družstevních bytů. 
Tyto byty se snaží stávající majitelé převést jako 
družstevní a zápis do osobního vlastnictví tak po-
nechávají až na novém majiteli. Většinou je motiv 

stávajícího maji-
tele vyhnout se platbě daně z prodeje nemovitosti, 
případně složitější administrativě. Tím byla ovšem 
znepříjemněna situace kupujícímu, který nemohl 
použít standardní hypoteční úvěr. Toto je řešeno 
takzvaným předhypotečním úvěrem, který pokrývá 
období mezi převodem družstevního bytu na nové-
ho majitele a zápisem bytu do osobního vlastnictví. 
Mnohdy je snaha bank udělat úvěr pro klienta 
atraktivnější a nabídnou marketingové bonbónky 
v podobě odkladu splátek úvěru, případně mož-
nosti doplatit hypoteční úvěr i v průběhu fi xačního 
období. Hypoteční trh se vyvíjí stejně jak se vyvíjí 
potřeby klientů. Díky tomu, že odvětví fi nančního 
trhu není na bázi monopolu a zdaleka se tomuto 
neblíží, můžeme stále očekávat novinky v rámci ri-
vality jednotlivých bank či stavebních spořitelen.

 Veškeré volné prostředky použijeme na bydle-
ní a úvěr si vezmeme co nejnižší. Je to tak správ-
ně? 
Velmi často se setkávám s tím, že klienti mají ten-
denci veškeré fi nanční prostředky použít na koupi 
nemovitosti a výši úvěru u banky tak srazit o kaž-
dou korunu. Mnohdy si klienti neuvědomují potře-
bu fi nanční rezervy.
Tyto fi nanční prostředky by měly sloužit jako „fi -
nanční polštář“, který v případě nenadálých život-

ních událostí nebo dlouhodobější nemoci může 
pokrýt splátku hypotečního úvěru.
Pokud klient rezervu nemá, může být hypoteční 
úvěr nůž na krku a v některých případech velmi 
ostrý nůž. Uveďme běžný model rodiny, kdy man-
žel vydělávající na živobytí a manželka je s dítě-
tem na mateřské dovolené. V případě pracovních 
problémů a hrubých neshod s vedením fi rmy, kdy 
ale klient nemá možnost změny zaměstnání. Vli-
vem obav z možného výpadku příjmu a tím hrozící 
ztráty střechy nad hlavou klient často musí skous-
nout i to, co by za běžných okolností nikdy nebyl 
ochoten dělat. Naproti tomu rezerva dává klien-

tovi vnitřní klid a možnost hledání 
alternativ třeba i v pracovní ob-
lasti. Způsobů, kam tuto rezervu 
uložit, je celá řada, od spořících 
účtů až po investice s delším 
obdobím likvidity. Důležité 
je vhodným zainvestováním 
zmírnit znehodnocování té-
to rezervní částky infl ací.

 Jak nám pomůže s bydlením 
stát? 
Politika státu je podpořit především 
mladé rodiny - formou výhodné 
státní půjčky 300 000 korun nebo 
úrokové dotace (část peněz, které 
klient zaplatí na úroku, dostane od 
státu zpět). O možnostech poskyt-
nutí těchto výhod a skloubení s kla-

sickým komerčním úvěrem by vás měl informovat 
váš fi nanční poradce. Je vhodné diskutovat možné 
alternativy s nezávislým fi nančním poradcem.

 Kdo mi pomůže s bydlením? 
Ze statistiky už víme, jakým způsobem postu-
puje kupující při výběru úvěru pro fi nancování 
vlastního bydlení. Průměrný kupující si obejde 
dvě až čtyři banky a rozhodne se pro tu, která 
mu dá „nejvýhodnější“ podmínky. Nejčastějším 
kritériem v očích klienta je úroková sazba. Někdy 
se klienti baví o možnosti fi nancování bydlení 
s člověkem ze stavební spořitelny, se kterým před 
lety uzavřel stavební spoření. Pokud se obrátíte 
na fi nančního poradce, hledejte nezávislost. Ptej-
te se, se kterými bankami poradce spolupracuje. 
Při konkrétní nabídce se ptejte, proč vám poradce 
radí právě toto řešení. Pokud jde o kvalitního od-
borníka, bez zaváhání a mlžení vám odpoví, proč 
pravě tato varianta je konkrétně pro vás ta „nej“, 
případně vám ukáže alternativní řešení, která 
ověřil a nevyšla nejvýhodněji. Finanční poradce 
pomůže klientovi nejen s výběrem vhodné banky, 
ale i stanoví, jak velkou částku si půjčit od banky 
a jak velkou část hradit z vlastních zdrojů. Stejně 
tak délka hypotečního úvěru a délka fi xačního ob-
dobí nebude ponechána náhodě a bude kvalitním 
poradcem pečlivě stanovena.  (red)
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Požádali jsme za vás investičního poradce, aby 
nám zodpověděl nejčastěji kladené otázky v sou-
vislosti s investováním do bydlení.

