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Simona Monyová:

Žiju normální život

rozhovor

Dům, stavba, zahrada

Narodila se v březnu, ve znamení Ryb, v Brně, kde žije doposud. Je naší velice úspěšnou spisovatelkou na volné noze, napsala už 24 knížek, chystá další, je bývalou manželkou, současnou manželkou, matkou tří synů a také pečovatelkou o drobné domácí zvířectvo.

Vždy se prý kamarádila spíše s kluky a také klukem
chtěla být. Změna
přišla až ve chvíli, kdy se z ní začala stávat žena. To
zjistila, že být holkou, je docela fajn.
Má ráda modrou
barvu, Mahenovu
knihovnu, Vladimíra Mišíka, krvavý steak, kopretiny
a slunečné počasí.
Naopak ji naštvete, když jí budete
lhát, nutit ji cestovat MHD a vstávat
příliš časně. Největší inspirací jsou pro
ni vztahy. Vždy má
předem daný začátek a konec knihy.
Má ráda své fanoušky a snaží se jim poctivě odpovídat na
e-maily. Tak takhle nějak se popsala
ve svém životopise.
A my se jí zeptali.
■ Jak jste strávila
prázdniny?
Prázdniny jsem strávila s Hříšným kancem. Tak se jmenuje moje nová kniha, která vyjde na
sklonku září. Kromě
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a tím je právě nespokojenost. Toho, že mám zdravé syny, nepříliš
zlobivého manžela a práci, která
mě těší, toho si samozřejmě velice vážím… Ale jinak žiju normální život se všemi dílčími vzestupy
a pády…
■ Slyšela jsem, že také skládáte
písničky a chystáte vydat CD, co
je na tom pravdy?
Abych to uvedla na pravou míru,
píšu pouze texty k písničkám. Už
pětadvacet let spolupracuji s nejbližší kamarádkou Evelínou, která moje texty zhudebnila a se svojí kapelou je právě nahrává na cd
s názvem Otrokyně lásky. Bude to
pro mě ten nejhezčí dárek k pětadvaceti letům tvorby a zároveň
k vydání mé jubilejní pětadvacáté
knihy Hříšný kanec.
■ Někdo má psaní jako koníček,
vy jako profesi. Čemu se věnujete
ve volném čase?
Já mám stále psaní jako největší
koníček, jen mám to štěstí, že se
jím mohu i živit… A volný čas? Co
je to? To neznám…
■ Jaká je vaše nejoblíbenější kniha, z těch vašich?
Ono se to v různých životních etapách mění, ale v současnosti je mi
nejbližší Matka v krizi. Díky nejmladšímu synkovi jsem v permanentní krizi časové, díky starším
dvěma občas v krizi finanční. Krize
středního věku se mi ale díky zaneprázdněnosti prozatím vyhýbá.
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a budoucí snacha, se mnou Hříšný kanec putoval do Řecka na ostrov Kos a do Chorvatska. Léto je
moje nejmilejší roční období, takže se ho pokusím malinko protáhnout podzimním týdenním pobytem v Egyptě. Tam už poletím bez
notebooku i bez „Kance“, jen s nejmladším synem a manželem.
■ Jaký je váš vztah k Brnu ? Nikdy
vás nelákalo žít v Praze?
Jsem brněnský patriot a těžko si
dovedu představit, že bych si přála žít v jiném městě. Do Prahy jsem
byla mnohokrát lákána, ale mě samotnou to nelákalo nikdy. Za trochu slávy - polní trávy bych svoje rodné město nevyměnila, mám
ho moc ráda.
■ Máte 3 syny, je těžké skloubit
pozici matky a spisovatelky? Jak
moc se necháváte inspirovat příběhy z vašeho života?
Moji synové mají 21, 16 a 5 let.
Matka a spisovatelka se dá skloubit snadněji, než péče o děti s takovým věkovým rozestupem. Nakonec se nám ten rytmus ale přece
jen podařilo sladit. Děti jsou jistě
tou největší životní inspirací, na to
člověk nemusí být ani spisovatel…
Ale přiznám se, že ze svého života čerpám spíše pocity nežli příběhy. Ty bývají z velké části naprosto smyšlené.
■ Ústředním motivem vašich knih
jsou vztahy. Vy sama jste spokojená se svým životem?
Vždycky je co zlepšovat! Kdybych
y spokojená, přijdu o svůj hlavbyla
ní mot
motor, který mě pohání dopředu

z kraje
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Moravský Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do vybraných schránek na severní Moravě

Obvod Poruba zavádí veřejnou službu
Až čtyřicet lidí vypomůže každý měsíc při udržování pořádku v ulicích Poruby. Tamní městský obvod zavedl od 1. září institut veřejné služby.

Tato služba je určena dlouhodobě
nezaměstnaným, kteří se nacházejí
v takzvané hmotné nouzi. Tito lidé
budou v obvodu provádět převážně
pomocné práce.
Vedení obvodu předpokládá, že zájem o veřejnou službu bude ze strany
dlouhodobě nezaměstnaných velký.
„Chceme podat pomocnou ruku lidem,
kteří mají zájem pracovat a vlastními
silami zlepšit své životní podmínky.
Budeme rádi, když se k nám do veřejné
služby budou hlásit obyvatelé Poruby,“
podotkl starosta městského obvodu
Poruba Lumír Palyza.
Pracovní čety dlouhodobě nezaměst-

Pamětní deska
Zdeňka Buriana
přemístěna
Bronzová pamětní deska na počest
slavného kopřivnického rodáka,
malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana byla přemístěna do Šustalovy
vily v sadu Edvarda Beneše.

ve stojanech sítě Grand Princ na Českých drahách

Město se k tomuto kroku rozhodlo
především proto, že nové místo je
mnohem více reprezentativní než
původní instalace na bytovém domě v centru města.
Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v domě č. p. 198, který
býval součástí Horní továrny, takzvané Kachlovky. Tam však Burianova rodina bydlela pouze několik týdnů. I z toho důvodu byl za
rodný dům Zdeňka Buriana mylně
považován dům č. p. 330, v němž
Burianovi pobývali mnohem déle.
Proto byla právě na jeho místě,
kde dnes stojí již zmíněný bytový
dům, v roce 1987 umístěna deska
připomínající Burianovo spojení
s městem Kopřivnice.
Na základě zjištění, že dům
č. p. 330 nebyl malířovým rodným
domem, neboť byl postaven až roku 1910, se začalo uvažovat o přemístění pamětní desky. Vzhledem
k tomu, že objekt Kachlovky je
v soukromém vlastnictví a dodnes
stojící rodný dům Zdeňka Buriana
není veřejnosti volně přístupný,
bylo jako nejvhodnější místo vybráno Lašské muzeum v Šustalově vile. Zde se mimo jiné nachází
expozice tohoto významného kopřivnického rodáka.
(met)

bezpečnosti práce. Před nástupem do
veřejné služby musí lidé přinést potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti
k práci,“ uvedl tajemník porubské
radnice Václav Bukovský s tím, že po
ukončení prací obdrží dlouhodobě
nezaměstnaní potvrzení o výkonu
veřejné služby a individuální hodnocení.
Institut veřejné služby je od letošního roku součástí zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jde o bezplatnou pomoc městu nebo obci, která
umožňuje osobám v hmotné nouzi,
aby jejich výše živobytí po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí neklesla na existenční minimum.

naných budou pečovat například
o čistotu na zastávkách a v ulicích,
v zimě pak dostanou za úkol odhrabávat sníh. Pracovníci se budou střídat v týdenních intervalech. Týdně
obvod poskytne možnost odpracovat třicet hodin maximálně deseti
lidem, měsíčně se tedy v Porubě do
veřejné služby zapojí v případě zájmu přibližně čtyřicet dlouhodobě
nezaměstnaných. „S vybranými zájemci sepíšeme řádnou smlouvu a zaevidujeme je. Máme pro ně také zajištěno pojištění, které kryje odpovědnost
za škodu způsobenou na majetku nebo na zdraví, a proškolíme je v oblasti

Text: Metropol, foto: archiv

Postupné zdražování nájmu
Ceny nájmu v Bohumíně stoupají. Místní radní však přišli se zajímavým nápadem, což v konečném důsledku sice znamená to, že se regulovaný nájem navýší. Ale postupně. Skoro neznatelně.

