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Pomozte s námi nemocným d tem. 
P ij te na Tesco B h pro život!

www.behprozivot.cz

6. ervna ve 13:30 u obchodního centra
Campus Square, Brno-Bohunice
Dárcovskou SMS ve tvaru DMS KRTEK posílejte  na íslo 87 777. 
Cena DMS je 30 K , NFDO Krtek obdrží 27 K . Více informaci na www.darcovskasms.cz

Beh_pro_zivot_inzerce_246x47_Metropol_Brno.indd   1 5/12/09   3:53:07 PM

Hana Robinson:Hana Robinson:
Pan Horáček mi dalPan Horáček mi dal

obrovskou příležitostobrovskou příležitost

Je důkazem toho, že 
k úspěchu nestačí jen 

talent, ale také je po-
třeba mít trochu štěs-
tí. Bratr Pavel potkal 
náhodou textaře Mi-
chala Horáčka a dal 
mu CD s jejími pís-
němi. Díky tomu je 
jednou ze sedmi šan-
soniérek zpívajících 

na Horáčkově desce 
Ohrožený druh.
 Kdo je podle vás ohro-

žený druh?
Ohrožený druh může být 

každý, kdo se tak cítí. Muž, 
žena, dítě ... zkrátka člověk 

a každá živá bytost.
 Nevadí vám, že na albu Ohro-

žený druh jste "jedna ze sedmi"?
Samozřejmě nevadí. Naopak mám 

velikou radost, že jsem tuto obrov-
skou příležitost dostala, přestože to pro 

pana Horáčka byl velký risk. A stát po bo-
ku paní Nerušilové či Szidi Tobias a všech 
ostatních interpretek je pro holku z Brna  
přece skvělé.

 Baví vás víc skládání písní nebo zpívá-
ní?
Baví mě všechno, čím se mohu vyjádřit. 
Zpívám ráda, ale při skládání i hraní mám  
větší prostor pro vlastní kreativitu.

 Jak dlouho vám trvá napsat písničku?
To je různé. Někdy je to třeba jen půl ho-
diny, momentální nápad, který ihned za-
znamenám, jindy se nad ní trápím i měsíc. 
Někdy pouze sáhnu do zásuvky, kde je za-
sunutá ještě z dob studií a jen ji malinko 

opráším a upravím. Ale stejně se mi zdá, že 
nejlepší jsou ty, které vznikly za pár minut, 
protože jsou spontánní a uvolněné.

 Oslovili vás už kvůli psaní písní jiní 
umělci?
Oslovili a mám z toho velkou radost, ale 
vše je zatím v pouhém zárodku a nevím, 
jak se to vyvine dál.

 Zní vaše písně z alba Ohrožený druh 
stejně, jako kdyby byly určeny pro poslu-
chače v Americe nebo Británii, kde jste 
několik let žila? Je český posluchač stejný 
nebo se mu musíte přizpůsobovat?
Velkou roli podle mě hraje jazyk. Angličti-
na je krásný jazyk, čeština je však mnohem 
rozmanitější pro vyjádření nějaké myšlen-
ky. Myslím si, že český posluchač se více 
zamýšlí nad textem a více od něj očekává.  

 Teď jste se s manželem rozhodli přestě-
hovat z Anglie do Brna. Bude se mu tady 
líbit?
Zatím to zvládá docela dobře. Snažím se mu 
to pochopitelně usnadnit, seč mi síly stačí.
Sama jsem  poznala život v cizině  a dokážu 
se do jeho pocitů vcítit.

 Stále ale poměrně často cestujete do 
Anglie. Odkud nejčastěji létáte? 
Z letiště Milana Rastislava Štefánika v Bra-
tislavě. 

 Proč právě bratislavské letiště? 
Víte, jsem hodně časově zaneprázdněná 
a bratislavské letiště je snadno a rychle do-
stupné po dálnici a letenky jsou taky ceno-
vě výhodné.  Lidé jsou zde milí a vstřícní. 
Slovensko a slovenština jsou mi odjakživa 
blízcí.

Zpěvačka Hana Robinson se narodila v brněnské, spíše sportovní, než hudební rodi-
ně. Sama kdysi závodně lyžovala. Po gymnáziu odešla za svým bratrem do USA, 

kde vystudovala proslulou hudební školu Berklee College of Music v Bostonu.

Text: Dita Brančíková, foto: Tino Kratochvíl

MěstoMěsto
ModřiceModřice

ZelenáZelená
úsporámúsporám

MěstoMěsto
ModřiceModřice

ZelenáZelená
úsporámúsporám

Dnes v listěDnes v listěDnes v listěDnes v listěSoutěžSoutěž

Vyhrajte lístkyVyhrajte lístky
na brněnský koncert na brněnský koncert 

Lennyho KravitzeLennyho Kravitze
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Tesco Běh pro život
Brno, 6. června, 13.30 - Obchodní centrum Campus Square. Poběžte s námi 
za lepší život dětí nemocných rakovinou. Přidá se i Tomáš Matonoha.

Chcete strávit příjemné odpoled-
ne a udělat radost sobě i druhým? 
Přijďte na 2. ročník dobročinné akce 
Tesco Běh pro život a přispějte na po-
moc onkologicky nemocným dětem 
z Kliniky dětské onkologie FN v Brně, 
o které pečuje Nadační fond dětské 
onkologie Krtek. 
Veškerý výtěžek z akce použije NF 
Krtek na projekt Domácí péče, jenž 
umožní některým dětským pacien-
tům, kteří jsou v těžké životní situa-
ci, léčbu v prostředí vlastního domo-
va pod odborným dohledem lékaře 
a zdravotní sestry.
Startujeme v Brně, od obchodního 

centra Campus Square, ul. Netroufal-
ky v sobotu 6. června od 13.30 hodin. 
Pokud se necítíte na běhání, vůbec 
nevadí! Čtyřkilometrovou trasu mů-
žete také projít, třeba i s kočárkem 
nebo pejskem. Přidá se k vám i popu-
lární brněnský herec Tomáš Matono-
ha, který běh slavnostně odstartuje. 
Během odpoledne se můžete těšit ta-
ké na doprovodný zábavný program 
pro celou rodinu. 
Informace o registraci, programu 
a o tom, jak můžete kromě účas-
ti na akci pomoci, naleznete na
www.behprozivot.cz. Těšíme se na 
vás!  (met)

Kuřim získá nové moderní wellness centrum. Stane se tak díky přestavbě, při níž bude současné kryté koupaliště rekonstruováno 
a rozšířeno o nový zážitkový bazén s 74 metrovým toboganem, vířivky, sauny, fi tness centrum, kosmetiku a další služby. Dílo v hod-
notě 168 milionů korun je částečně fi nancováno z evropských dotací. První návštěvníky nové wellness centrum přivítá v říjnu 2010.

Moderní wellness centrum v Kuřimi

Neformální zasedání ministrů

homoravském kraji, který je zajišťo-
ván ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem a statutárním městem Brno.
Hlavní částí prvního uvítacího dne 
je zemědělský jarmark na Zelném 
trhu v Brně, kde bude od 10.00 ho-
din výstava zemědělské produkce  
a hospodářského zvířectva.