ATTA 
termínovaný vklad
výnos za 18 m síc  z pojišt ného vkladu 

Unibon, spo itelní a úv rní družstvo, 
28. íjna 37/212, Moravská Ostrava, www.unibonsud.cz
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Kvalitní spánek zpříjemňuje život! 
Kvalitní a ničím nerušený spánek je předpokladem pro příjemný den. 
Unavený člověk nikdy nemůže dosahovat maximálních výkonů.

To si uvědomuje také společnost
LB Bohemia, která ve svých prodej-
nách KOUZELNÉ SPANÍ nabízí vícero 
druhů masivních i kovových postelí, 
lamelových roštů, zdravotních pol-
štářů, přikrývek a jiných nezbytných 
doplňků. Zapomenout nemůžeme 
ani na matrace, které úspěšně prošly 
testováním a momentálně si je po-
chvalují ve vybraných nemocnicích, 
lázeňských střediscích nebo v pečo-
vatelských domech a léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné.  
Veškeré nabízené zboží je české výro-
by, přičemž není problém splnit ani 
individuální přání zákazníka. A to 
v cenových relacích dostupných pro 
všechny třídy. 
Zatímco prodejna v Ostravě – Porubě 
se specializuje výhradně na ložnice, 
tak v nedávno otevřené prodejně 
v Novém Jičíne najdeme kromě ložni-
cových doplňků také široký sortiment 
obývacích stěn, sedaček, stolků apod. 
S produkty LB Bohemia se setkáme 
rovněž v Hodo-

níně, Břeclavi, Táboře a Pardubicích.  
Co se týká předkládaného nábytku, 
tak ten se nejčastěji vyrábí ze smrku, 
z borovice, jasanu, olše, buku, dubu, 
javoru a břízy. Dřevo garantuje ne-
jen dlouhou životnost, ale i stálou 
modernost. Přírodní materiál zase 
umocňuje celkový příjemný a teplý 
dojem z lůžka.  
O tom, že společnost LB Bohemia na-
bízí výhradně kvalitní výrobky, svědčí 
fakt, že už získala mnoho ocenění na 
prestižních výstavách. Jmenovat mů-
žeme například hlavní cenu Grand 
Prix na mezinárodní výstavě Prago-
medica v letech 2006 až 2007, cenu 
veletrhu na výstavě Nábytek a býva-
nie v roce 2007 v Nitře nebo cenu Zla-
tá Incheba na výstavě INPHARMED 
v roce 2007. Společnost byla vyhláše-
na také Firmou roku 2008 v Jihomo-
ravském kraji.  
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KOUZELNÉ SPANÍ
U Soudu 6199,