Nyní platí obyvatelé města za metr
čtvereční v bytech první kategorie 26
korun a v bytech čtvrté kategorie 18
korun. Díky tomu, že město přistoupilo
ke slevám, nenastane navýšení nájmu
o 50 až 80 procent, ale zdražovat se bude pozvolna. Proto nevznikne situace,
kdy by lidé za metr čtvereční zaplatili
v bytech první kategorie už příští rok
38 korun a u bytů snížené kvality 34
korun. „Ceny určuje ministerstvo podle
cen bytů v regionu. V jiných městech platí
lidé běžně 40 až 50 korun za metr čtvereč-

ní. Částky, které nám navrhuje ministerstvo, se nám zdály jednorázově příliš vysoké, proto jsme přistoupili i s ohledem na
současnou hospodářskou krizi a vzrůstající nezaměstnanost na pozvolné zvýšení
nájmu. Nájemné sice zvedneme na povolené maximum, ale našim nájemníkům
nabídneme plošně slevy, takže se na povolené částky dostaneme až v roce 2012,“
řekl starosta Bohumína Petr Vícha.
Celý tento systém se zdražením nájemného je nastaven tak, aby bylo
v roce 2012 docíleno cílové částky, kte-

Text: Metropol, foto: archiv

Ukončení rekonstrukce onkologické kliniky se blíží
V prosinci loňského roku byla zahájena rekonstrukce Onkologické
kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Veškeré opravy se už pomalu
blíží k úspěšnému konci.
Klinika k rekonstrukci přistoupila z toho důvodu, aby se zvýšila kvalita péče
o pacienty. „Snažili jsme se naši práci
zorganizovat tak, aby probíhající stavební práce neohrožovaly kvalitu péče o jediného pacienta. Zatím ovšem pracujeme
v provizorních podmínkách plicní a infekční kliniky, takže jedinou oblastí, v níž

se rekonstrukce ve vztahu k pacientům
projevuje, je poskytovaný komfort. Ten se
však po dokončení akce a provedené modernizaci oproti původnímu stavu nesrovnatelně zvýší,“ řekl MUDr. David Feltl,
přednosta onkologické kliniky.
Velmi podstatnou součástí rekonstrukce je rozšíření Onkologické kliniky FNO
o novou ozařovnu, která by v budoucnu
měla vytvářet zázemí pro provoz unikátního ozařovacího přístroje s názvem
Cyberknife. „Jde o špičkový robotický ozařovač, první svého druhu na území střední
a východní Evropy, který podstatně rozšíří

Sup hnědý
do volné přírody

Studijní obory prezenčního bakalářského studia (Bc.), 3 roky:
• Podnikání
• Podnikání a management v obchodě
• Podnikání a management v životním prostředí
Studijní obor kombinovaného studia (Bc.), 3 roky:
• Podnikání
Navazující magisterské studium - prezenční i kombinovaná forma (Ing.), 2 roky:
• Podnikání
Termíny vstupních rozhovorů pro AR 2010/2011:
pro bakalářské studium: 14. 4. 2010, 12. 5. 2010, 23. 6. 2010,14. 7. 2010,
18. 8. 2010, 25. 8. 2010, 15. 9. 2010
pro navazující magisterské studium: 13. 7. 2010, 19. 8. 2010, 14. 9. 2010

inzerce

rou umožňuje nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Byty 3. a 4.
kategorie, u kterých je navýšení vůbec
nejvyšší, město postupně likviduje,
takže se jejich počet bude snižovat
a zdražení se tak dotkne jen malého
počtu těchto bytů. „V Bohumíně dlouhodobě vkládáme nejen veškeré vybrané
nájemné zpět do oprav městského domovního fondu a do investic, které zlepšují jeho technický stav, ale přidáváme
i další vlastní prostředky na rekonstrukce
našich domů. Budeme v tom pokračovat
i nadále. Za více vybraných peněz z nájemného tak budeme moci provést větší
množství oprav. Množí se nám požadavky na lepší bydlení a zvýšení nájemného
bude znamenat rychlejší zlepšení stavu
městských domů. Navíc připravujeme
v roce 2010 snížení cen za služby díky
centrálnímu zásobování teplem,“ dodal
k problematice starosta Petr Vícha.

Inovované studium poskytne kvalifikaci dle evropských standardů, rovnoměrnější rozložení
zátěže, osobní volbu zaměření. Škola garantuje neměnnou výši školného po dobu řádného studia.

Zoo Ostrava pustilo do volné přírody
mládě supa hnědého, které se zde
vylíhlo 28. dubna.
Jedná se o historicky první odchované mládě tohoto
druhu v této zoologické zahradě.
Cílem jeho cesty jsou francouzské Alpy,
kde bude v oblasti Verdonského kaňonu
vypuštěno do přírody, aby tak posílilo
tamní populaci supů hnědých.
O mimořádnosti této události svědčí to,
že se v tomto roce podařilo v celé Evropě
odchovat pouze dvě mláďata. Kromě Ostravy to bylo jen v německé Zoo Bochum.
Odchov je velmi cenný i proto, že mládě
bylo od počátku odchováváno pouze
svými rodiči, tedy bez jakéhokoli zásahu
člověka.
Mláděti byla před cestou odebrána krev
pro analýzu DNA a aplikován identifikační nezaměnitelný mikročip.
(red)

léčebné možnosti našeho pracoviště,“ uvedl přednosta Onkologické kliniky FNO,
a dodal: „Přístroj nejenže dokáže s maximální přesností podpořit naše schopnosti
a možnosti v oblasti neurochirurgie, ale se
stejnou precizností dokáže pracovat i mimo oblast mozkové tkáně. To znamená, že
podstatně rozšíří naše možnosti v oblasti
léčby malých plicních nádorů, či karcinomu
prostaty. Zároveň umožní ozařovat oblast
míchy i recidivujících nádorů. Prostě bude
obrovským přínosem pro pacienty z celé
republiky a z okolních zemí, které podobný
přístroj zatím nemají k dispozici.“ (met)

Městský úřad
Bruntál slavil
Letošním vítězem soutěže Úřad
roku – půl na půl se stal Městský úřad Bruntál.
Celorepubliková soutěž byla vyhlášena na konferenci o rovných příležitostech, kterou uspořádalo v Praze
Ministerstvo vnitra České republiky
spolu s obecně prospěšnou společností Gender Studies.
Hlavním kritériem úspěchu v soutěži bylo umožnění rovnocenného
přístupu radnicí k příležitostem pro
muže a ženy, seniory, či seniorky
a zdravotně postižené. V kategorii
obcí takzvaného třetího typu, tedy
obcí s rozšířenou působností, soutěžilo devětačtyřicet úřadů.
Soutěž mimo jiné hodnotila, jaký podíl
žen je zastoupen ve vedoucích funkcích
či v zastupitelstvu města, zdali úřad
pro svou činnost vydal zvláštní antidiskriminační opatření, zda radnice podporuje pečovatelskou službu, tísňovou
péči a denní stacionáře pro osoby se
sníženou soběstačností a podobně.
Nutno zdůraznit, že se nejedná
o ojedinělý úspěch bruntálské radnice. V loňském roce úřad získal
Cenu ministerstva vnitra za kvalitu
ve veřejné správě a také byl vyhlášen jako nejlepší v Moravskoslezském kraji v prestižním podniku
Město pro byznys. Neztratil se ani
na poli komunikace, když uspěl
v mezinárodním výzkumném projektu EMGC, který se zaměřuje na
monitorování úrovně komunikace
úřadů státní správy a samosprávy
s veřejností a médii.
(red)

Dobrý den, milí čtenáři Metropolu,

dnes jsem si dovolila požádat pány redaktory, zda mohu jejich prostor využít
já. Nejen za sebe, ale za celý obchodní
tým, který pro Metropol asi odvádí tu
nejzásadnější práci.
Ale myslím si, že se na nás tak trochu
zapomíná a vlastně v žádných novinách není vidět ta práce, kterou jako
obchodní oddělení odvádíme.
Věřím, že vy čtenáři jste jistě zaznamenali všechny inzeráty, které s našimi obchodními partnery dohodneme
a které jsou pro ně dozajista přínosné,
jelikož pak na jejich základě mohou
rozvíjet svoji podnikatelskou činnost.
Díky nim se totiž naši čtenáři dozví, jak
a co dělají dobře a co vám všem mohou
nabídnout.
Ale já jsem spíše chtěla psát o tom, jak
se těžce v dnešní době hledají naši noví
kolegové a jak nám vlastně schází.
Víte ono to vypadá hrozně lehce, ale tato práce opravdu není pro každého. Je
sice takovým pravidlem, které si všichni říkají, že pokud nemohu nikde najít
práci, tak půjdu dělat obchod. Jenže
ouha!!!
Vím, že je lehké sednou k internetu, na-

jít dobře prosperující společnost a kontakt na patřičnou osobu a zavolat. Až
sem to zvládne snad opravdu každý.
Jenže: co když vám ten někdo nezvedá
telefon a nebo při žádosti o schůzku
řekne, že nemá čas a když už tu chvilku
má, tak stejně chce vše poslat e-mailem
na který většinou ani neodpoví?
Asi to vypadá, že si stěžuji na svoji práci, ale ono to tak není. Nedovedete si
představit ten skvělý pocit, když se vám
práce povede. S klientem se rozumně
dohodnete a všechno vyústí v čerstvý
výtisk novin, kde najdete ovoce vašeho
snažení – krásný, velký a srozumitelný
inzerát. To opravdu stojí za to.
Co vy na to? Myslíte, že tento článek je
taky pěkný inzerát? Ano, vlastně je. Jen
jsem chtěla být originální a takto jen
v krátkosti popsat to, co všichni dávají
do rámečků a rubrik: zaměstnání a vydavatelství novin hledá...
Prostě a jednoduše, jsme mladí a šikovní a pokud někdo z vás chce a neodradí
ho i neúspěch, tak je určitě vítán.
Za všechny, kdo se toho nebojí,
Simona Zbořilová

1.