Program prvního uvítacího dne
31. května 2009:

•  16.00 ofi ciální zahájení na Nové 

Brno a Jihomoravský kraj se ve dnech 31. května 2009 až 2. června 2009 stane centrem evropské zemědělské politiky. Uskuteční se zde totiž neformální zasedání minis-
trů zemědělství a rybářství spolu se zasedáním Zvláštního zemědělského výboru v Brně. Jeho hlavním tématem bude problematika přímých plateb po roce 2013. 

radnici v Brně primátorem města 
Romanem Onderkou a hejtmanem 
Jihomoravského kraje Michalem 
Haškem

•  17.00 ofi ciální vystoupení primáto-
ra města, hejtmana Jihomoravského 
kraje a komisařky pro zemědělství 
a rozvoj venkova v rámci zeměděl-
ského jarmarku (Zelný trh)

•  19.30 koncert v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie augustiniánského kláš-
tera (koncert složený z ukázek děl 
Leoše Janáčka či Antonína Dvořáka)

•  21.00 společenské setkání na hradu 
Špilberk

•  22.30 ohňostroj – ohňostrojné inter-
mezzo  (red)

Organizátorem celé akce je Veřejná 
zeleň města Brna, příspěvková organi-
zace. Myšlenkou tohoto projektu bylo 
najít vhodnou spolupráci s hudebními 
soubory a nabídnout jim možnost hu-
debního vystoupení v parku - v objektu 
zrekonstruované Kolonády.
Dvacetinedělní šňůru koncertů zahájí 
Brněnské kytarové kvarteto BRNKK 

– studenti kytary prof. Vladislava Blá-
hy z JAMU  – M. Hrubý, M. Lidtner, M. 
Huryta, M. Wiesner. Na koncertování 
byly osloveny skupiny z různých hu-
debních stylů (dechová skupina, cim-
bálová muzika, folk, rock, funky…). 
Koncerty budou každou neděli od
10. května 2009 do 27. září 2009 vždy 
od 15.00 do 16.00 hodin.  (met)

Koncerty v Denisových sadech
Již od této neděle 10. května 2009 budou v Denisových sadech nedělní 
promenádní koncerty a to vždy od 15.00 do 16.00 hodin.

Parkování se zlepší také v sídlišti 
Osvobození. Nová místa nahradí 
staré nepotřebné kotelny. Město 
už za parkovací plochy a úpravy 
sídliště dalo 15 milionů korun. Po-
mohla čtyřmilionová dotace a po-
dobně vysoký příspěvek od minis-
terstva pro místní rozvoj by mělo 
město získat i letos.
Vyškov není jediným městem na 
jihu Moravy, kde staré domy a celá 
sídliště upravují. Nejvíc peněz na 
regeneraci paneláků a jejich okolí 
vynaložilo v posledních letech Br-
no. Domy většinou získaly novou 
fasádu se zateplením, nová okna, 

opravil se vstupní prostor i před-
zahrádky. Další stovky domů ještě 
opravy čekají.  (red)

Vyškovská sídliště s novou tváří
Ve Vyškově letos budou opět upravovat sídliště. Pokračovat bude rege-
nerace sídliště Osvobození, novinek se dočká také sídliště Sochorova, 
jehož přeměna bude zatím stát deset milionů korun. První etapa bude 
věnována hlavní ulici, která je ve špatném technickém stavu. Přibu-
dou například parkovací místa.

V Blansku zasadí 
desítky stromů

V Blansku chtějí nahradit staré 
a nemocné stromy novými. Vy-
sadí jich asi kolem čtyř desítek. 
Navíc přibude i zhruba 50 metrů 
čtverečních keřů. Některé stromy 
se objeví na místě pokácených, 
tam, kde to nejde, najde město 
jinou plochu.
Nedávno v Blansku padla napří-
klad lípa u bowlingu. Podle zna-
leckého posudku byla ve velmi 
špatném stavu a ohrožovala bez-
pečnost kolemjdoucích. Další tři 
stromy, také ve špatném stavu, 
padly v aleji v Hybešově ulici.
Město ujišťuje, že veškeré ká-
cení provádí na základě zákona 
o ochraně přírody a krajiny. Stej-
ně jako každý jiný majitel musí 
podat žádost na odbor životního 
prostředí, který kácení povolí ne-
bo zamítne.  (red)

Originální dar
Dar města Brna předá ministrům 
zemědělství a rybolovu EU primá-
tor města Brna Roman Onderka. Jed-
ná se o lusk hrachu. Když totiž Men-
del začínal svoje pokusy s hrachem 
v opatství na Starém Brně, jistě netu-
šil, jak slavným se stane. Tento dárko-
vý předmět symbolizuje Brno a jeho 
výjimečnost. Lusk hrachu představu-
je Mendelovu genialitu, která ho při-
vedla až k objevení zákonů dědičnos-
ti a právem je díky tomuto objevu na-
zýván otcem genetiky. Golfové míčky 
uvnitř lusku představují tradici, sport 
a vysokou životní úroveň. Tím vším 
je Brno, město uprostřed Evropy. Mís-
to s dlouhou tradicí, kvalitním pro-
středím pro život, sport 
a kulturní vy-
žití.  (red)  

Kromě ministrů členských států 
a zástupců jejich resortů budou 
pozvány i delegace kandidátských 
zemí (Chorvatská republika, Make-
donie/FYROM, Turecká republika), 
Evropské komise, Evropského par-
lamentu, Generálního sekretariátu 
Rady EU, Všeobecného výboru ze-
mědělského družstevnictví (COPA-
COGECA) a Evropské konfederace 
mladých farmářů (CEJA). 
Celkový počet účastníků včetně 

zástupců médií a jednotli-
vých týmů delegátů je od-

hadován na 500 osob.
Zasedání bude doprovázet 

bohatý program v Brně i celém Ji-
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Hladina Brněnské přehrady bude po-
stupně snižována o zhruba 30 cm den-
ně až na kótu 219 m n. m., což předsta-
vuje snížení hladiny o dalších 5 m oproti 
současnému stavu, resp. 10  m pod běž-
nou výšku hladiny v letních měsících. 
Důvodem snížení hladiny je obnažení 
co největší plochy dna – předpokládá se 
obnažení až 130 hektarů sedimentů. Na 
obnažené usazeniny budou aplikovány 
přírodě blízké preparáty (tzv. bioprepa-
ráty), které podpoří přirozené procesy 
mineralizace. Díky mineralizaci budou 
živiny obsažené v sedimentech vázány 
do jiných struktur, ze kterých se pak 
nebudou tak snadno uvolňovat zpět do 
vodního sloupce, kde se stávají hlavní 
potravou pro přemnožené sinice.
Snížení hladiny o 10 m na kótu
219 m n. m. je maximální možné z dů-

Tři nové
studijní obory 
Mendelova zemědělská a lesnic-
ká univerzita v Brně nabízí tři 
nové bakalářské studijní obory, 
na které je možné se hlásit až do 
poloviny června 2009.

