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XII. PIVNÍ POUŤ
A. + D. Gondíkovi, pěvecká show • Eva Pilarová, recital • Michal Hrůza • 

Tereza Kerndlová s kapelou • Křest nového piva MODRÁ LUNA • Petr Bende 
& Bende band • Buty • Daniel Nekonečný & Šum svistu • Laďa Kerndl & Jazz 

Friends • Ilona Stryová • Rozmarýnka, dechová hudba

III. LIMONÁDOVÝ RÁJ – NA VÝLETIŠTI
Středověký jarmark s tavernou a šenkem • Kamarádi, představení pro děti • Michal Nesvadba • 

Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka • Ilona Brymová, pěvecký objev • Adéla a Dalibor Gondíkovi 
• Janek Ledecký • Ivan Mládek & Banjoband • Petr Spálený & Apollo band

V průběhu celého dne:
exkurze pivovarem • soutěže o ceny • pivní speciality • pouťové atrakce • zábava pro děti • prohlídka exteriéru zámku 

•  Ohňostroj • Taneční večer na Sladovně, hraje Nota Bene • Taneční zábava, Sokolovna Bořitov, hraje Akcent

V ERNÉ HO E
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Nejmodernější novinový projekt v ČR | tištěný náklad 215 800 výtisků na jižní Moravě 
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Město Brno vybuduje na  Špilberku jezírko | Brněnská 16 - trochu jiný festival | Leoš Šimánek procestoval s rodinou 
Havaj | Žeňa z maringotky je teď králem ledu | Vydejte se za tajemnem | Za tatínkem do fi lmové chaloupky | Hous-
lista Ivan Ženatý má Drážďany jak na dlani | Reiki - zdravý životní styl | Armádní manévry lákaly na brněnské letiště

www.tydeniky.cz

To se musíte zeptat jeho. Ale myslím si, že největší šok 
byla asi Zahrada divu. Protože to byla první věc, co v ži-
votě se mnou viděl a zamiloval se nejen do mě, ale i do 
divadla jako takového. Říkal, že do té doby netušil, co se 
dá v divadle zažít. On byl takový divadelní panic. Zato 
teď je úplný gigolo (myslím divadelní samozřejmě).
U mužů máte raději klukovskou rozvernost, nebo muž-
nou rozvážnost? 
Asi tu mužskou rozvážnost. Ale samozřejmě to musí být 
chlap s nadhledem, který si umí udělat srandu sám ze 
sebe a je s ním prostě legrace. Ale chlap musí být chlap.
Vylezla byste s Francinem na pivovarský komín? 
Jasně.
Zafl irtujete si někdy jen tak pro potěšení (to prý mo-
hou i vdané dívky)? 
Platonické lásky jsou velmi podstatná životní záležitost, 
která se musí pěstovat.
Vyrazíte si někdy do společnosti vyzývavě oblečena?
Spíš ne. Jedině s mým mužem a to mě musí moc 
přemlouvat. Za prvé se mi to až tak nelíbí a za 
druhé, jak už jsem řekla, jsem plašan, nerada 
na sebe poutám pozornost. 
Byla jste taková i jako dítě?
To si moc nepamatuji, ale z vyprávě-
ní jsem s tím měla určitě menší 
problém než teď. Zdá se mi, že 
čím jsem starší, tím jsem 
méně společenská.

Alena Antalová

Text a foto:
Jef Kratochvil

• Absolvovala bratislavskou konzervatoř a vystudovala katedru muzikálu na JAMU 
v Brně. • V roce 1995 přijala angažmá v brněnském Městském divadle. Excelova-
la v řadě rolí příkladně jako Roxana v Cyranovi z Bergeracu nebo Líza v My Fair 
Lady ze Zelňáku nebo Sukie v úspěšném muzikálu Čarodějky z Eastwicku. 
• Je držitelkou ceny Thalie jako talent roku také díky roli Markétky v in-
scenaci románu Mistr a Markétka v režii Zdeňka Černína. • Zahrá-
la si v řadě TV fi lmů, objevila se v seriálu Četnické humoresky.
• Do podvědomí diváků vstoupila hlavně díky jedné 
z hlavních rolí v úspěšném TV seriálu Pojišťovna štěstí.
• Se svým manželem, podnikatelem Josefem Juráč-
kem a dcerami Alenkou, Elenkou žijí v Brně.
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Z Aleny Antalové 
bude královna

Herečka Alena Antalová, původem ze Slovenska, se narodila ve zname-
ní Lva 28. 7. 1972 v Bratislavě a je vnučkou úspěšného světoznámého 
scénografa Ladislava Vychodila.