ROLE STÁTU V BOJI PROTI KRIZI

Fiskální stimuly vytvoří 100 000 nových pracovních míst
Fiskální politika
Základní osy priorit ČSSD:
•
•
•
•
•
•

Fiskální stimuly v letech 2010 a 2011.
100 000 nových pracovních míst.
Fiskální stimuly obcí a krajů.
Úspory provozních výdajů veřejného sektoru.
Odblokování evropských peněz.
Podpora ekonomiky prostřednictvím ČEB,
EGAP a ČMRZB.

2.

ČSSD: Důchodová reforma
musí být spravedlivá
Pro Českou stranu sociálně demokratickou je klíčovou prioritou pokračování důchodové reformy takovým způsobem, který zajistí dlouhodobou finanční stabilitu základního průběžného důchodového systému. Ten podle
předsedy ČSSD a poslance za Ústecký kraj Jiřího Paroubka představuje jediný univerzální důchodový systém
schopný účinně chránit společnost před růstem chudoby ve stáří.

NEZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

Sociální soudržnost je přínosem pro celou společnost
Nezaměstnanost v ČR
Základní osy priorit ČSSD:
•
•
•
•
•
•

www.cssd.cz

Opatření ČSSD proti ekonomické a finanční krizi
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Udržet zaměstnanost.
Podpořit doškolování zaměstnanců za veřejné peníze.
Podpora nezaměstnaných.
Boj proti sociálnímu vyloučení chudých.
V maximální možné míře eliminovat lichvu.
Poskytnout občanům státní podporu při splácení hypoték

3.

ZAJIŠTĚNÍ FISKÁLNÍ STABILITY

Daně jsou cenou za civilizaci a sociální stabilitu
Fiskální stabilita
•
•
•
•
•
•

Audit rozpočtů.
Stabilizace daňové kvóty.
Progresivní zdanění fyzických osob.
Zjednodušení daňového systému.
Boj proti zneužívání regulatorních a daňových rájů.
PPP projekty.

4.

OTÁZKA PŘIJETÍ EURA

Přijetí eura je dlouhodobým cílem ČSSD
Euro a ČR
Základní osy priorit ČSSD:
•
•
•
•

Zavedení eura – dlouhodobá priorita ČSSD.
Zavedení eura v roce 2014 či 2015.
Euro je potřebné pro českou reálnou ekonomiku.
Vstup do ERM II - nejpozději v říjnu 2013

5.

INSTITUTY POSILUJÍCÍ
EKONOMICKOU A FINANČNÍ STABILITU ČR

Fungující stát je základem hospodářského růstu
a společenské stability
Ekonomická a finanční stabilita
Základní osy priorit ČSSD:
• Posílení státních institucí (ČEB, EGAP,
ČMRZB, CzechInvest, Czech Trade, PGRLF a další).
• Podpora ČNB při řešení případné kapitálové
nedostatečnosti českých bank.
• Nepřímá pomoc firmám.

6.

EVROPSKÝ ROZMĚR KRIZOVÉ PROBLEMATIKY

Prosperující Česká republika v prosperující Evropské unii
Spolupráce s EU
Základní osy priorit ČSSD v oblasti spolupráce s EU:
•
•
•
•

Prohlubování integrace.
Dokončení ratifikace Lisabonské reformní smlouvy.
Odblokování čerpání evropských peněz.
Zapojení do evropských struktur v oblasti vědy,
výzkumu a inovací.
• Podpora závěru G20 z Londýna.

7.

NĚKTERÁ OPATŘENÍ
V KLÍČOVÝCH SEKTORECH EKONOMIKY

Konkrétní kroky pro rozvoj ekonomiky
Česká ekonomika
Základní osy priorit ČSSD v oblasti legislativy:
Modernizace dopravní infrastruktury.
Posílení energetické bezpečnosti (ropa, plyn).
Dostavba JE Temelín a modernizace JE Dukovany.
Protipovodňová opatření, výstavba nových rybníků.
Urychlení přípravy a schvalování liniových staveb.

pojištěné osoby a o finanční udržitelnost průběžně financovaného
veřejného důchodového pojištění,
které bude spolehlivě garantovat
tyto důchody jak pro současné, tak
pro budoucí generace důchodců.
„Počítáme se zajištěním průměrného
důchodu ve výši 55 % z průměrné čisté mzdy a zavedením minimálního
důchodu pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2 násobku životního
minima.Výdaje na důchodové pojištění chceme postupně zvyšovat tak,
aby se přibližovaly průměru Evropské unie. Při valorizaci důchodů budeme kompenzovat důchodcům cenové dopady včetně důsledků finanční a ekonomické krize tak, aby je důchodový systém účinně chránil před
pádem do chudoby a sociálním vyloučením,“ dodal Jiří Paroubek.
Podle předsedy ČSSD bude strana
prosazovat nezbytná opatření na
straně příjmů důchodového účtu
tak, aby byla zajištěna dlouhodo-

bá stabilita systému s tím, že sociální demokracie zásadně odmítá
jakékoliv návrhy na další snižování pojistných sazeb. Současně chce
strana zvýšit strop pro sociální
a zdravotní pojištění a nepřipustit prodlužování doby u přechodně
sníženého pojistného.
„ČSSD bude k zajištění přiměřených
důchodů pro všechny pracující skupiny obyvatel prosazovat zapojení
dalších zdrojů do financování důchodů a rozšíření nabídky doplňkových důchodových systémů podporovaných státem a založených na bezpečném investování a nezbytných
garancích pro účastníky,“ doplnil
předseda strany.
ČSSD podporuje rozvoj dobrovolného penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to jak v oblasti
příspěvků, tak v oblasti dávek. Pro
zaměstnance vykonávající rizikové a namáhavé práce zavede sociální demokracie povinné připojištění financované jejich zaměstnavateli, které by umožňovalo dřívější odchod do starobního důchodu
bez snížení jeho výše. „Jde zejména
o zaměstnavatele v odvětvích hornictví, hutnictví, strojírenství a chemie,
kde těžké pracovní podmínky oproti obecné populaci výrazně zkracují
délku života zaměstnanců,“ vyjmenoval Jiří Paroubek.
ČSSD rovněž prosazuje zavedení
systému „pojištění vkladů“ v oblasti důchodového spoření pro případ bankrotu penzijního fondu.
ČSSD bude dlouhodobě prosazovat vytvoření fondu důchodové rezervy, který zajistí „nedotknutelnost“ prostředků plynoucích z dosahovaných přebytků na „důchodovém účtu“ státního rozpočtu
a jejich účelové využití výlučně ve
prospěch financování důchodové
reformy a budoucích důchodových
nároků občanů.
Text: Metropol
Foto: Miloš Schmiedberger

inzerce

•
•
•
•
•

ČSSD je přesvědčena, že pokračování důchodové reformy musí být
výsledkem politické dohody parlamentních politických stran. Základní představa sociální demokracie
o důchodové reformě stojí na následujících základních parametrech.
„ČSSD vytvoří komplexní systém veřejného sociálního pojištění zahrnující důchodové, nemocenské, zdravotní a úrazové pojištění včetně pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tento systém bude oddělený od státního
rozpočtu a financovaný i nadále z pojistného hrazeného zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami výdělečně
činnými,“ vysvětlil Jiří Paroubek.
Sociální demokracie podle jeho
slov jednoznačně odmítá myšlenku privatizace průběžného důchodového systému, ať již formou optout (částečné vyvázání se z průběžného systému), či plnou privatizací (chilský model). ČSSD usiluje
o přiměřené důchody pro všechny

Svoboda. Spravedlnost. Solidarita.

Základní osy priorit ČSSD:

Dům, stavba, zahrada
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Dům, stavba, zahrada

Pořiďte si za oknem
vlastní bylinkovou zahrádku
Čerstvé bylinky zcela zaručeně provoní váš domov. Jejich vůně dokáže vyvolat vzpomínku na babiččinu venkovskou zahrádku anebo chuť na osvěžující bylinný čaj. Bylinky lze pěstovat na balkóně či na parapetu za oknem.
Většině druhů stačí trochu zeminy a slunce, vaší jedinou starostí tak bude občasná zálivka a sklizeň.

ve stojanech sítě Grand Princ na Českých drahách

Pamatujte, že na okenním parapetu
lze pěstovat prakticky všechny druhy bylinek. Je ovšem třeba, aby byla
nádoba, do níž bylinku zasadíte, dostatečně velká, a to minimálně dvacet centimetrů v průměru. V malém květináčku by rostlina prakticky
nenarostla, takže byste z ní neměli co stříhat a sušit. Důležitý je výběr vhodné půdy, která by měla být
dostatečně vzdušná. Nejlepší je klasická zahradní zem, která se promíchává v poměru asi 3 : 1 s propraným pískem. Bylinky se nehnojí, protože není
třeba, aby narostly
zbytečně do výšky. Daleko důležitější je, aby obsahovaly všechny léčebné a aromatické
látky, čehož dosáhnete spíše při menším vzrůstu. Také byste měli
být opatrní se
zálivkou. Bylinka potřebuje spíše sušší
podmínky, než
aby stála ve
vodě. Poslední
podmínkou zdárného růstu je dostatek světla. Na
přiměřeném, nikoliv prudkém, jižním
sluníčku vám pravděpodobně budou bylinky vonět více, ale dají se
pěstovat na všech světových stranách, pokud budou mít zajištěný dostatek
přirozeného osvětlení.