Na Lesnické a dřevařské fakultě 
MZLU v Brně je to bakalářský pre-
zenční studijní obor Hospodaření 
s přírodními zdroji tropických 
a subtropických oblastí. Na tento 
obor je možné podat přihlášku do 
15. června 2009, přijímací zkouš-
ky proběhnou 3. srpna. 2009. Ví-
ce informací naleznete na http://
www.ldf.mendelu.cz/cz/studium. 

Na Fakultě regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií jsou akre-
ditovány dva studijní obory. Oba 
obory mají stejný název i zamě-
ření, liší se pouze ve výukovém 
jazyce. Obor Mezinárodní rozvo-
jová studia lze studovat v češti-
ně i angličtině. Na tento obor je 
možné podat přihlášku do 10. 
června 2009, přijímací zkoušky 
proběhnou 3. srpna 2009. 
Více informací naleznete na 
http://www.frrms.mendelu.cz/
cz/studium.

Vypouštění Brněnské přehrady
Hladina Brněnské přehrady začne 
klesat 4. června. Rozhodl o tom ří-
dící výbor projektu Čistá Svratka, 
složený ze zástupců tří hlavních 
partnerů projektu – města Brna, 
Jihomoravského kraje a Povodí 
Moravy. Společným cílem je obnova 
ekologické rovnováhy v přehradě 
a zastavení masového množení si-
nic v letních měsících, jež výrazně 
omezuje rekreační využití nádrže 
a turistický ruch v jejím okolí.

Na břeclavském letišti to bude počát-
kem července opět pořádně burácet. 
Hluk ale nezpůsobí letadla, do města 
přijedou hudebníci z mnoha zemí na 
taneční festival Creamfi elds. Břeclav-
ská verze slavného festivalu je určena 
především pro střední Evropu, a to 
díky výhodné poloze Břeclavi poblíž 

hranic se Slovenskem i Rakouskem.
Letošní ročník bude poprvé dvoudenní. 
Pozvání přijalo přes 80 dýdžejů a sku-
pin z celého světa, například britské trio 
Above & Beyond, německý producent 
ATB nebo britská funky formace US3. 
Tuzemskou špičku budou reprezento-
vat skupiny Chinaski a Skyline nebo tře-

ba Tereza Černochová a Matěj Ruppert.
Creamfi elds každý rok navštíví v Evropě 
i Jižní Americe přes 250.000 lidí. V Čes-
ké republice se letos koná popáté, z to-
ho podruhé v Břeclavi. Loňský ročník se 
příliš nevydařilo počasí, letos proto po-
řadatelé kvůli obavám z deště větší část 
plochy zastřešili.  (red)

V Hodoníně třídí
biologický odpad

Až 40 procent hodonínských popel-
nic zatím zaujímá biologický odpad, 
který by šlo vytřídit. Radnice se proto 
rozhodla, že jeho třídění vezme do 
svých rukou. Díky dotaci minister-
stva životního prostředí už zahájila 
pilotní projekt systému třídění, sběru 
a svozu bioodpadů v určených lokali-
tách. Příští rok přibudou další.

Znojemský klášter
je zase levnější

Znojemský klášter Louka je na pro-
dej za 55 milionů korun. O chátrající 
památku ze 12. století nemá nikdo 
zájem. Stát, který ji nabízí k prodeji, 
proto cenu už několikrát snížil. 
V prvním kole byla cena stanovena 
na 160 milionů korun, ani tehdy 
ani v dalších dvou se ale nepři-
hlásil ani jeden zájemce. Stát se 
snaží najít pro památku nové vy-
užití už mnoho let. Projekt, který 
si nechala už před lety zpracovat 
znojemská radnice, naznačil, že by 
byl areál vhodný pro vzdělávací, 
kongresové nebo kulturní účely.  
Rozsáhlý areál ale dál chátrá a využi-
tá je jen jeho malá část. Na opravu 
kláštera by bylo potřeba několik sto-
vek milionů korun. To je také důvod, 
proč investoři o objekt nestojí.  (met)

vodu bezpečnosti  samotného vodního 
díla a biologického zajištění nádrže 
a toku Svratky pod přehradou. Popr-
vé za téměř sedmdesátiletou historii 

přehrady bude hladina takto výrazně 
snížena. Brňanům se tak od června 
naskytne unikátní pohled na původní 
široké údolí Svratky. (red)

Břeclavské letiště hostí opět festival Creamfi elds

Hlasujte pro jistotu

Jiří Havel
lídr kandidátky 
do Evropského parlamentu

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

5. a 6. června přijďte k volbám do Evropského parlamentu
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děláme to pro vás rádi

Odpady?
Vždy máme řešení.

Referenční stavby 2008:
  

 Anenské terasy (stavba roku JM kraje )
 RD Syrovice
 Globus Karlovy Vary
 BD Slatina- Lůčky
 BD Medlánky
 Kaufl and Praha - Malý Klín, Olomouc, Jihlava
 Tesco Brno - Dornych
 rekonstrukce Globus Praha - Zličín
 administrativní budova Brno - Sochorova
 obchodní centrum Valašské Meziříčí
 BD Křidlovická
 radnice Brno - Jih
 BD Kanice
 rekonstrukce soc. zařízení Liko-S Slavkov

Havlíčkova 198, 664 42 Modřice
info@obkladaci.com

Havlíčkova 198, 664 42 Modřice
info@obkladaci.com

www.obkladaci.com

Jak šel čas v Modřicích...
O Modřicích se objevují zmínky už 
ve 12. století. Původně zde podle 
některých písemností stával hrad, 
u nějž byl panský dvůr. Postupně do 
obce přicházelo stále víc germán-
ských obyvatel, kteří zde do druhé 
světové války byli v přesile. Po vál-
ce, kdy německé obyvatelstvo ode-
šlo, se tak vyměnily asi čtyři pětiny 
lidí v obci.
Od roku 1994 jsou Modřice městem. 
Podle místních zde sice není mnoho 
kulturních památek, ale historický 
kostel sv. Gottharda, jehož štíhlá věž 
je dominantou širokého okolí, prý 
rozhodně stojí za zhlédnutí. Modři-

Modřice drží krok s dobou
Modřice v Brně jsou a nejsou. Jako by byly městskou částí krajského měs-
ta, přesto jsou samostatné. I tak mají jejich obyvatelé spoustu možností, 
které mají i Brňáci. Do města jezdí tramvaj, jsou zde průmyslová zóna, 
velké nákupní centrum i nové byty a domy.

ce ale koukají hlavně dopředu. Mo-
derní průmyslová zóna zaměstnává 
stovky lidí nejen z Modřic, ale i z Br-
na. Působí v ní desítky fi rem. Další 
pracovní příležitosti nabízí i prodej-
ny v nákupní zóně. Pro místní i přes-
polní je to navíc místo, kde se dá 
koupit téměř vše. 
Navíc v Modřicích v posledních le-
tech přibyly stovky bytů, město se 
stalo vyhledávanou lokalitou pro 
bydlení například Brňanů. Nová lo-
kalita rodinných domů U Hřiště za-
ujme rozmanitostí stavebních ná-
padů. Nový bytový dům Za Humny 
s okolní zástavbou tvoří rovněž zají-
mavý urbanistický celek.