Čím a kdy vás vlast-
ně přitáhlo divadlo?

K divadlu jsem by-
la víceméně přitáhnuta. 

Chtěla jsem zpívat. O diva-
dle jsem začala uvažovat až 

na konzervatoři, když mě do-
nutili.

Co dělá profese herectví s osob-
ností ženy? 

To, co každá jiná profese. Pokud ji 
dělá ráda, s láskou, přináší jí radost, tak 

ji dělá šťastnou. Jako mě.
Čeká vás role francouzské královny 

v dramatizaci hry Hany Burešové „Tři 
mušketýři“. Už jste si jednu královnu 
střihla v dramatu Williama Shakespea-

ra Král Jindřich VIII. Jak se cítíte v gar-
derobě královny, byla byste pro ná-

vrat monarchie? 
Cítím se v ní skvěle. Návrat mo-

narchie by mi asi nevadil, ale 
nevím, nevím, jestli bych 
chtěla mezi ně patřit.
Která divadelní hra by 
vám chyběla, kdyby ji její 
autor nenapsal? 
Zahrada divu, ta mi tak do-
konale přilákala toho mé-
ho samečka a roztočila divy 

v mém životě. Ale stýskalo by 
se mi i po pár dalších kouscích.

Kterého světového dramatika byste ráda po-
žádala, aby napsal roli jen pro vás?

To nevím. Protože by mě musel pořádně znát, 
mohl by to být můj muž, ale on není dramatik. 

Ale zase nevím, jestli by třeba Shakespeare po-
stavil lepší plot než Pepino?

V které roli jste pro svého muže nejpřitaž-
livější? 
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Tehdy šedivé fasády a poničené ulice se na 
mnoha místech Brna proměnily v čisté a kulti-
vované domy a komunikace. Brno je dnes mo-
derní metropole se vším, co k němu patří. Vy-
profi lovalo se jako město univerzit, kde stu-
duje přes sedmdesát tisíc vysokoškoláků, ja-
ko město veletrhů s více než osmdesátiletou 
tradicí, jako město justice a spravedlnosti, 
o čemž svědčí i přítomnost velkých justič-
ních domů včetně Ústavního soudu ČR. Br-
no je ale i městem medicíny na vysoké úrov-
ni a služeb s přidanou hodnotou. 

Jedním z potěšitelných ukazatelů rozvoje města je v Brně i míra neza-
městnanosti. Jestliže ještě před pěti lety byla na dvanácti procentech, ny-
ní dosahuje poloviční údaj. To ještě více dokládá příchod fi rem a podni-
katelů do města, čímž se trh práce zkvalitňuje a nabízí našim lidem nové 
a nové pracovní příležitosti. 
O Brně se prostě začíná vědět nejenom v Evropě, ale i ve světě. Také proto ví-
tám nový informační produkt s názvem Metropol, který bude od letošního 
září vycházet ve městě a jeho okolí a bude přinášet další zajímavé a čtenář-
sky poutavé informace o dění v našem Brně. Jsem vždycky rád, když jakýko-
liv projekt zlepší informovanost občanů o tom, co je v našem městě krásné, 
co stojí za návštěvu a znovu a znovu vytipovává zajímavá místa pro malé či 
velké výlety. Proto přeji novinám Metropol hodně spokojených čtenářů.
 Roman Onderka
 primátor statutárního města Brna
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Podle mnohých pozorovatelů je Brno naprosto ne-
srovnatelné s Brnem před několika lety.

„V roce 2011 oslaví park Špilberk  150. 
výročí od svého založení. Byli bychom 
rádi, kdyby rekonstrukce parku, která za-
počala v roce 1995, byla ukončena a park 
by tak mohl důstojně reprezentovat 17 
hektarů plochy veřejné zeleně ve středu 
města,“ zdůraznil význam další rekon-
strukce parku primátor města Roman 
Onderka.
V současnosti odstartovala poslední fá-
ze rekonstrukce parku a její dvě části, 
z nichž první se týká stavebních prací 
v území kolem jihozápadního basti-
onu, kde dojde k vybudování jezírka 
a k úpravě plochy za 2,6 mil. Kč. Druhá 
se týká rekonstrukce objektu Špilberk č. 
p. 2/1, kde vzniknou veřejné záchody. 
Park na Špilberku je umocněn krásnou 
atmosférou a výhledem na celé město. 
Pokud návštěvníci města zvolí ještě 
výstavní prohlídky na hradu Špilberk, 
pak odcházejí zcela naplněni klidem 

Jezírko na Špilberku
Město Brno zahájilo poslední etapu re-
konstrukce historického a centrální-
ho parku na Špilberku, kde denně pro-
jdou stovky Brňanů, aby si odpočinuli 
od všednodenních záležitostí. Park se 
začal opravovat od roku 1995.

a příjemným zážitkem. Park je vhodný 
i pro matky s dětmi. „Jsou zde krásně 
opravené chodníky, kde se mi nic nestane 
a můžu se kochat skvělými výhledy,“ říká 
starší Brňanka.