Do květináčků můžete
zasadit třeba šalvěj lékařskou, pelargónii vonnou,
tymián, mateřídoušku,
levanduli, rozmarýn či smilek. Na
výběr máte
i z pestrolistých druhů
bylinek. A to
například tymián s listem
zeleným, žlutým nebo
stříbrným
s tymiánovou nebo citrónovou vůní. Stejně tak
se u vás na okně
bude dařit oregánu a bazalce, jejichž listy příjemně voní a jsou vynikající přísadou na piz-

zu. V bylinkové okenní zahrádce by
neměla chybět ani máta peprná. Vysazujte ji ale samostatně. Její plazivé
oddenky by totiž utlačovaly sousední
bylinky. Nezapomeňte ani na tradiční
pažitku, kadeřavou petrželku, libeček
a kopr, jež jsou výbornými ochucovadly do polévek.
Pokud jste si v supermarketu koupili předpěstované bylinky, může se
stát, že navzdory vaší veškeré péči uschnou. Důvodů může být hned
několik. Rostlinky bývají často zasazené do příliš malých květináčů
a delší dobu neměly dostatek denního světla, protože stály někde ve
velkoskladu. Když je pak doma dáte na okno na přímé sluneční světlo, nepřežijí světelný šok a uschnou,
ať už je zaléváte nebo ne. Rozumnější je proto koupit si raději předpěstované bylinky ve specializovaných
obchodech.
Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Plastový nábytek zaznamenal comeback
V posledních letech zaznamenává v nábytkářském průmyslu comeback nábytek z umělé hmoty.
Často se lze setkat s označením „plastový nábytek“. Tento typ interiérového
nábytku vás upoutá nejen svým netradičním tvarem, rozmanitostí a barevností, je také jedinečný v kombinaci
s kovem anebo textilem.
Plastový nábytek sluší modernímu stylu. Dokáže dodat místnosti světlo, lehkost a eventuálně i barevnou hravost.

Lze jej ovšem kombinovat i se stylem
klasickým. Speciální plastové židle tak
leněným
například mohou hodit ke skleněným
trukcím.
stolům nebo ke kovovým konstrukcím.
ovým náChcete-li svůj byt zařídit plastovým
ké škály
bytkem, máte na výběr z široké
tvarů a barev. Nábytek z plastu se od sehebností
be odlišuje také čirostí anebo ohebností
a tvrdostí.
Mezi velké výhody plastového nábytku patří jeho snadná
údržba. Na rozdíl od přírodních materiálů jako napří-

Speciální cenová akce!

www.vertexcz.cz
info@vertexcz.cz

Rozměr vrat
2 500 x 2 100 mm
s pohonem a dálkovým
ovládáním.
Vrata jsou dostupná
ve všech rozměrech.

Bližší informace: 596 617 763
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• široká nabídka hypotečních úvěrů na jednom místě
• kvalitní a kompletní hypoteční servis
• nejrychlejší vyřízení hypotéky
• kvalifikovaný finanční poradce
ŽI
• financování na míru (i bez potvrzení příjmu)
VOT
• refinancování, řešení exekucí, finančních potíží
• garantujeme nižší úroky, než jaké Vám jako jednotlivci, nabídnou v bance
• realitní služby (prodej, pronájem, dražby)

Pro více informací volejte na tel:

Pro děti do jednoho roku
zvýhodněné stavební spoření
Naší dceři bude v listopadu jeden rok. Od známých jsme slyšeli, že malé děti
mohou získat se stavebním spořením pěknou částku navíc. Která spořitelna
takové zvýhodnění poskytuje? A týkalo by se i naší malé Michalky?
Iva J., Praha - Jižní Město
Nejmenší klienti mají od začátku čer- všech místech obchodní sítě ČMSS. Jevence po tři měsíce zcela zdarma sjed- jím základem a nosným pilířem je vínání prvotní smlouvy o stavebním ce než 2800 zkušených finančních pospoření s cílovou částkou až 300 000 radců ČMSS, kteří jsou připraveni pokorun u Českomoravské stavební spo- skytnout poradenský servis v místě
a termínu dle přání a možností každéřitelny.
Uzavře-li zákonný zástupce dítěte, ho klienta.
zpravidla jeden z rodičů, v období od Stavební spoření je z mnoha příčin
1. července 2009 do 30. září 2009 pr- opravdu tím nejlepším rozhodnutím.
votní smlouvu o stavebním spoření Rodičům se vyplatí smlouvu uzavřít
pro dítě do jednoho roku věku, ušetří a také na ni pravidelně spořit. Důvod
tak až 3000 korun. Smlouvu pro své dí- je v podstatě jednoduchý, aby se děti
tě přitom může uzavřít ještě v den je- měly lépe. Vždy bude platit, čím dříve
ho prvních naro- začneme, tím lepší vykročení do živozenin. Smlou- ta dětem připravíme. Už od narození
vu o staveb- každý rodič přirozeně řeší dvě otázky,
ním spoření jak zabezpečí bydlení a kvalitní vzděs Liškou mo- lání svých potomků. V dnešní době drhou zájem- tivá většina rodičů považuje pomoc
ci pro své dítě svým dětem za samozřejmost. Stavebuzavřít na ní spoření je ideálním produktem, který umí bezpečně kumulovat peníze po
dlouhou dobu. Čím dříve začnou rodiče dětem spořit, tím efektivněji a možná i snadněji dospějí k naplnění svého
rodičovského snu či předsevzetí. Proto
doporučuji jako standardní součást výbavy každého dítěte stavební spoření,
které je stále nejvýhodnějším spořícím
produktem v České republice.
Rostislav Trávníček, ředitel marketingu a komunikace ČMSS

Prohřejte domov ohněm v krbu
Co může navodit pohodovější atmosféru než praskající oheň v krbu
v útulném prostředí domova? Otevřený krb má magickou přitažlivost. Můžete před ním sedět dlouhé
hodiny, dívat se do plamenů a vychutnávat si vlídné teplo.
Klasické otevřené krby jsou již hudbou minulosti. Na jejich místo nastoupily krby s krbovými vložkami a také
krbová kamna, jež vykazují daleko
větší tepelnou účinnost než klasické
otevřené krby.
Krbová vložka tvoří základ moderního
krbu a v mnoha případech i krbových
kamen. Tyto vložky jsou estetickou, ale
i funkční částí každého krbu. Topeniště
krbové vložky je od místnosti odděleno prosklenými dvířky, která zajišťují
bezpečný provoz krbu. Krbové vložky
potřebují samostatný komín a fungují
tak, že nasávají studený vzduch spodem a vracejí teplo do místnosti. Chcete-li si koupit krbovou vložku, máte na
výběr mezi plechovými či litinovými
vložkami, které se od sebe odlišují ve-

likostí a tvarem, způsobem otevírání
dvířek anebo typem prosklení.
Krbové vložky zabudované do zdi
a napojené na komín se při montáži
zpravidla překryjí krbovou portálovou deskou, která je vyrobena většinou z kamene a má estetickou, ale
i ochrannou funkci.
Krbová kamna jsou kombinací krbu
a klasických kamen. Zpravidla se
vyrábějí z litiny, ale na jejich dekorování lze užít kámen, ocel i keramiku.
Ohniště těchto kamen je vybavené
roštem a popelníkem, kde se spaluje
dřevo nebo dřevěné brikety. Krbová
kamna jsou většinou opatřena prosklenými dvířky, skrz které se můžete
čas od času nostalgicky zahledět do
plápolajícího ohně.
(aš)

Pasivní dům je investicí do budoucnosti
Se stoupajícími cenami energií je v posledních letech čím dál více ekonomicky zajímavá koncepce pasivního domu. Pod
pojmem pasivní dům si lze představit budovu, která vystačí s minimem energie a může tak být vytápěna pasivně. Pasivní
dům se převážně vytápí pomocí slunečního záření a zpětným získáváním vnitřního tepla. Ovšem i tento typ budovy má určitou zůstatkovou potřebu tepla, a tak projektanti při tvorbě plánů domu zpravidla navrhují také tzv. zbytkové vytápění.