Jak to má ale ve správném městě být, 
jeho dominantou je radnice na ná-
městí Svobody. Modřice ji slavnostně 
otevřely v roce 2002. Nový objekt sto-
jí na místě původní zchátralé radni-
ce, která byla prakticky neopravitel-
ná a bylo nutné ji zdemolovat.
Modřice jsou velmi dobře dostupné 
hromadnými dopravními prostředky. 
Je zde zastávka železniční dráhy na 
trati Brno-Břeclav. S moravskou me-
tropolí jsou Modřice spojeny kromě 
tramvají také dvěma linkami auto-

busů městské hromadné dopravy. Za-
stavuje zde i mnoho autobusů mezi-
městských. A pokud chcete do města 
na jih od Brna podniknout výlet spo-
jený se sportem, můžete využít cyk-
lostezku na trase Brno - Vídeň, která 
sem vede z jihomoravské metropole.
A vydat se do Modřic můžete třeba 
na slovácké hody. To není žert, město 
je okrajovým místem jejich konání. 
Přitom ale nemá vlastní kroj. Občané 
německé národnosti, kteří byli v ro-
ce 1945 odsunuti do německého Er-
bachu, mají svůj tradiční kroj, jehož 
výrazným znakem je černý široký 
klobouk jako ozdoba mužských hlav. 
Menšina českého obyvatelstva svůj 
tradiční kroj nemá, proto jsou využí-
vány kroje moravsko-slovácké zejmé-
na kyjovský. Podle místních to ale at-
mosféře hodů nijak neubírá.  (did)

město Modřiceměsto Modřiceměsto Modřiceměsto Modřice

Zelená úsporámZelená úsporámZelená úsporámZelená úsporám

Program, který je zaměřen na kva-
litní zateplování rodinných domů 
a nepanelových bytových domů, 
náhradu neekologického vytápění 
za nízkoemisní kotle na biomasu 
a účinná tepelná čerpadla, instalaci 
těchto zdrojů do nízkoenergetic-
kých novostaveb a také na novou 
výstavbu v pasivním energetickém 
standardu, bude fungovat až do ro-
ku 2012. Žádosti o podporu budou 

přijímány do 30. června 2012 nebo 
do vyčerpání fi nančních prostředků 
programu. 

Dotace jsou rozděleny
do tří oblastí:

Oblast A: Úspora energie na vytá-
pění, tedy komplexní nebo alespoň 
částečné zateplení objektu.

Oblast B: Podpora novostaveb v pa-
sivním energetickém standardu, te-
dy takových, které šetří teplo a další 
energie.
Oblast  C: Využití obnovitelných zdro-
jů energie pro vytápění a přípravu 
teplé vody, kde mohou na rozdíl od 
oblastí A a B žádat i majitelé byto-
vých domů postavených v jedné z ty-
pizovaných panelových technologií.  
V případě kombinace těchto bonusů 
má žadatel navíc nárok na takzvaný 
dotační bonus.

Fasády dalších českých domů dostanou novou tvář a nejen to. Češi mohou 
s dotací od státu výhodně koupit například i nový kotel nebo čerpadlo. Čes-
ká republika získala na program Zelená úsporám fi nanční prostředky až 
do výše 25 miliard korun.

Text: Metropol, foto: archiv

e-shop: www.betabrno.czh

BETA
BRNO

s.r.o.

nám. Svobody 88, Modřice
betabrno@vol.cz

info@betabrno.com
tel./fax: 0042 547 243 610
mobil: 0042 602 725 079

nám. Svobody 88, Modná

VÝROBA PRACOVNÍCH
ODĚVŮ A TRIČEK

cz

10
9

dřice

VNÍCH
ČEK

mabar
cocktail servis - show - promo

manibar
i h

Martin Trtílek, Dobrovského 426, 664 42 Modřice, 
e-mail:info@barmani.cz, www.barmani.cz, tel: +420 605 28 78 24

Kompletní barmanský servis
• míchání koktejlů, mobilní bary, barmanská show • zajistíme

hostesky, servírky, barmany, go-go, dj • zapůjčíme gastro vybavení 
pro různé akce • dodáme led v jakémkoliv množství •

Při předložení tohoto inzerátu sleva na barmanskou akci 5%,
Na první dodávku sirupů Philibert Routin 1883 sleva 10%

Vaši kavárnu, restauraci, bar vybavíme kvalitními
francouzskými sirupy Philibert Routin1883 za velmi

výhodných podmínek - zaškolení, poradenství,
koktejlové menu, kávové menu, dodávka - ZDARMA
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CABAL
Vlárská 22

627 00 BRNO - Slatina
tel. 548 127 513
fax 548 217 232

mobil 602 785 251
e-mail: info@cabal.cz

BEZRÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM

OPTIMI
snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany,

otočné díly nevyžadují zvláštní údržbu

RÁMOVÝ ZASKLÍVACÍ SYSTÉM

ALU PLUS
možnost montáže altánů, zimních zahrad,

dělících mezipříček a polykarbonátových střech

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ,ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ,
POLOLODŽIÍ A BALKÓNŮPOLOLODŽIÍ A BALKÓNŮ

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ,ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ,
POLOLODŽIÍ A BALKÓNŮPOLOLODŽIÍ A BALKÓNŮ

www.cabal.czwww.cabal.cz• minimalizace tepelných ztrát • ochrana proti hluku, prachu,
dešti i sněhu • další překážka proti vniknutí • záruka 5 let •

VÝSTAVBA PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB NA KLÍČ!!!VÝSTAVBA PASIVNÍCH DŘEVOSTAVEB NA KLÍČ!!!
MŮŽETE DO 3 MĚSÍCŮ BYDLET V DOMĚ, KTERÝ JE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ BEZ ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍCH ZDROJÍCHMŮŽETE DO 3 MĚSÍCŮ BYDLET V DOMĚ, KTERÝ JE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ BEZ ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍCH ZDROJÍCH

A TÍM KAŽDOROČNĚ UŠETŘIT DESÍTKY TISÍC KORUN.A TÍM KAŽDOROČNĚ UŠETŘIT DESÍTKY TISÍC KORUN.

MÁTE JIŽ POSTAVENO? NEVADÍ! UDĚLÁME VÁM ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN S KOMPLETNÍMI IZOLACEMIMÁTE JIŽ POSTAVENO? NEVADÍ! UDĚLÁME VÁM ZATEPLENÍ NEBO VÝMĚNU OKEN S KOMPLETNÍMI IZOLACEMI

A JEŠTĚ VÁM BEZPLATNĚ NA VŠE VYŘÍDÍME STÁTNÍ DOTACI Z PROGRAMU A JEŠTĚ VÁM BEZPLATNĚ NA VŠE VYŘÍDÍME STÁTNÍ DOTACI Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM..

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHONABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD STAVEBNÍHO POVOLENÍ, ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO

POZEMKU, REALIZACE VÝSTAVBY AŽ PO KOLAUDACI STAVBY.POZEMKU, REALIZACE VÝSTAVBY AŽ PO KOLAUDACI STAVBY.