708 00 Ostrava-Poruba
tel. 777 127 422

e-mail: kouzelnespaniostrava@seznam.cz
www.kouzelnespaniostrava.cz

PO-PÁ 09.00-17.00, SO 09.00-12.00

při předložení inzerátu a platbě v hotovosti, nevztahuje se na zboží v akci

Nábytek Na Kopečku,
KOUZELNÉ SPANÍ,

Smetanovy sady 801/3,
741 01 Nový Jičín
tel. 725 061 344,

e-mail: prodejnanovyjicin@seznam.cz
PO-PÁ 09.00-18.00, SO 09.00-12.00
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Zde se v prvních vybraných au-
tosalonech objeví právě tento mě-
síc a v tu chvíli bude nabízen se tře-
mi motory. Zážehové jednotky bu-
dou mít objem 1,6 a 1,8 l a budou 
dosahovat výkonu 82, resp. 103 kW. 
Obě obdrží variabilní časování sa-
cích i výfukových ventilů k podpo-
ře tahu v nízkých a středních otáč-
kách a relativně nízké spotřebě ben-
zínu. Třetím motorem bude dvou-
litrový „diesel“ s výkonem 110 kW 
a točivým momentem vrcholícím 
hodnotou 320 Nm, jenž se zároveň 
stane špičkovou motorizací. Alespoň 
prozatím. Standardně budou moto-
ry k dostání s pětistupňovými pře-
vodovkami s manuálním řazením, 
ale objeví se též nový, šestistupňo-
vý „automat“.
Americká verze vozu Chevrolet 
Cruze nahradí stávající model Co-
balt a obdrží vlastní motory a vý-
bavové stupně, ale do prodejů při-
jde se zpožděním: až na počátku ro-
ku 2010. Předpokládá se, že v USA 
Cruze dostane i přeplňovaný čtyř-
válec s objemem 1,4 l a kombinova-
nou spotřebou benzínu 5,9 l/100 km 

Text: Jiří Duchoň, foto: Chevrolet

a v městském režimu 7,8 l/100 km. 
Její výroba bude probíhat v továr-
ně Lordstown v Ohiu. Chevrolet Cru-
ze je jako vůbec první vůz koncer-
nu General Motors postaven na plat-
formě Delta 2. V následujících letech 
ji bude využívat řada koncernových 
novinek, včetně Chevroletu HHR ne-
bo Opelu Zafi ra. Na asijských trzích 
se Cruze bude prodávat pod značkou 
Daewoo a uveden zde bude zhru-
ba ve stejné době jako v USA. Z vý-
še uvedeného vyplývá několik před-
pokladů: evropský trh je pro Chev-
rolet stále zásadním (především dí-
ky Rusku), důraz na nízkou spotřebu 
převažuje v USA a pokračuje zmatek 
v korejských a amerických vozech 
General Motors díky žonglování se 
jmény Chevrolet a Daewoo... 
Uvnitř velmi elegantní a originál-
ní auto na první pohled působí sku-
tečně solidním dojmem, v moderně 
tvarované středové konzoly nechybí 
LCD displej, pod nímž najdeme ovlá-
dací prvky rádia a otvor pro vkládá-
ní CD. Interiér Chevroletu Cruze má 
být podle představitelů automobil-
ky mnohem lepší než dosud, a to jak 

Chevrolet Cruze: příchod nové generace

Nový a dlouho toužebně očekávaný Chevrolet Cruze se představil vloni na podzim v Paříži a není sporu o tom, že to pro 
General Motors bude zásadní model. Cruze je totiž postaven jako globální auto, které se pustí na trhy v Evropě, Severní 
Americe a Asii. Verze pro jednotlivé kontinenty se budou mírně lišit, vyobrazený vůz je v evropském provedení.

z hlediska ergonomie, tak i z hledis-
ka použitých materiálů. Již brzy se 
přesvědčíme, zda je tomu dooprav-
dy tak. 

Na autosalonu v Boloni, který se ko-
nal od 5. do 14. prosince, představi-
la automobilka Chevrolet navíc ost-
rý vůz Cruze, se kterým vstoupí do 
nového ročníku Mistrovství světa 
cestovních vozů WTCC (World Tou-

ring Car Championship). V Boloni se 
tak poprvé veřejnosti předvedl zá-
vodní speciál Cruze WTCC, nástupce 
úspěšného Lacetti WTCC, které v le-

tech 2005 - 2008 získalo celkem 14 
vítězství, a to v nových „bojových 
barvách“. Účast v seriálu WTCC je 
jedním ze základních prvků marke-
tingového plánu Chevroletu a jeho 
nového modelu Cruze.