Zateplená rolovací vrata s montáží
již od 17 499 Kč bez DPH.
VERTEX CZ, s.r.o.
28. října 271/857
709 00 Ostrava

klad dřeva je nábytek z umělé hmoty
také vhodný pro alergiky.
(aš)

METROPOL poradna

774 181 102

K tomu, abychom mohli dům označit za
pasivní, platí několik zásad. Za prvé by
měla být budova natočena tak, aby se
hlavní fasáda domu orientovala na jih.
Tím by bylo zaručeno efektivní pasivní
získávání energie ze slunečního záření.
Za druhé by měl být dům co nejlépe
tepelně zaizolován, a to ve všech částech
své stavební konstrukce. Cílem je minimalizovat tepelné ztráty tak, aby k vytápění budovy stačila energie získaná ze
slunečního záření a z vnitřního tepla. Za
třetí musí být budova pasivního domu
vzduchotěsná tak, aby netěsnostmi
v obvodovém plášti neunikalo téměř
žádné teplo. Za čtvrté – k nezbytnému
větrání obytných místností by měli mít
pasivní domy také mechanické větrací
zařízení s vysoce účinným zařízením na
zpětné získávání tepla. Za páté platí, že

všechna okna pasivního domu musí mít
výborné izolační vlastnosti rámů a trojité tepelně izolační zasklení s plynovou
výplní mezi skly.
Pamatujte na to, že se při stanovení tvaru a půdorysu budovy rozhoduje o vysoké či nízké spotřebě energie. Energeticky nejpříznivějším tvarem pasivního
domu je krychle. Otázkou však zůstává,
jak navrhnout vizuálně zdařilý dům,
který bude nejen energeticky úsporný,
ale nebude přitom působit jednotvárně
a nudně.

Odborníci upozorňují na to, že tvar pasivního domu by měl být kompaktní,
tedy bez zbytečných výčnělků a výklenků, které by zvětšovaly obvodovou, a tudíž ochlazovanou plochu budovy. Optimální také je, aby měla jižní, osluněná
fasáda domu co největší rozměry, a to na
úkor odvrácené severní fasády. Jižní fasáda má být dle odborníků složena z velkých prosklených ploch, které umožní,
aby sluneční záření pronikalo hluboko
do domu. Také zešikmení okenního ostění má příznivý vliv na získávání solární
energie. Projektanti zpravidla při navrhování půdorysu pasivního domu orientují
obytné místnosti na jižní část a vedlejší
a skladovací prostory, kam spadá i garáž,
zase na severní část budovy.
Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Cítíte se ve svém bytě poněkud stísněně? Aby tomu tak nebylo v budoucnu, využijte optických triků, díky nimž dostane váš byt nový náboj.
Prostor vašeho bytu opticky zvětšíte
například vestavěným nábytkem, dekorativními zrcadly anebo světlými
barvami. Kromě světla a barev je důležitým doplňkem pro zvětšení malého
prostoru také vzdušnost, což znamená, že by se mělo v bytě nacházet minimální množství mobiliáře.
Pamatujte, že do malého bytu se vejde
podstatně méně nábytku. Zbavte se
proto přebytečných skříní a polic, které vám zabírají prostor. Místo toho si
pořiďte závěsné nebo úsporné vestavěné skříně. Vestavěné skříně by měly být
řešeny od podlahy až ke stropu, ode zdi
ke zdi. V těchto skříních lze maximálně vyplnit prostor pomocí drátěných
držáků, věšáků, výsuvných košíků či
poliček. Do malého bytu byste neměli umisťovat ani složitě zdobený nábytek. Rozumné je dát přednost nábytku

jednoduchého tvaru a čistých linií. Pro
malé prostory je ideální nábytek z kovu, skla i netříštivého plexiskla, který působí odlehčeným dojmem a propouští světlo.
V případě, že žijete ve stísněném prostoru, není nutné mít místnost zařízenou jak klasickým manželským
dvojlůžkem, tak velkou sedačkou. Raději si pořiďte rozkládací pohovku,
která zastává funkci obojího. V nabídce obchodů naleznete také sklápěcí postele, které ráno jednoduše
zvednete ke stěně a zakryjete posuvnými dveřmi.
Prostor vašeho malého bytu vizuálně
zvětší také zrcadla. Zkuste dát přednost zrcadlům s neobvyklým tvarem
a s nevšední barevností rámu, která budou zcela jistě zajímavým a dekorativním doplňkem vašeho interiéru. K to-

Zkrášlete svůj balkón
romantickou záplavou zeleně
Úplně obyčejný balkón se dá proměnit pomocí truhlíků a květináčů v romantické zákoutí se záplavou květin.
Příjemnou atmosféru vám na balkónech vykouzlí lemování z pestrých
muškátů, pelargonií, petúnií, surfinií,
fuchsií nebo begonií. Důležité je nejen správně zvolit druh rostliny, ale
také efektivně uspořádat prostor balkónu tak, aby na něm bylo místo také pro pohodlné venkovní posezení,
kde byste mohli v klidu relaxovat nebo popíjet kávu s přáteli.
Balkóny v moderní zástavbě zdobí
spíše stále zelené rostliny, starší zástavby dávají přednost pestré barevné výzdobě. Výhodné je na balkón
zvolit ty rostliny, které méně opadávají a udržují si tvar po celou sezonu.
Ozdobné balkónové květiny se umisťují zpravidla do plastových truhlíků, které se zavěsí na speciální háky
na kovový rám zábradlí. Je bezpečnější, když truhlíky zavěsíte na vnitřní stranu zábradlí. Květiny tak nebudou vystaveny příliš prudkému žáru
i silným dešťovým srážkám. Na balkónech raději nepoužívejte nádoby
z kamene, které se z hlediska své vyš-

ší hmotnosti hodí spíše jako dekorace na zahradní skalku nebo k vchodovým dveřím. Vyhněte se také keramickým nádobám. Jsou totiž velmi
křehké a s prvními mrazíky mohou
snadno popraskat.
Pokud jste odvážní a chcete držet
krok se současnými trendy, zkuste
si na svém balkóně vytvořit minizahrádku. Její výzdoba bude určitě záležet na vašich finančních možnostech.
Můžete si na ní vysadit například petúnie a surfinie, pokud chcete trvalejší výzdobu, vsaďte na jehličnany, popínavé rostliny nebo buxusy. Na podzim se na vašem balkóně bude určitě dařit také vřesu, rozchodníku nebo
astře čínské.
(aš)

mu, abyste docílili vizuálního zvětšení
místnosti, můžete použít rovněž zrcadlovou stěnu nebo vestavěnou skříň se
zrcadlovými dveřmi.

Měli byste si také uvědomit, že v malých bytech by neměly mít všechny stěny stejný odstín. Různými barvami či
stupni sytosti barevného odstínu mů-

Uvažujete o koupi kvalitního lůžka do své ložnice? V prvé řadě byste neměli podcenit jeho výběr, neboť
riskujete, že se připravíte o kvalitní a vydatný spánek.

Kvalitní lůžko by mělo být složeno
z pohodlné matrace a lamelového roštu. Lamelový rošt slouží jako podklad
pod matrace a s pomocí pružných lamel udržuje tělo a páteř ve správné poloze, čímž eliminuje vznik bolesti v zádech. Tento rošt také umožňuje, aby
pod matrací proudil vzduch a lůžko
se tak větralo. Kvalitní rošty mají velmi dlouhou životnost, která se mimo jiné zvyšuje i s výškou matrace. Zpravidla se doporučuje, aby použitá matrace měla výšku minimálně patnáct centimetrů.
Lamelové rošty existují v mnoha variantách, od standardních pevných až po
luxusní s možností polohování v oblasti nohou, zad i hlavy. Tuzemští výrobci
také nabízejí rošty se zesílenou nosností až do sto padesáti kilogramů, rošty
s bočním výklopem pro postele s úložným prostorem anebo rošty s vertikálním zdvihem do třiceti centimetrů, což
určitě ocení nastávající maminky či
starší generace.
Lamelový rošt byste měli dokázat skom-

binovat s vhodnou matrací. Na trhu
najdete širokou nabídku pružinových
či pěnových matrací. Při výběru zkuste brát v úvahu zatížení, kterému bude matrace vystavena. V případě pěnových matrací si také povšimněte kvality pěny. Ta totiž tvoří nejdůležitější část
matrace, jež má za úkol roznést zatížení a zároveň co nejlépe odpružit tělo
spícího člověka. Výrobci nabízejí také
matrace opatřené snímatelným pota-

hem, jenž je možno prát zhruba při šedesáti stupních Celsia. Tuto skutečnost
ocení zejména praktičtí jedinci.
Pokud plánujete zakoupení manželské
postele, pamatujte, že jednotlivá lůžka by měla být osazena samostatnými rošty i matracemi. Stavba ženského a mužského těla, kterým se matrace
přizpůsobuje, je totiž rozdílná.
Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Nabízíme komplexní
program pro zdravý spánek.
Široký výběr masivních
postelí, zdravotních matrací,
lamelových roštů, povlečení,
polštářů a přikrývek.
Bezbariérový přístup.
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LB BOHEMIA, s.r.o.
Kouzelné spaní: U Soudu 6199
Ostrava-Poruba 708 00
mobil: 777 127 422
www.kouzelnespaniostrava.cz

1+1 MATRACE
ZDARMA

Výrobky jsou klinicky testovány

inzerce

Nádražní 128, 702 00 Ostrava
T: +420 596 111 541
E: ostrava@isotra.cz
www.isotra.cz