TERAČ, S.R.O., HAVLÍČKOVO NÁM. 152 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 
E-MAIL: TERAC@TERAC.CZ, TEL.: 732 855 559WWW.TERAC.CZWWW.TERAC.CZ

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY

SLEVA až 5000 Kč
NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNIČKY, PRAČKY, MYČKY,

SPORÁKY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY

Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz

VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

Prodej, rozvoz a servis i v sobotu ZDARMAODVOZ STARÉHO
SPOTŘEBIČE

Kdo
může žádat

O dotaci mohou žádat vlastníci 
rodinných a bytových domů. Kro-
mě fyzických osob také společen-
ství vlastníků bytových jedno-
tek, bytová družstva, města a ob-
ce i podnikatelé a fi rmy. Žadatel 
ale musí rodinný nebo bytový 
dům po dobu patnácti let uží-
vat k bydlení nebo poskytování 
bydlení.  Nezbytnou podmínkou 
je také dokončení realizace pro-
jektu po 1. dubnu 2009. Hlavní 
výhoda programu Zelená úspo-
rám spočívá v tom, že dotaci zís-

ká každý, kdo o ni požádá, pokud 
splní předepsané podmínky.
Zájem o dotace je značný, za prv-
ní týdny požádaly tisíce lidí. Žá-
dosti přijímají krajská pracoviš-
tě Státního fondu životního pro-
středí a pobočky pověřených 
bankovních institucí - banky, kte-
ré žádost administrují, současně 
nabízejí poskytnutí úvěru na po-
krytí zbývající části investice.
Dotace se vyplácí vždy až po pro-
vedení oprav nebo nákupů, tedy 
zpětně. Vydání vyrozumění o je-
jím poskytnutí bude podle úřed-
níků trvat 60 dní od formálního 
přijetí žádosti. Po dokončení re-
alizace projektu a jejím dolože-
ní má být dotace zaslána žadate-
li do 5 týdnů.  (red)

Zelená úsporámZelená úsporámZelená úsporámZelená úsporám

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funk ní bez p ípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typ .

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kou imská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

fa. VALD
Němčice 39, Ivančice 664 91
tel: 774 727 277, fax: 546 434 395
e-mail: v.vald@seznam.cz
www.stavovald.cz

ús
po

rá
mNÍZKOENERGETICKÉ

A PASIVNÍ BYDLENÍ
NÁBYTEK • KUCHYNĚNÁBYTEK • KUCHYNĚ

Špičková německá kvalita:

•  kuchyně RotPunkt
a obývací stěny Gwinner

•  výroba českých kuchyní
na míru za příznivé ceny

•    BLOKY – zvýhodněné
linky se sadou spotřebičů 
ZDARMA

Značková prodejna nábytku:

Horova 38, (vedle hotelu Kozák) | Brno-Žabovřesky
nábytek tel./fax: 541 224 153, kuchyně tel.: 541 211 216

po - pá: 10.00 - 12:00 a 13.00 - 17.45 h.,
so 9.00 - 12.00 h.

NNÁÁÁÁ KKKKÁBYTEKÁBYTEKEEEETTTTYTYTYYYYBBBBÁÁÁÁNÁNNNNNNN BBÁÁBBÁÁÁÁNÁBYTEK

Hor
nábyt

www.bavax.cz Při předložení inzerátu sleva
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06 Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzercemorava@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do vybraných domácností na jižní Moravě
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Kamenice 1a, Brno-Bohunice
tel.: 547 192 393
INFO: 777 888 032 
email: obchod@canocar.cz

Božetěchova 133, Brno-Královo Pole
tel.: 541 211 975
INFO: 777 888 034
email: canocar@suzuki-brno.cz

Suzuki SPLASH 

179 900 Kč*

SUZUKI SWIFT 1.3: emise CO2 140 g/km, kombinovaná spotřeba 5/8 l/km. * Při použití Suzuki finance SUZUKI SPLASH 1.0: emise CO2 120 g/km, kombinovaná spotřeba 5/0 l/km. * Při použití Suzuki finance.

Suzuki SWIFT 
184 900 Kč*

Letošní modely, loňské super ceny a navíc bonus 30 000 Kč!
******

S

Suzuki SWIFT
*

Suzuki SWIFT

www.suzuki-brno.cz

 Jak je pro vás náročné zorganizo-
vat takový koncert?
Jakýkoliv open-air koncert není jed-
noduché zorganizovat, tím spíš akci 
velikosti formátu Lennyho Kravitze. 
Jeho produkci přiveze do Brna něko-
lik kamionů, příprava bude probíhat 
několik dnů před koncertem a na 
pracích se budou podílet desítky 
pracovníků. Lenny Kravitz je znám 
svým showmanstvím, takže se divá-
ci krom parádní pódiové prezentace 
mohou těšit na skvělou show plnou 
Lennyho nestárnoucích hitů.

 Co dalšího chystáte pro lidi z Br-
na a okolí?

Press Release

VSTUPENKY V SÍTI TICKETPRO, WWW.TICKETPRO.CZ  VSTUPENKY V PRODEJI OD: 22. 12. 2008
CENY VSTUPENEK: STÁNÍ 790 Kè, STÁNÍ U PÓDIA 990 Kè

aných domácností na jižní Moravě

Zeptali jsme se pana Petra Nováka z pořádající agentury LIVE NATION Czech republic, s.r.o.

V tuto chvíli připravujeme jednu ve-
lice zajímavou akci pro všechny oby-
vatele Brna a okolí. Bohužel nemo-
hu prozatím prozradit podrobnosti, 
nicméně budeme všechny včas in-
formovat.

 Co je ten Lenny vlastně zač?
Zpěvák, skladatel, kytarista a pro-
ducent, původem z N.Y.C. se naro-
dil v roce 1964.  Hudbou se začal za-
bývat pod vlivem Stevie Wondera. 
Jako malý chlapec zpíval v chlapec-
kém sboru. 
V roce 1987 pořizuje první demona-
hrávky, obsahující i pozdější úspěš-
ný titul - Let Love Rule. Jeho kytaro-
vá hra bývá přirovnávána k Jimimu 
Hendrixovi. Je ovlivněn funkem, roc-
kem i hippiesovskou fi losofi í. Do vět-
šího zájmu médií se dostal díky spo-
lupráci s Madonnou na skladbě Justi-
fy My Love  v roce 1990. Naopak tex- Text: Metropol, foto: archiv

Vůz Suzuki SX4 stojí na půdorysu běž-
ného vozu nižší střední třídy.  Od šedého 
průměru jej však odlišují vyšší karosé-
rie usnadňující nastupování i rozhled. 
Při vývoji se totiž počítalo s příplatko-
vým, připínatelným pohonem zadních 
kol v kombinaci s motorem 1,6/79 kW 
s variabilním časováním ventilů VVT. 
V porovnání s běžnými vozy daného 
segmentu má tento vůz kromě vyššího 
podvozku také bohatší ochranné oplas-
tování vnějších karosářských dílů, při-
čemž jde především o široké boční lišty 
či nástavce předního i zadního náraz-
níku, propojené plastovým lemováním 
blatníků a prahů.
Přední sdružené refl ektory mají pod 
čirým plastovým krytem paraboly 
kombinované pro potkávací a dálková 
světla a nezvykle velké a účinné blink-
ry. Také zadní sdružená světla mají čiré 
kryty a jsou umístěna tak, že neomezu-