Styling závodního vozu Cruze WT-
CC zdůrazňuje nový designerský ja-
zyk značky Chevrolet a samozřejmě 
využívá siluety „civilní“ verze mode-
lu Cruze, která připomíná vozy ku-
pé. Design Chevroletu Cruze je vý-
sledkem spolupráce různých oddě-
lení General Motors Europe, kterou 
koordinoval Phillip Zak, ředitel GM 
Europe odpovědný za exteriérový 
design. Nový Chevrolet Cruze WTCC 
nyní stále prochází programem ná-
ročných testů, během nichž jej pi-
lotují jezdci týmu Chevrolet WTCC 
Rob Huff, Nicola Larini a Alain Me-
nu. Cruze WTCC a tým Chevrolet se 
představí i v Brně, kde se závod WT-
CC jede o víkendu 21. června letoš-
ního roku.
Jak jsme již předeslali, nový Chev-
rolet Cruze se právě v těchto dnech 
„naživo“ představí u vybraných de-
alerů značky Chevrolet. Pokud tak 
máte zájem prohlédnout si nový 
vůz a svézt se s ním, nasměrujte 
své kroky právě tímto směrem.
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Není na světě nic, co by šlo udělat hůř a levněji, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na publikaci Ladiskava Špačka Nová velká kniha etikety se může těšit Ing. Zdeněk Hlavica, Petra Křičky 8,
702 00 Ostrava 1. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven dárkový balíček Nivea Visage - EXPERT LIFT. Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 22. dubna 2009 buď v elektronické 
podobě včetně svého jména, příjmení, adresy a telefonního čísla na e-mail: krizovkamorava@tydeniky.cz, nebo poštou na adresu: Hlučínská1092/55 a, 747 14 Ludgeřovice. Těšíme na vaše odpovědi.

METROPOL horoskop na duben

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Snadno vzplanete a jste silně 

netrpěliví, čímž dokážete znepříjemňovat 
život nejen sobě, ale i lidem, kterým na vás 
záleží. Nezkoušejte proto jejich tolerantnost 
do krajnosti, nebo jaro strávíte osamělí.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Hrozí vám nebezpečí, že se za-

pletete do svých vlastních intrik. Ve snaze 
udržet si pozici a vypadat schopnější za-
pomínáte na zásady slušnosti, což se vám 
nemusí vyplatit. Začněte jednat korektněji.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Abyste zůstali sami sebou, mu-

síte se neustále měnit. Se změnou, kterou 
chystáte na jarní sezonu, buďte opatrní. 
Můžete přijít o to nejcennější, co máte. Po-
kud se toho ale nesnažíte vědomě zbavit.  

Lev  23. 7. - 23. 8.
Zapomeňte klidně na to, čemu 

jste se v poslední době tak urputně věnova-
li. Příliš mnoho snahy nepřináší vždycky ty 
nejlepší výsledky. Věnujte se hrám a zába-
vě a uvidíte, že ovoce uzraje samo. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Jste citliví a vnímaví, ale vaše 
časté střídání nálad už možná 

začíná jít leckomu na nervy. Nemusíte 
se stále obávat o bezpečí své a svých 
blízkých. Děláte tím kolem sebe zbyteč-
ně dusnou atmosféru.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Neobyčejnou energii a vitalitu, 

kterou vám po zimní letargii vlilo do žil 
jarní slunce, nepromrhejte jen při hoj-
ných a bouřlivých oslavách, které vás 
čekají. Cestujte, napište román nebo vy-
malujte byt.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Okouzlujete originalitou své 
osobnosti a dokážete šokovat 

svým oblečením. Módní trendy letošní-
ho jara vás ale nechávají chladnými, vy 
prosazujete svoji vlastní extravaganci. 
Pozor, abyste nepřestřelili.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Pro vnitřní nesmělost a trochu 

drsnou povahu nedovedete projevit, že 
umíte i vy milovat hluboce a vášnivě. 
Odrazujete tím od sebe lidi, kteří svůj cit 
myslí opravdově. Buďte otevřenější.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vůně rašení jara vás ovlivňuje 

víc, než si sami dokážete přiznat.  Vaše 
divoké srdce stále dychtí po nových ci-
tech, kterým bez zábran podléhá. Pozor, 
aby vás přílišná touha po dobrodružství  
nezničila.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Dejte si pozor, ať neprošvihnete 

několik důležitých schůzek s lidmi, kteří 
by mohli pozitivně ovlivnit vaši kariéru. 
Nemusíte se chovat servilně a podlézavě, 
ale za trochu sebezapření to stojí. Máte 
šanci.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Přestože si potřebujete nutně 

vylepšit vaši fi nanční situaci, nenechejte 
se příliš unést fi lmem Milionář z chatrče. 
Na štěstí, které padá shůry, se nemůžete 
spoléhat. Věřte jen svým schopnostem. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
Protože máte vysoce rozvinu-

té znalosti o tělu i duši a přirozenou 
schopnost pomáhat, můžete svým přá-

telům a známým dobře 
poradit v mnoha otáz-

kách. Manželské spo-
ry s nimi ale raději 
neřešte.