Text: Alena Štouračová, foto: archiv

Ustelte si pro zdraví

značková

Podniková prodejna Ostrava

žete místnosti prostorově upravit. Pokud jsou všechny stěny, podlaha i strop
bílé, místnost působí velmi otevřeným
dojmem. Jsou-li naopak barevné, dělají
z místnosti sevřený prostor, který může vzbuzovat dokonce úzkost. Barevná
podlaha rozšíří místnost do stran i do
výšky a dodá pocit stability. Když zvolíte sytou barvu i na strop, místnost se
opticky sníží a rozšíří, plocha se zdá být
větší, stejně jako když zvolíte barevnou
podlahu a zadní stěnu.
Proporce bytu můžete měnit také pomocí různých doplňků. Jejich barevné
řešení a množství byste měli přizpůsobit celkovému vyznění bytu. Pamatujte, že do malého bytu se nehodí velké obrazy, ani těch menších nesmí být
mnoho. Prodloužit nebo rozšířit byt
vám pomohou také pruhované textilie jako například závěsy, povlečení, ale
i koberce.

ve stojanech sítě Grand Princ na Českých drahách

Optickými triky si zvětšete malý byt
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Dům, stavba, zahrada
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Moravský Metropol vás baví | bezplatná distribuce do vybraných schránek na severní Moravě

co vás čeká

METROPOL horoskop

METROPOL recept

Květa Fialová
miluje zeleninu

E Měli byste si už konečně uvědo- K Najít rovnováhu mezi rozuBeran 21. 3. - 20. 4.

Váhy 24. 9. - 23. 10.

mit, že není nutné brát si toho na sebe víc,
než můžete momentálně stihnout. Nemusíte
stále dokazovat vaše schopnosti soupeřením.
Uklidněte se a určitě toho zvládnete dost.

mem a citem, kterou tak často postrádáte, se vám nejlépe podaří při procházkách lesem s vůní pozdního léta.
Dejte si pozor na muchomůrku zelenou a vyhněte se i lysohlávkám.

bude dlouhá a krutá, prodlužte si léto a vydejte se někam za ním. Zasloužíte si to, protože jste intenzivně a pilně pracovali.

22. 5. - 21. 6.
G Blíženci
Zdá se, že léto vám nepřineslo tako-

vé uspokojení a vyžití, jaké jste od něj očekávali. Netrapte se tím, vašemu naturelu mnohem víc prospívá podzimní melancholie,
která vám dodá novou inspiraci a esprit.

22. 6. - 22. 7.
H Rak
Zbytečně hledáte odpověď na

vaše životní problémy tam, kde ji nedostanete. Stejně si musíte poradit sami. Zkuste si vytvořit vlastní runy, které
vám pomohou ukázat směr, jakým byste se měli v životě ubírat.

23. 7. - 23. 8.
I Lev
Jste občas velmi naivní a věříte

bezhlavě lidem, kteří zdaleka nemají tak
čisté úmysly, jak se na první dojem zdá. Nesvěřujte hned každému svoje pocity a nápady, nejdřív si ověřte, zda jde o opravdové přátele.

24. 8. - 23. 9.
J Panna
Neunáhlujte se, pokud chcete prá-

že některé věci nejdou tak, jak byste si
představovali. Nejste ochotni udělat sebemenší ústupek, vždycky ho očekáváte od druhých. Změňte strategii, vyplatí se vám to.

23. 11. - 21. 12.
M Střelec
Trápí vás svědomí, že jste svojí

prchlivostí a lehkomyslností ublížili někomu, kdo vám věřil a spoléhal na vás.
Zkuste to napravit nějakým dobrým
skutkem, jinak vás výčitky nepřestanou
pronásledovat.

22. 12. - 2O. 1.
N Kozoroh
Vaše přehnaná svědomitost,

úzkostlivost a pečlivost vás často přivádí k tomu, že přemýšlíte o problémech, které vlastně ještě nevyvstaly.
Přestaňte zveličovat, poradíte si stejně
dobře jako jindy.

21. 1. - 19. 2.
O Vodnář
Nové podněty, které jste v ob-

dobí prázdnin načerpali, uplatníte ve
všech sférách vašeho života. Ve vztazích musíte trochu brzdit, abyste protějšky nepolekali, zato ve škole či práci
to rozjeďte naplno.

20. 2. - 20. 3.
P Ryby
Ačkoliv si to nechcete přiznat, nej-

oblíbenějším obdobím roku je pro vás babí léto. Opět ve vás probudí touhu po romantické lásce a vyburcuje vaše smysly
k erotickým hrám. Ale všeho s mírou!

Pro kuchařku „Hvězdám chutná U Salzmannů“ Olgy Čermákové poskytla herečka recept na lehký boršč:
„Očistíme, omyjeme kořenovou zeleninu – mrkev, celer, petržel, červenou řepu a zelí. Nakrájíme na
kostičky, na kolečka nebo na nudle a uvaříme do měkka. Zelenina by
ale neměla být rozvařená. Ke konci
vaření boršč osolíme a přidáme do
něj trochu rozdrobené sušené pálivé feferonky. Žádné jiné vymoženosti do toho nepřidávám. Jen při podávání nezapomenu na lžičku zakysané smetany.“
(met)

■ Pane Novotný, vy umíte snad všechno.
Vařit, moderovat, zpívat, hrát, psát knihy - kuchařky, dokonce létáte jako druhý pilot horkovzdušným balonem… Je
něco, co neumíte?
Právě vařit. (smích) On si každý myslí, že
to je to, co mi jde nejlíp. Ale ono to tak
není. Uvařím jedině podle receptu, bez
receptu jsem odepsaný.
■ Máte za sebou seskok z letadla a taky
bungee jumping… Co byste si ještě rád
zkusil?
Chtěl bych zkusit jachting a docela mě láká předvést tím balonem ještě větší kousky, třeba do dvou let přeletět Atlantik.
■ Jste vášnivý kuchař, který vydal devět
kuchařek. Vaříte i doma, nebo alespoň
pomáháte manželce v kuchyni?
Ve všech mých kuchařkách jsou recepty, které nejsou normální. Jednou jsem
pozval všechny členy rodiny i s jejich
partnery na mušle s orgánem. Viděl jsem
to na Krétě a chtěl jsem to na někom vyzkoušet. Takže je to u mě tak, že občas
převezmu zodpovědnost za celou večeři
a něco přichystám, ale že bych vyloženě
manželce pomáhal, nebo že bychom vařili spolu, to ne.
■ Ukuchtíte i to, co nemáte rád?
Tak to už v žádném případě. Ale naštěstí
nejsou jídla, která nemám vyloženě rád.
Jsem ctitel čínské kuchyně, ale třeba místo rýže si dám radši brambory. Ale jinak
nejsem vybíravý a mám toho rád tolik…
■ Co vám nejvíc chutná?
Jako každý bývalý student mám rád smažák. Ale taky tvarůžky, nivu, hermelín.
Prostě všechno od sýru, co se dá smažit.
Pak mám rád čínská jídla. Třeba
kachna s medem, to je moje
oblíbené jídlo, které umím
sám udělat. A úplně moje
nejoblíbenější jídlo jsou servítkové knedlíky, které dělala mamin-

Sestavila: Ludmila Petříková
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Servítové knedlíky
(recept maminky Petra Novotného)
Uvařte klasický kynutý knedlík.
Ovšem musí být velký jako bochník
chleba a plněný povidly. Uvařený
v páře. Po vyjmutí z hrnce ho nakrájejte na plátky. Polijte rozškvařeným
horkým sádlem. A nakonec posypte
cukrem a mákem.
„Nic lepšího jste v životě nejedli,“
vzkazuje Petr Novotný.
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ka vždy na moje narozeniny. Nevím, proč
jindy ne, ale asi proto, že je to pracné.
■ Na svých webových stránkách máte
vypsané svoje zásady dobré nálady, několikrát jste je říkal i v televizi. Můžete
čtenářům alespoň tři oživit?
Já vám řeknu ty, co mám nejraději. Úplně základní má číslo jedna a ta říká: „Nic
není problém“. Pátá zní: „Když je někdo
vůl. Nepracujte s ním!“ Potom šestá:
„Každé ráno se musíme probudit s myšlenkou, že se těšíme na den, který prožijeme.“ Pokud se na něj netěšíme, tak je
něco špatně. Buď máme špatnou práci,
špatný rozvod, špatný partnery… Něco
nefunguje. Já si myslím, a to není žádná
zásada, že když si člověk udělá ze života
takový jeden nonstop mejdan, že dělá
jenom to, co ho baví a vyhýbá se tomu,
co dělat nechce, potom ta dobrá pohoda
přijde sama.

Text: Lucie Sinková, foto: archiv Petra Novotného
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vě opustit partnera nebo partnerku. Dobře si rrozmyslete, zda nový
vzta
vztah, který je výsledkem
bo
bouřlivého léta, je natolik perspektivní, abyste
sse kvůli němu vzdali
zázemí a jistoty.