Text a foto: Jiří Duchoň

Test vozu: Suzuki SX4 1,6 GLX 4x4
Nejoblíbenější vůz Suzuki současnosti, tedy typ SX4, se nabízí v řadě verzí 
se vznětovými i zážehovými motory, a dokonce i s pohonem všech kol. 
Právě této zajímavé variantě, která na českém trhu hledá konkurenta jen 
ztěží, se budeme nyní věnovat.

jí šířku víka zavazadlového prostoru.
Hned po prvním usednutí za typic-
ký volant Suzuki s ovládáním audio-
soustavy na jeho levé příčce zjistíte, 
že model SX4 má blíže spíše k větší 
Grand Vitaře než menším typům 
Splash nebo Swift. Jde jak o vybavení 
palubní desky, tak o použité materiály 
a jejich bezchybné zpracování. Střední 
konzole je po stranách obložena pásy 
z imitace leštěného kovu. Podobnými 
pásy, ovšem v matovém provedení, 
jsou zdobeny také volant a hlavice řa-
dicí páky. Pod středními výdechy ven-
tilace se nachází kvalitní vestavěné rá-
dio s přehrávačem CD a opět pro vozy 
Suzuki typické analogové ovládání au-
tomatické klimatizace. Ještě níže jsou 
malá polička (s rozměry přesně na 
běžnou peněženku) s víkem a zásuvka 
na 12V. Dalším charakteristickým zna-
kem vozů Suzuki je vyhřívání před-

ních sedadel, jímž automobilka vyba-
vuje většinu svých vozů standardně. 
Jeho ovladače jsou po stranách páky 
ruční brzdy. Příjemně tuhá sedadla 
byla včetně čalounění převzata z vět-
ší Grand Vitary. Na zadních sedadlech 
mají cestující k dispozici tři plnohod-
notné, výškově stavitelné opěrky hlav. 
Zatímco v nejvyšší poloze poskytují 
hlavám cestujících příjemnou oporu, 
v poloze nejnižší neomezují výhled ři-
diče vzad a při sklápění zadních opěra-
del je není třeba z vozu vyjímat. Objem 
zavazadlového provozu lze zvětšovat 
sklápěním dvoudílného, asymetricky 
děleného opěradla na sedáky, nebo 
pak celá sedadla vyklopit vpřed, těsně 
za opěradla předních sedadel. 
Námi zkoušený vůz disponoval zna-
menitým trvalým pohonem všech kol 
s možností několika jízdních režimů 

včetně uzavření mezinápravového 
diferenciálu a ovládáním kolébkovým 
přepínačem mezi předními sedadly. 
V kombinaci s nejvyšší výbavou GLX 
a čtyřválcem 1,6/79 kW stojí velmi za-
jímavých 429 900 Kč, ačkoli nejlevnější 
provedení Suzuki SX4 GA pořídíte již 
za 289 900 Kč. Vůz v testované verzi 
s pohonem všech kol zrychlí z 0 na 
100 km/h za 11,5 s, dosáhne rychlosti 
170 km/h a v kombiovaném provozu 
spotřebuje jen 6,9 l benzinu na 100 km. 
V sériové výbavě testovaného auta 
jsme ocenili kromě kompletní sady 
airbagů a automatické klimatizace 
také kůží potažený volant, elektrické 
ovládání rozměrných zrcátek, rádio 
s přehrávačem CD a MP3 či vyhřívání 
sedadel. Za pozornost jistě stojí i stan-
dardní bezklíčové ovládání. Je velmi 
jednoduché, spolehlivé a praktické, 

protože příslušný transpondér dodá-
vaný místo klasického klíče nemusíte 
vůbec vyjímat z kapsy. Pokud jej máte 
u sebe, můžete zámky dveří ovládat 
malými tlačítky na klikách předních 
dveří a zavazadelníku. První stisk ote-
vře příslušné dveře, druhý celý vůz 
a třetí auto zamkne. Na místě spínací 
skříňky se pak nachází pouze jakási 
otočná růžice. 
Suzuki SX4 je zvláště v provedení 
s pohonem všech kol vozem s univer-
zálním využitím, který je komfortní na 
upravených silnicích, ale spolehnout 
se na něj můžete i v komplikovaných 
povětrnostních podmínkách. V kom-
binaci s uvedenou cenou a rozsahem 
základní výbavy pak jde o znameni-
tou nabídku.

ty mu někdy psala 
jeho tehdejší žena, 
herečka Lisa Bonet. 
Kravitz spolupracu-
je s celou řadou hvězd, 
například s Mickem Jag-
gerem, skupinou Aeros-
mith či francouzskou zpě-
vačkou a herečkou Vanessou 
Paradise. V roce  2004 vydává 
Lenny Kravitz album Baptism, 
na němž v písni Storm hostuje 
jedna z nejvýraznějších postav 
hiphopové scény, rapper Jay-Z.

Lenny Kravitz v Brně
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Metropol s vámi hovoří, mluvte i vy s ním, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dárkové balení vína se může těšit Darina Machálková, Výstavní 34, 603 00 Brno. Pro úspěšného vylosovaného 
luštitele dnešní křížovky je připraveno balení arabské kávy. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno, nebo krizovkamorava@tydeniky.cz (napište adresu a te-
lefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 8. června 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje redakce.
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Nádražní 
zřízenec 

(slangově)
Kterýžto

Pohřební 
hostina

Liché 
prvočíslo

Slovenský 
Matouš

Indický 
spoluhráč 

tenisty 
Dlouhého

Trochu

Teprve
když

Pohovka
Krátký
kabát

Plocha o 
rozměrech 

10x10
metrů

Hospo-
dářský 

pracovník

Někdo 
(knižně)

Záhady

Vojenská 
jednotka

Zděšení

Starší
vztažné 
zájmeno

Opravna
lodí

Stromový 
porost

Náš
severo-
západní 
soused

Cizí
prací

prášek

Na
toto

místo

Jméno
autora
Zlatých 
úhořů

Psí
citoslovce

NAPOVÍME: 
Onon, pakr,
ojoj, kar, vr,
RO, stolon.