telům 
pora
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 Když jste přicházel jako trenér na 
Bazaly, vzpomněl jste si na to, že zde 
působil také František Komňacký, kte-
rý má stejně jako vy pedagogické 
vzdělání a který s Baníkem Ostrava 
získal titul? 
To jsem si ani moc neuvědomoval, 
že máme stejné vzdělání. V kontak-
tu jsme spolu byli. Já jsem ho popro-
sil, aby mi popsal zdejší prostředí a at-
mosféru, takže určité poznámky a zá-
ležitosti týkající se fotbalu jsme spolu 
probírali.  

 Mohl byste tedy na základě vlast-
ních zkušeností porovnat výuku stu-
dentů s koučováním fotbalového tý-
mu? 
Je to podobné. A v mnohem dokonce 
stejné. Pracujete s mladými lidmi, je 
to přibližně stejná věková kategorie. 
I když na dálkové studium dochází ta-
ké starší lidé. Každopádně mě to baví 
a člověka to obohacuje. Dá se říci, že 
zkušenosti a poznatky z jedné oblasti 
se snažím přenášet do druhé. 

 Určitě se však vyplatí přistupovat 
ke každému studentovi, či fotbalisto-
vi individuálně…  
To je jasné, že musíte mít individuální 
přístup! Žádný ze svěřenců není stejný, 
každý je svým způsobem individualita. 
Také k vám se každý na škole nebo ve 
fotbale chová jinak. Pokud vidím, že do 
toho dávají všechno, což po nich vyža-
duji, tak mám k nim jiný přístup než 
k těm, kteří na to kašlou. 

 Vy sám vystupujte v roli autority, 
nicméně jaký je váš vztah k autori-
tám?
Já se snažím uznávat každého člověka. 
Každý jedinec je svým způsobem osob-
ností. I když záleží jen na něm, jak vel-

Karel Večeřa: Člověk by si měl život užívat

kou je tou osobností a jak se dokáže 
prezentovat, ať už v pozitivním, či ne-
gativním smyslu. Snažím se respekto-
vat každého a navázal bych na to, co 
jsem už říkal. Pokud si člověk plní své 
povinnosti a je to jedinec s perfektním 
charakterem, tak se k němu druhý cho-
vá jinak než k někomu, kdo si ty povin-
nosti neplní. S těmi sice také jednám, 
ale pokud můžu, tak se takovýmto li-
dem vyhýbám.

 Jste rád středem pozornosti?
Řekl bych, že spíše naopak. Mám rád, 
když jsem v ustáleném  kolektivu 
mezi hráči nebo studenty, kte-
ré znám. Nějakou větší 
společnost, kde je člo-
věk středem pozor-
nosti, moc nevyhle-
dávám. 

 Podle toho se 
vám tedy příliš ne-
zamlouvá počínání 
trenéra José Mou-
rinha, který strhá-
vá pozornost hlavně 
na sebe a vysvětluje 
to tak, že se snaží o to, 
aby se pod tlak okolí ne-
dostali jeho hráči?
Myslím si, že kaž-
dý trenér, hráč, 
respektive 
člověk je 

svým způsobem jiný. Nevím, jestli to 
Mourinho dělá záměrně, nebo to dě-
lá nějak neúmyslně, nicméně výsledky 
má a to je důležité. Nějaký význam to 
jeho chování určitě má, ale já osobně 
takové výstřednosti moc neuznávám. 

 Loni se někteří vaši svěřenci by-
li vydovádět u paintballu, ale vy jste 
nehrál…  
Na druhou stranu jsem ani nechyběl. 
Byl jsem v roli diváka. Jsem spíše pa-
cifi sta a zbraň nemusím mít v ruce. 
Stačilo mi to na vojně, kde jsem k to-

mu byl donucený. Mám si-
ce v Brně kamará-

dy mezi střelci, 
jmenovitě Pet-

ra Málka ne-
bo Broňu Be-
chyňského, 
ale ani s ni-
mi střílet 
nechodím. 