Bavič, moderátor, muzikant, kuchař, spisovatel - to vše a mnohem víc je Petr
Novotný. Daří se mu ve všem, na co sáhne.

Herečka Květa Fialová je ve svých
osmdesáti letech, které oslavila
1. září, velmi vitální. Když s ní
rozmlouvala kolegyně Olga Čermáková i na téma jídlo a vaření,
herečka na sebe prozradila, že
nemusí maso, zato má ráda suchý chleba, kyselé mléko a brambory a miluje zeleninu.

21. 4. - 21. 5.
F Býk
Zdrojem vaší energie je slunce,
24. 10. - 22. 11.
L Štír
Nemuseli byste se trápit tím,
proto si ho užívejte, co nejvíc můžete. Zima

Petr Novotný umí všechno

Anglicky
„místnost“

Buničina

Mariášová
sehrávka
(žebrák)

Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dárkový balíček Nivea Visage – EXPERT LIFT se může těšit Zdeněk Bielík, Subakova 117/15, 674 01
Třebíč. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena publikace Nová velká kniha etikety od Ladislava Špačka. Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 22. září 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 se na vaše odpovědi.
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Klasický britský výrobce cestovních automobilů nejvyšší třídy, jež se
staly symbolem pro vrchol přepychu v rámci individuální dopravy,
uvádí do společnosti nový Ghost.
Na první pohled je novinka takřka
identická se studií 200EX, jež se
představila na autosalonu v Ženevě.
Ghost umně kombinuje klasické tvary značky Rolls – Royce s moderními tématy. Přídi dominuje rozměrná
a mírně skloněná maska chladiče,
jež se má podle tvůrců nyní podobat spíše ústí tryskového motoru
než průčelí antického chrámu jak
tomu bylo dosud, a po stranách je
osazena úzkými světlomety s xenonovými výbojkami. Při pohledu
z boku vynikají masivní zpětná zrcátka, relativně nízká linie spodní
hrany zasklení a zadní dveře otevírající se proti směru jízdy. Toto „klasické“ řešení přitom citelně usnadňuje nastupování. Na zádi najdeme
decentní sdružená světla složená
z jednotek LED či lichoběžníkové
chromované koncovky dvojitého
výfukového traktu. K originálnímu
vzezření přispívá možnost lakovat
okolí masky chladiče, kapotu a rám
čelního okna kontrastním odstínem
Silver Satin. Designérský tým vedl
Ian Cameron.
Jak by bylo lze se domnívat, interiér
je kombinací prvotřídního komfortu
a ušlechtilé elegance. Posádku po
usednutí přivítají spousty kvalitní kůže a chromovaných doplňků, propracovaných tlačítek a pravého dřeva.
Mezi další luxusní prvky patří také
čtyřzónová klimatizace a oddělená
mohutná přední sedadla s vyhříváním, chlazením i masáží. Pokud vám
je tento standardně dodávaný komfort málo nóbl, můžete si připlatit za
koberce z ovčí vlny, panoramatickou
střechu, vykládané piknikové stolky

nebo chladicí box s vestavěnými číšemi na šampaňské. Výrobce rovněž
nabízí dvojici LCD s úhlopříčkou 9,2
palce, jež se nachází na zadní straně
předních opěradel a signálem jsou
zásobovány z multimediálního měniče na šest disků uloženého v přihrádce před řidičem.

V otázce technologií patří nový
Ghost k tomu nejlepšímu, co lidské ruce kdy postavily. Náleží sem
kromě automatických zámků také
sada kamerových systémů (vzadu,
vpředu na boku a v horní části karosérie) pro snadnější manévrování nebo soustava pro noční vidění

s rozpoznáváním chodců. Mezi další
zajímavosti zahrnujeme projekci
důležitých údajů na čelní sklo, varování před opuštěním jízdního pruhu
(v případě nutnosti se ozve vibracemi ve volantu), automatické přepínání dálkových světel nebo aktivní
tempomat se schopností zastavit
vůz a následně jej rozjet na předem
stanovenou rychlost.
O pohon tohoto krasavce se stará
zcela nový vidlicový dvanáctiválec
s objemem 6,6 l, který dosahuje výkonu 563 koní (420 kW) a točivého
momentu až 780 Nm. Doplněn je
osmistupňovou automatickou převodovkou značky ZF a Ghost s ní
zrychlí z klidu na 100 km/h za 4,9
s, přičemž nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Pokud vás děsí náklady na benzin, pak
vězte, že Rolls – Royce Ghost vykazuje v kombinovaném režimu na tak
těžký dvanáctiválec velmi slušných
13,6 l/100 km.
Ale není všechno až tak růžové
a exkluzivní, neboť Ghost vychází
po technické stránce z „tuctové“
platformy BMW řady 7. Vůz s rozvorem náprav 3 295 mm je dlouhý
5 399 mm, široký 1 948 mm a vysoký 1 550 mm. O luxusní svezení se
stará pokroková pružicí vzduchová
soustava s hliníkovými nezávislými
závěsy všech kol, kompenzací náklonu v zatáčce a aktivní regulací.
Rolls – Royce Ghost debutuje letos
ve Frankfurtu a v Evropě se bude
prodávat za ceny od 213 000 Euro.
Text: Jiří Duchoň
Foto: archiv
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Vážení a milí čtenáři,

vítám vás u dalšího čísla Metropolu. Jak
známo, každou chvíli něco začíná a na
oplátku něco končí. Co se týká září, tak
s tímto měsícem je mimo jiné spojeno
zahájení další divadelní sezóny. Nejinak
je tomu i v Ostravě. I když každý rok musí tyto kulturní instituce řešit stále větší
a větší problémy. A co si budeme nalhávat,
rozhodně to není z toho důvodu, že by byla nouze o kvalitní program. To v žádném
případě. Pořád se je na co dívat. Důkazem
budiž fakt, že divadelní Ceny Thálie putují
poměrně často rovněž do ostravských luhů a hájů. A zaslouženě. Také návštěvníci
chodí v poměrně hojném počtu. Jenže jsou

okolnosti, které ovlivňují to, že se finančně
podporuje všechno možné jen ne vzdělávání, respektive kultura. Ale třeba se tento
stav časem zlepší. Jistě by to bylo ku prospěchu věci.
Zvlášť když Komorní scéna Aréna vyrukovala hned ze startu nové sezóny s výjimečnou Strindbergovou hrou nazvanou Hra
snů. V té se švédský dramatik ptá, proč
je život plný utrpení a kdo za všechnu tu
krutost vlastně může. Odpovědí se nabízí
dost, August Strindberg měl víceméně jasno. Na druhou stranu Národní divadlo moravskoslezské vstupuje už do své jubilejní
devadesáté sezóny. Celý rok se tedy ponese ve znamení tohoto úctyhodného výročí.

kojený… Ačkoliv otázka, čím se živil onen
fotbalista před novým angažmá, není jediná, která mě napadla. Také marně přemýšlím o tom, jaké to je, když chce někdo hodně hrát fotbal a zároveň jaké to je, když se
někdo výborně hýbe takticky. Ale třeba na
to někdy přijdu. Nicméně svým způsobem
je dobře, že se podobné věty v různých
rozhovorech objevují. Teda pokud to budeme považovat za zdroj inspirace.
Mějte se hezky, zachovejte nám svou přízeň a za čtrnáct dnů nashledanou u dalšího čísla.
Petr Bidzinski
šéfredaktor
bidzinski@tydeniky.cz

Island: oheň, led i banány
Na seismicky aktivní riftové zóně a tedy na hranici dvou bloků zemské kůry - litosféry jako součást Středoatlantického
hřbetu - leží velký evropský ostrov Island. Dá se na něj dostat v podstatě jen dvěma způsoby. Buď po moři či vzduchem.

Letecky, nebo po moři

Letadlem, které je kupodivu cenově téměř stejné, můžete cestovat společností Icelandair z některého z evropských
měst, nebo některou z kontinentálních
společností z Frankfurtu či Kodaně.
Lodní doprava je samozřejmě pomalejší, někdy i dražší než letadlo a využijí ji
především ti, kteří mají rádi moře, ne-

pravu z evropského kontinentu východoislandský přístav ležící u šestnáctikilometrového fjordu – Seydisfjördur.

Islandské melodie

Jako mladík jsem četl knihu islandského nositele Nobelovy ceny Halldóra Kiljana Laxnesse Světlo světa. Ta sice není
v seznamu jeho nejslavnějších knih, ale
mně zůstala v paměti. Zvláště jsem si

To je ona: Norröna.

ve stojanech sítě Grand Princ na Českých drahách

bo se chtějí zastavit na Faerských ostrovech, či jedou vlastním autem nebo
autobusem, kterým se chtějí po Islandu přesunovat. Jinak by si jej byli nuceni na Islandu vypůjčit, či použít místní
linky hromadné dopravy. Železnice na
ostrově totiž neexistuje.

na ni vzpomněl při poslechu dlouhých
táhlých islandských melodií, linoucích
se z reproduktorů za jízdy autobusem
po nekonečné jakoby měsíční krajině
islandského vnitrozemí, kde američtí
astronauti simulovali prostředí na Měsíci, kam se chystali, nebo při cestě lemující pobřežní fjordy.