Belgické 
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Značka 
nábytku

Podoba 
jména
Olga

Ozdobný 
okraj
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u Chebu

Německy 
„babička“

Dovnitř

Vysoušeč 
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zástupců 
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1

4

5

2

3

Již

Brodivý 
pták

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nejste velcí stratégové 

a plánovači, protože milujete dynami-
ku a napětí okamžiku. Ale váš spontán-
ní přístup k životu, průraznost a víra 
v úspěch vás neomylně vedou k dokon-
čení toho, co právě tvoříte.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaši nadřízení na vás oceňují 

spolehlivost a svědomitost. V lásce ale 
platí jiná pravidla. Nechejte své part-
nery občas v napětí a nejistotě a umož-
něte jim, aby si mohli trochu zažárlit. 
Lehký fl irt neuškodí.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Přestože jste na bolest citlivější než 

kdokoliv jiný, máte překvapivě velmi odol-
nou „náturu“. To vám pomůže překonat 
zdravotní potíže, které vás čekají. Brzy se 
zotavíte a budete svěží, silní a plní elánu.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Máte před sebou nepříjemná 

úřední jednání, kterým se bohužel ne-
můžete vyhnout. Přestože budou nej-
bližší dny pro vás dost vyčerpávající, 
nakonec vám to přinese úlevu, klid i za-
slouženou odměnu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaše emoce se střídají jako pří-

liv a odliv moře a často přejímáte i ná-
lady druhých. Náladovost souvisí s mě-
nícími se fázemi Měsíce. Uvědoměním 
si příčiny a autotréninkem  ji můžete 
dobře ovlivňovat. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Těšte se na setkání s člově-

kem, kterého nemůžete ve svém 
životě minout. Ať už vám přinese 
lásku, platonické souznění duší  ne-
bo přátelství, bude to setkání, které 
se nesmazatelně vryje do vašeho 
srdce.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Pokud máte pocit, že váš 

obličej skončil a tělo odešlo, podívejte 
se na sebe očima těch krásných mla-
dých lidí, kteří vás kdysi  milovali 
a nezbude vám, než také sebe sama 
obdivovat a milovat.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Inspirujte se módním stylem 

„pařížský dandy“. Osvobodí vás to od 
konvencí a budete se cítit very young 
and beautiful. Nedělejte si nic z toho, 
že vás okolí bude považovat za blázny. 
Vy jste crazy!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vaše touha po dobrodružství 

a nezávislosti vás nutí měnit  zaměst-
nání, koníčky i partnery častěji než je 
zdrávo. Nebuďte tak nespolehliví, im-
pulzivní a netrpěliví, škodí to vašemu 
nadání a schopnostem.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Neuškodí vám, když budete 

příjemnější a společenští a občas  udě-
láte nějaký kompromis. Váš egoismus 
možná prospívá pracovnímu nasaze-
ní, ale partneři touží po vaší pozor-
nosti a lásce.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
K vašim nejcitlivějším mís-

tům patří ledviny. Protože podle čín-
ského lékařství jsou ledviny sídlem 
životní energie, chraňte si je. Vyhý-
bejte se chemickým lékům i alkoho-
lu. Nejvíc vám prospěje příroda.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Najděte v sobě dostatek roz-

hodnosti a odvahy a řekněte vašim 
blízkým, kde dělají chyby, přestože se 

tváří, že jsou k dobrým 
radám hluší. Kdo jiný 

to s nimi myslí lépe 
než vy. Vděk ale ra-
ději nečekejte.

blízkým, kde dělají 
tváří

rad
to
n
d

Soutěžte s námi o dvě vstupenky na koncert Lennyho Kravitze. Svoje 
správné odpovědi, včetně Vaší poštovní adresy nám zasílejte na e-mail:
redakcemorava@tydeniky.cz nejpozději do 12. 6. 2009

METROPOL   soutěž

Soutěžní otázky:

1.  Kde se uskuteční letošní koncert Lennyho Kravitze v ČR?

2.  Jak se jmenuje poslední deska Lennyho Kravitze?

3.  Ve kterém městě se narodil Lenny Kravitz?

sídlo redakce:
Mečová 8, 602 00 Brno
e-mail: redakcemorava@tydeniky.cz
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Evoluce ve výstavběEvoluce ve výstavbě
montovanýchmontovaných

nízkoenergetických domů:nízkoenergetických domů:
Rodinné domy na klíč ICON Rodinné domy na klíč ICON 

a domy ALFA od fi rmy DENNERT.

Infolinka:

541 159 479
In

55

www.icon-haus.czwww.icon-haus.cz

Odborný závod PORTAS®

Jílkova 126, Brno-Židenice, tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče, tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096 e-mail: info@surman.portas-renovace.cz

  renovace dveří, zárubní,
schodů a kuchyňských linek
 vchodové i bezpečnostní
   vysoká kvalita,
dlouhá životnost
 dodávka nových dveří
 posuvné dveře

JEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚJEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ

VYBRANÁ
SKLA ZDARMA

Krásný den, 
vážení a milí čtenáři, 

Čas utekl jako voda a další číslo 
Moravského Metropolu je na svě-
tě. Pojďme se podívat, co nám při-
náší. 
Od Hany Robinson na titulní stra-
ně se dozvíte, že by si ji Michal Ho-
ráček nejspíš nevybral jako jednu 
z interpretek pro svoji desku Ohro-
žený druh, kdyby ho její bratr Pa-
vel náhodou nepotkal. Svěřila se 
nám, kdo jí v životě hodně pomohl 
a proč ráda cestuje z bratislavské-
ho letiště.

Jak už se stalo zvykem, přináší-
me informace o dění v městě Brně 
a v okresech jihomoravského regi-
onu. Proč a kdy se bude vypouštět 
Brněnská přehrada a také, že Men-
delova zemědělská a lesnická uni-
verzita v Brně nabízí tři nové baka-
lářské studijní obory.

Podrobněji si představíme město 
Modřice, jeho historii, která sahá 
již do 12. století,  také jeho součas-
nost i kulturní dění.

V předkládaném čísle i my otevíráme 
a z různých pohledů přiblížíme žha-

vé téma dnešních dnů – Zelená úspo-
rám. Tento „Bursíkův“ program vyvo-
lal mezi lidmi obrovský zájem a pro-
to bychom se tomuto tématu rádi vě-
novali i v některém z příštích čísel.

Odskočíme si také přes hranice 
k nejbližším sousedům a představí-
me letiště Bratislava jako možnou 
alternativu využití při vašich za-
hraničních cestách. 

Z kulturní nabídky nejvíce „vyční-
vá“ připravovaný koncert Lennyho 
Kravitze, který vystoupí 19. června 
na brněnském velodromu. 

Zde, pokud správně  zodpovíte tři 
soutěžní otázky, můžete získat líst-
ky na tento bezesporu výborný 
koncert. 
Nevynechali jsme ani pravidelný 
test vozů, tentokrát vám představí-
me značku Suzuki, dávku horosko-
pů a pro chytré hlavy i křížovku.   
A budeme samozřejmě rádi za ja-
koukoliv vaši zpětnou vazbu. A vám 
všem, kteří nám píšete a sdělujete 
své názory, děkujeme.

Dita Brančíková
redaktorka
brancikova@tydeniky.cz

Ale zamysleli jste se někdy nad tím, že ne-
ní třeba trávit hodiny v letadle, mučit tělo 
časovými posuny a dramatickými změna-
mi klimatu? I zde v Evropě a jen pár hodin 
pohodlného letu z Bratislavy máme i my 
Evropané své „perly“. Nádherné a historií 
dýchající, rozmanité svojí kulturou, archi-
tekturou a životním stylem. Vždyť jmenuj-
me například Prahu, Paříž, Řím, Barcelo-
nu. A co socha čurajícího chlapečka, nebo 
malé mořské víly z pohádek Hans Christi-
an Andersen? Pokud jste o nich slyšeli, ale 
nenapadlo vás je navštívit, zveme vás na 
krátkou „přehlídku“ toho „nej“ v Alicante, 
Bruselu, Pise a Kodani. 