Mužstva, která trénoval Karel Večeřa, vždy spoléhala na útočný fotbal. Zkrátka fotbal, který chce diváka především bavit. 
Jinými slovy, na úkor destrukce je upřednostňována kreativita. Podobně atraktivním stylem se snaží prezentovat také fot-
balisté FC Baník Ostrava, kteří v loňské sezóně obsadili třetí místo a na pohárovou Evropu útočí rovněž letos. Nikoho tedy 
nepřekvapilo, že se Karel Večeřa ocitl mezi nejúspěšnějšími trenéry Moravskoslezského kraje za rok 2008. Po zásluze. 

Celý rozhovor s Karlem Večeřou najdete na www.tydeniky.cz Text: Petr Bidzinski, foto: Jiří Zerzoň

sídlo redakce:
Hlučínská1092/55 a,
747 14 Ludgeřovice
e-mail: redakcemorava@tydeniky.cz
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Peníze na Vašem úctu za 10 minut! 
Schází Vám 1000 K  

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

íslo 9001103 ve zn ní:

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

 Adresa M sto PS

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

760426/2923 123456789 1122334455/0800 
Krasnohorska 23 Praha 15000

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

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

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

tel. 224 454 222, 
ferratum@ferratum.cz

P ed podáním žádosti si 
p e t te obchodní podmínky 

na www.ferratum.cz

V současnosti Žerotínský zámek 
v Novém Jičíně patří k příspěvkové 
organizaci Muzea Novojičínska. Po-
čátky tohoto panského sídla se datu-
jí na konec 14. století, přičemž dnes 

zde sídlí správa muzea a zároveň se 
zde nacházejí tři výstavní sály: Nová 
galerie, Rytířský sál a Kamenná síň. 
V těch probíhají výstavy z několika 
oborů, jako například historie, etno-
grafi e, geologie, kunsthistorie apod. 
Dále jsou pro návštěvníky připrave-
ny tři stálé expozice. První část na-
zvaná Ve znaku zavinuté střely ma-
puje z různých pohledů bohatou 
historii města Nový Jičín, a to od 
prvopočátku až do konce 18. stole-
tí. Milovníci výtvarného umění za-
se ocení expozici, která přestavu-
je díla novojičínských umělců z 19. 
a první poloviny 20. století. K vidě-
ní jsou obrazy Eduarda Veitha, Anto-
na Koliga, Ignáce Bergera nebo Fran-
ze Barwiga.   
Každopádně asi nejznámější stálou 
expozicí je výstava s názvem Nechte 
na hlavě. Její součástí je více než 600 
klobouků, čepic, přileb a čepců od po-
čátku 19. století až do současnosti, 

Žerotínský zámek spojuje minulost s přítomností
Osudy zámků jsou nevyzpytatelné. 
Žerotínský zámek dokonce chtě-
li ve 30. letech dvacátého století 
zbourat. Nakonec zvítězil rozum, 
a nestalo se tak. Naštěstí. 

Otevírací doba: 
•  úterý – pátek

8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
(od 1. dubna do 30. září)

Vstupné:
•   stálé expozice: dospělí 50 Kč, dů-

chodci, invalidé, děti a ostatní 
slevy 30 Kč, rodinné 120 Kč, děti 
do šesti let zdarma

•  výstavy: dospělí 30 Kč,
 ostatní 10 Kč  

přičemž zastoupeny jsou pokrývky 
hlavy z celého světa. Mnohé z nich se 
k široké veřejnosti dostávají vůbec po-
prvé. Navíc lze spatřit vzácné skvos-
ty, mezi které můžeme zařadit klobou-
ky významných literátů nebo politi-
ků. Za všechny jmenujme Petra Bezru-
če, Františka Palackého, Aloise Jiráska, 