Spolu s dalšími jsem použil služeb společnosti Smyril Line, která provozuje loď Norröna, jež má mateřský přístav v hlavním městě Faerských ostrovů Torshávnu a pod vlajkou tohoto státečku i pluje. Její cesta začíná v různých
severoevropských přístavech. My jsme
nastoupili v dánském Esbjergu. V Torshávnu na Faerách vyloží turisty k prohlídce tohoto zvláštního souostroví,
které osídlili irští mnichové v osmém
století se dvěma úmysly.
Mít prostor a čas ke svému rozjímání a rozšířit křesťanství zase o kus dál.
První se podařilo splnit, druhý ne – ostrovy byly zcela pusté. Loď po vyložení
návštěvníků směřuje pak z Faer k norskému pobřeží do Bergenu, kde se nalodí další početné osazenstvo k plavbě na Island a k němu se po dvou a půl
dnech připojí v Torshávnu zanechaní
návštěvníci. Po padesáti čtyřech hodinách čistého času plavby pak uvítá vý-

Státním svátkem je Den nezávislosti.
Ten se slaví 17. června, neboť ten den
byla v roce 1944 vyhlášena nezávislost. Stalo se tak po norské a později po
dánské nadvládě na ostrově a okupaci
Dánska Německem v polovině předposledního roku druhé světové války. Na
sněmovní louce v Thingvelliru byla vyhlášena Islandská republika. Je to nejposvátnější místo ostrova. Stál jsem
zde i já v majestátním prostředí bazaltových skal a vodopádu řeky Oxá, ve
větru se třepotaly islandské vlajky s typickým skandinávským křížem, vzadu
na obzoru se modralo jezero Thingvallavatn a já si představoval, jak v tomto místě dobře dosažitelném z celého
ostrova se v desátém století našeho letopočtu sjeli na koních a v povozech či
přišli pěšky ostrovní obyvatelé. Setkali se zde přátelé, dohadovaly se obchody, byli zde hudebníci a zpěváci, vládla slavnostní nálada, ale jak se dozví-

Lodí Norröna
z dánského Esbjergu

Nejposvátnější místo ostrova

dáme ze ság, např. té o Rijálovi, soudní pře zasedání tehdejšího parlamentu
byly provázeny středověkými krutostmi, ponoření do vařící vody, či bojové
půtky po osočení, že „muži od východních fjordů jsou zbabělci“.

Výstup na sopku Krafla

Stojíme na vyvýšenině v blízkosti městečka Reykjahlíd na dohled od další turisticky zajímavé oblasti jezera Mývatn, pod námi dole kouřící sulfatary
Námaskardi. Od severu k jihu se dole pod námi táhne nekonečná hluboká brázda, rift, jehož obě strany – před
námi americký pevninský litosférický
blok a ten, co na něm stojíme, tedy největší ze zemských bloků, euroasijský –
se rychlostí jednoho až dvou centimetrů za rok od sebe oddalují, lépe řečeno rozpínají.
Aktivita zemské kůry kolem nás je na
první pohled patrná. Kromě výronů sirných par o teplotě 80 až 100 stupňů,
jak nás informují výstražné tabule kolem, vystoupáme druhý den na sopku
Krafla, která byla aktivní zhruba před
patnácti lety, stoupáme kolem zatopeného bočního kráteru Vítí. Vlevo od

Největší evropský vodopád Islandu Detifos.
v ruce hůl, vede za ruku dítě a psa a na
zádech má řemeny přivázanou ženu.
Jeho sveřepý výraz ve tváři dostatečně ukazuje, že přežít tady nikdy nebylo
a není dost lehké.

Hveragerdi zajišťuje
Islandu popularitu

První obyvatel města Akureyri –
Helgus Hrbáč.
nás kouří jedna z geotermálních elektráren. Jak to jen ti Islanďané dělají, že
to zemské teplo využijí a elektrárna
se jim nevznese do povětří. Po sestupu z ní procházíme kouřícími lávovými
poli, kde to stále ještě bublá a vaří se.
Při návštěvě kostelíka v Reykjahlídu
u jezera Mývatn pak s úžasem prohlížíme dřevořezbu na kazatelně zobrazující přírodní katastrofu v roce 1729, kdy
došlo na Krafle k sopečnému výbuchu.
Naštěstí využijeme i kladných stránek
krajiny. V přírodním termálním koupališti hrajeme vodní pólo blonďatý proti
tmavovlasým. My blonďatí vyhráváme
6:5 a dávám rozhodující gól.

Nejsevernější botanická
zahrada na světě

Faerské ostrovy, skály, zeleň, neustále se valící mraky, ovce.
inzerce

Naopak Divadlo Petra Bezruče vsadilo na
Loveckou sezónu, v níž premiéru také zažije černá komedie nejen o kopačáku Taťka
střílí góly. A k tomu osvědčená představení Bezruč?! nebo Job s charismatickým
Norbertem Lichým. Samozřejmě musí
padnout zmínka o Divadlu loutek. Zde si
jeviště kromě jiného pronajme nepolapitelný fantom Ostravak Ostravski.
Ještě bych se zmínil o něčem, co mě pobavilo. Hořce pobavilo. Nejmenovaný český
fotbalový reprezentant nedávno po svém
přestupu na adresu trenéra prohlásil:
„Hodně chce hrát fotbal, hýbeme se výborně takticky.“ Docela originální hodnocení,
nemyslíte? Aspoň že je onen člověk spo-

Akureyri se nazývá druhé největší město Islandu, ležící sice zeměpisně vysoko u severního fjordu, ale snad s nejsevernější botanickou zahradou na světě.
Co mne nejvíc zaujalo, je socha prvního obyvatele města. Je to „the ortlan“
neboli psanec, vyděděnec. Tedy jakýsi
Helgus Hrbáč, který sem přišel z britských Orknejí a důsledkem nedostatečné výživy v dětství byl i hrbatý. Má

Město Hveragerdi v jihozápadní části ostrova je tím, které zajišťuje popularitu Islandu ve světě, jako největšího
evropského vývozce tropických plodů
– banánů. Skleníky od obzoru k obzoru vyhřívané geotermální energií jsou
místem, kde se banánům obzvlášť daří.
Jižní pobřeží ostrova se značně liší od
severního. Už podnebím. To je zde teplejší a vlhčí, na severu sušší a chladnější. Na druhé straně ale je jižní část Islandu vyšší, a tak jsou zde nejmohutnější pevninské ledovce Evropy. A největší z nich Vatnajökull, který spadá
téměř skoro do moře, oddělen jen pobřežní silnicí číslo jedna a deltami nesčetných řek z něj vytékajících.

Nejjižnější místo ostrova

Dyrholaey je nejjižnějším místem ostrova. Je to ptačí přírodní rezervace
s černými písky zvanými sandry, které na pobřeží neustále formují vlny Atlantského oceánu. Ten doráží též na
skalní bránu, která je zajímavou atrakcí tohoto krásného místa, kde tuleni
vystrkují hlavy z vln a rackové krouží
nad útesy. O kus dál směrem na východ
po jižním pobřeží je další přírodní exklusivita této oblasti, ledovcové jezero
Jökulllsárlón.
„Nač chcete letět do Grónska, když jej máme tady na Islandu,“ se ptají místní obyvatelé. A mají pravdu. Vzadu na jezeře

se „zastavilo“ čelo ledovce a z jeho stěn
se místy za rachotu odlamují velké kusy, ba přímo stěny. Led z nich je čirý,
modrý, bílý, ale i černý – pokud je z té
části, která dře po dně údolí. Kusy ledu pak plují po jezeře a směřují k oceánu. Do něj ústí snad nejkratší řeka světa, vytékající z Jökullsárlónu, podtékající pod mostem silnice.

Islandská pohádka končí

Od ledovců směřujeme už překrásnými fjordy k místu našeho odplutí do Seydisfjörduru, kam jsme před
čtrnácti dny připluli. Poslední noc
ve stanu je už chladná – minus pět
stupňů. Jdu se podívat na polární záři, po páté ráno si vařím kafe
a po něm si dávám horkou sprchu.
V sedm připlouvá naše Norröna. Je
to její poslední plavba, a tak se na ni
chce nacpat, kdo jen může. Odplouváme s hodinovým zpožděním, auta
a autobusy se nějak nemůžou srovnat v podpalubí. Pak nastane slavnostní chvíle. Dva policejní vozy
pouští světelné a zvukové majáky,
mezi nimi v černém obleku s diplomatkou u nohou stojí v pozoru náčelník přístavu. Lidé na břehu mávají, utírají si slzy, drží v rukou dlouhé barevné papírové konfety, které
je ještě pár minut spojují s blízkými
na lodi, chvíli ještě běží či jedou auty spolu s lodí po břehu, Norröna třikrát táhle a hluboce zatroubí a je konec. I naší islandské pohádky. Na ostrově začíná polární noc. A Norröna
připluje zase až v červnu.
Text a foto: Ervín Dostálek
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