Alicante - „Perla Středomoří“
(2,5 hod. letu z Bratislavy, 2x týdně s Ryanair) 
Ulice stíněné palmami a lemované útulný-
mi kavárničkami, kilometry dlouhé píseč-
né pláže a obchody plné lákavého zboží, 
to je perla Středomoří - španělské Alican-
te. Pokud se rozhodnete navštívit toto pří-
mořské město, určitě si kromě vyhřátých 
a upravených pláží s jemným pískem udě-
lejte čas na prohlídku katedrály San Nicho-
las, obklopené úzkými uličkami starobylé 
čtvrti El Barrio, návštěvu kostela Izlesia de 
Santa Maria s barokním interiérem a roko-
kovým portálem či barokního paláce s mu-
zeem La Aseguarda. Nekonečné pláže, pří-
stav plný pohádkových jachet a historic-
ké centrum vám jako na dlani nabídne 
výhled z kostela svaté Barbory, který se na-
chází na vrchu Benacantil, vypínajícím se 
nad městem. Putování za kulturními a ar-
chitektonickými skvosty jistě bude zážit-
kem, ale nezapomínejte se také posilnit na 
další výpravy a věnujte čas návštěvě jed-
né z nepřeberných restaurací a ochutnejte 
místní speciality, například některé z tra-
dičních španělských jídel nebo španělskou 

klasiku, paellu, abyste věděli, jak tento ku-
linářský skvost chutná, je-li připraven ve 
své domovině a doplněn sklenkou či dvě-
ma červeného vína.  

Brusel - „Město pralinek“
(2 hod. letu z Bratislavy, 3x týdně s Ryanair) 

Kosmopolitní metropole, sídlo institucí Ev-
ropské unie, ale i město pyšnící se umě-
leckými galeriemi, historickými památka-
mi, ale také lahodnými pralinkami či těmi 
úplně pravými hranolkami, takový je Bru-
sel. Hlavní a zároveň největší město Bel-
gie je známé především sochou čurajícího 
chlapečka nazývanou domácími i Mannek-
en Pis. Málokdo však zná její původní vý-
znam, kdy sloužil jako zásobárna vody pro 
případ požáru ve městě. Neméně slavné je 
Atomium, zvětšený model molekuly železa 
s devíti navzájem propojenými ocelovými 
koulemi, v nichž jsou znázorněny expozice 
dokumentující výstavu Expo 1958. Atomi-
um se nachází nedaleko Bruparcu, který je 
proslulý díky zmenšeninám nejznámějších 
staveb Evropy. K nejkrásnějším náměs-
tím našeho kontinentu nepochybně patří 
Bruselské náměstí Grand'Place, ale dojem 
v návštěvnících zanechá i návštěva trium-
fálního oblouku v městském parku, či Krá-
lovského paláce uprostřed města. 
Na své si přijdou i mlsné jazýčky, vždyť 
pralinky Leonidas, Galler, Neuhaus, Guyli-
an nebo Godiva různých tvarů se prodáva-
jí téměř všude a nemají ve světě konkuren-
ci. A kdo by neměl chuť na sladké, určitě si 
nenechá ujít zlaté křupavé hranolky. A ne-
zapomeňte při svých toulkách zahnat ží-
zeň některým z nesčetných druhů místní-
ho piva, tak odlišných od těch našich. 

PISA - „Šikmý pohled na svět“
 (1,5 hod. letu z Bratislavy, 2x týdně s Ryanair) 
Některé stavby se do historie dostaly díky 

své dokonalosti, jiné díky originalitě, ale 
jsou i takové, které se proslavily určitou 
nedokonalostí. Bezpochyby nejznámější 
z nich je šikmá věž se zvonicí na Náměs-
tí zázraků (Piazza dei Miracoli) v maleb-
ném Toskánském městečku - Pise. Město 
bylo ve středověku důležitým obchodním 
přístavem a jednou z námořních repub-
lik a možná i proto zde najdete bezpočet 
mistrovských děl architektury jako napří-
klad Dóm (Duomo), románské baptisteri-
um (Battistero) nebo Posvátné pole (Cam-
po Santo). Samotné centrum je hotovým 
muzeem pod širým nebem. Pro turisty je 
Pisa pokladnicí plnou překvapení, počína-
je přístavními náspy lemovanými nobles-
ními budovami až po úzké středověké ulič-
ky, které vás dovedou do centra dění. Do-
mov Galiea Galilei, Pisa, je v současnosti 
důležitým univerzitním městem plným ži-
vota, ze kterého se za 45 minut dostanete 
vlakem do Florencie, 20 minut to trvá do 
dalšího skvostu - města Lucca. 

Kodaň - „Město neomezených možností“
(1 hod. 45 min. letu z Bratislavy,

2x týdně se SkyEurope) 
Kodaň, město s fascinující minulostí, je 
v současnosti městem neomezených mož-
ností. Spojují se zde nejnovější trendy ar-
chitektury, designu a módy. Nejfotografo-
vanějším symbolem Kodaně je něžná Ma-
lá mořská víla, která je usazena na jednom 
z pobřežních kamenů v městském přístavu. 
Bronzová socha ženy s rybí ploutví namís-
to nohou byla zhotovena sochařem Erikse-
nem na motivy pohádky Hanse Christiana 
Andersena. Mezi největší atrakce města pa-
tří zábavní park Tivoli a kouzelné zámky 

Amalienborg, Charlottenborg, Christians-
borg, Rosenborg nebo Frederiksborg. Cent-
rem společenského života je nábřeží kanálu 
Nyhavn, kde si ve stylových kavárnách mů-
žete kromě nezapomenutelné atmosféry 
vychutnat dobrou večeři nebo pohár vína.

Do vybraných destinací se z bratislav-
ského letiště pohodlně dostanete:

Alicante (Ryanair) –  pátek, neděle, Brusel-
Charleroi (Ryanair) –  úterý, čtvrtek, sobota
Pisa (Ryanair) – čtvrtek, neděle
Kodaň (SkyEurope)  - čtvrtek, neděle
…a v nabídce je dalších 29 pravidelných 
linek! Sledujte průběžně www.airportbra-
tislava.sk

Poznejte nepoznané perly Evropy
Mauricius, Keňa, Vietnam, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Kuba... Exotické destina-
ce, po návštěvě kterých určitě touží každý z nás a ti šťastnější, kteří tato mís-
ta navštívili, se předhánějí v barvitém líčení svých zážitků. 

Vyhodnocení soutěže z březnového vydání Metropolu:
Otázka: Po které významné osobnosti je pojmenované bratislavské letiště?
Správná odpověď zněla: Bratislavské letiště je pojmenované po významném poli-
tikovi, vědci a astronomovi generálu Milanu Rastislavovi Štefánikovi.
Vzhledem k tomu, že veškeré zaslané odpovědi byly správné, Letiště Brati-
slava se rozhodlo ocenit znalosti účastníků a jako výraz poděkování odmě-
nit všechny účastníky soutěže. Srdečně blahopřejeme!

KodaňKodaň