Jana Nerudu, Františka Ferdinanda 
d´Este, Edvarda Beneše či Tomáše Ga-
rigue Masaryka. „Díky soukromým dár-
cům, případně darům fi rmy Tonak se 
sbírka nadále rozšiřuje,“ konstatuje Ra-
dek Polách z organizace Muzeum No-
vojičínska a doplňuje několik aktuál-
ních informací: „Do 19. dubna probíhá 

v Žerotínském zámku výstava achátů 
ze soukromých sbírek a 4. května bude 
zahájena výstava připomínající čtyřicá-
té výročí založení profesionálního hasič-
ského sboru v Novém Jičíně.“    
Nutno poznamenat, že Žerotínský 
zámek chystá také jedno překvape-
ní. A rozhodně nejde o záležitost, 

která by se měla opomíjet. „Před ně-
kolika lety byly v zámeckých interié-
rech nepřístupných veřejnosti objeve-
ny původní historické malby. Šlo o vý-
malbu pohostinských pokojů a jídelny, 
které sloužily pro ubytování význam-
ných návštěv města až do počátku 20. 
století. Za fi nanční pomoci města Nový 
Jičín a Moravskoslezského kraje byly 
tyto malby restaurovány a v brzké do-
bě budou v rámci otevření druhé části 
expozice, jež se zabývá historií města 
Nový Jičín, zpřístupněny veřejnosti,“ 
uvádí na závěr  Radek Polách.

Text a foto: Metropol

jí na 

zde sídlí správa muzea a zároveň se 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři! 
Máme zde jaro a s ním i další číslo Morav-
ského METROPOLU. Z mnohých vašich re-
akcí jasně vyplývá, že jste si náš celobarev-
ný měsíčník oblíbili už od prvního čísla… 
a naše úspěšná a osvědčená koncepce se 
nemění ani v novém čísle.
Na titulní stránce si můžete přečíst roz-
hovor s Janem Plouharem, s mladým her-
cem, kterého znáte z oblíbeného televizní-
ho seriálu Velmi křehké vztahy. O tom, že 
rodák z Frýdku – Místku zanechal na os-
travských prknech, která znamenají svět, 
nesmazatelnou stopu, svědčí skutečnost, 
že na něj v Divadle Petra Bezruče dodnes 
vzpomínají. V dobrém vzpomínají.

Život se ovšem neskládá pouze z ra-
dostných chvil. Vyprávět na toto téma 
by se dalo celé hodiny. Jenže nic by se 
nezměnilo… Samo se nic neudělá. Jsou 
však naštěstí mezi námi ti, kteří namísto 
prázdných slov upřednostňují kvalitně 
odvedenou práci. Jmenovat můžeme 
například Sdružení Podkova, které při-
náší světlo do duše právě těm jedincům, 
jejichž životní úděl je malován především 
v temných barvách. Ostatně i pro věhlas-
nou rockovou kapelu Kabát bylo setkání 
se sympatickými aktivitami tohoto sdru-
žení nezapomenutelné.
Také jsme splnili jedno vaše přání. V prvním 
čísle vás velmi zaujal materiál o profesio-

nální věštírně, takže jsme do tohoto výtis-
ku připravili článek s podobnou tématikou. 
Oldřich Raisigl z Havířova si totiž své jas-
novidné předpovědi začal zapisovat a se-
stavil Nejobsáhlejší jasnovidný-fi lozofi c-
ký-zábavný snář na světě.
Na rozhovor do sportovní rubriky jsme 
si tentokrát pozvali Karla Večeřu. Reno-
movaného stratéga, v jehož názorech se 
odráží nejedno moudro. Přečíst by si ho 
tedy měli nejen fanoušci zelených trávní-
ků a fotbalového adrenalinu. Jistě narazíte 
na podnětné myšlenky, které stojí za za-
pamatování. Jestliže se jimi budete řídit, 
určitě na tom v budoucnu vyděláte.
Vzhledem k tomu, že se vždy vyplatí ob-

jevovat dosud neobjevené, doporučujeme 
rovněž výlet na Žerotínský zámek v No-
vém Jičíně. Více než 600 pokrývek hlav 
z celého světa není to jediné, co je na tom-
to zámku unikátní.
Každopádně vám přejeme, abyste si plný-
mi doušky užívali neopakovatelnou jarní 
atmosféru. Předvídat je sice ošidné, ale 
minimálně jedno víme jistě. Pokud s námi 
vytrváte, rozhodně litovat nebudete. Lé-
pe řečeno, s námi se na druhý břeh vždy
dostanete bez problémů. To vám garanto-
vat můžeme.
Dita Brančíková
redaktorka
brancikova@tydeniky.cz