Pohled do historie
Špilberský park je jedinečnou kulturní 
památkou zahradního umění národní-
ho významu a je nejvýznamnějším br-
něnským parkem založeným městskou 
správou (1861). Park na Špilberku je 
nedílnou součástí národní kulturní pa-
mátky Špilberk a společně představují 
významnou dominantu města. Hrad 
společně s parkem plní funkci kultur-
ního a společenského centra města. 

CAKCAM_inz_246x141.indd   1 9.9.2008   14:04:08

Současný stav parku je způsoben dlou-
hodobě špatnou údržbou a také nízkou 
mírou odbornosti zahradnického ře-
mesla a umění, především v období po 
2. světové válce. Toto desítky let trvající 
zanedbávání vedlo k devastaci zeleně 
a porostů. Od 90. let probíhá etapovitá 
rekonstrukce a revitalizace parku. 
V parku je několik pomníků. K těm vý-
znamnějším patří pomník Pavla Kříž-
kovského (1820–1885), který byl čle-
nem augustiniánského řádu a učitelem 
Leoše Janáčka. Pomník zde má i Louis 
Raduit de Souches (1608–1682), vrch-
ní velitel obrany Brna v době obležení 
města Švédy v roce 1645. (re)

„Před čtyřmi roky jsem začal uvažovat 
nad tím, co udělat s nevyužitým histo-
rickým průmyslovým objektem v našem 
areálu, který v minulosti sloužil k vaření 
piva, jeho součástí byla sýpka, sladovna, 
choval se tam také dobytek. Pochází z ro-
ku 1680, postavil ho Karel Eusebius z Lich-
tensteinu v době rozkvětu svých průmys-
lových podnikatelských aktivit a od roku 
1890 je nevyužitý,“ řekl majitel pivovaru 
Jiří Fusek s tím, že jeho záměrem bylo 
vymyslet něco užitečného.
„Výrobní část, sklad. Prohlížel jsem si bu-
dovu z různých úhlů pohledu, až mě na-
padlo přestavět ho na hotel. V našem oko-
lí totiž absolutně chybí ubytovací kapacity. 
Přestože Blanensko, Boskovicko a Morav-
ský kras jsou turisticky velmi atraktivní re-

V Černé Hoře poklepali základní kámen nového Hotelu Sladovna
Černá Hora | Pivní lázně, bazén, solná jeskyně, kongresové sály i muzeum pivo-
varnictví budou součástí Hotelu Sladovna, který vznikne do dvou let v prosto-
rách Pivovaru Černá Hora. Celá akce přijde na více než sto milionů korun, té-
měř polovinu získali Černohorští z evropských peněz. Slavnostní poklepání zá-
kladního kamene se uskutečnilo v Centru Sladovna za účasti čestných hostí. 

budou sloužit nejen lidem ubytovaným 
v hotelu, ale i veřejnosti. „Pivní kádě se 
směsí z bylin a pivních kvasinek mají vyni-
kající vliv na pleť a regeneraci. Součástí ob-
jektu bude i Pivovarské muzeum s interak-
tivní ukázkou vaření piva a tradiční tech-
nikou, nebude chybět nové kryté parkoviš-
tě se 40 místy,“ vysvětlil Jiří Fusek. 
Podle slov majitele by se turisté ve čtyř-
hvězdičkovém hotelu s pětihvězdičko-
vou úrovní měli ubytovávat za venkov-
ské ceny. Cena za lůžko a noc by se měla 
pohybovat mezi 1200 až 1400 koruna-
mi. „Samotná kapacita hotelu bude devě-
taosmdesát míst. Konečný termín reali-
zace stavby je naplánován na 30. března 
2010. Tehdy bude mít hotel konečnou po-
dobu, ale už nyní plánujeme v souvislosti 
s jeho výstavbou další stavby v jiných lo-
kalitách v Černé Hoře. Hotel s lázeňským 
zázemím totiž vyžaduje něco navíc. Chce-
me tedy postavit ledovou plochu, teniso-
vou halu a dráhu na BMX,“ dodal maji-
tel pivovaru. 

giony, mají bohužel slabou infrastrukturu. 
Chybí tady zařízení, které by nabídlo kva-
litní ubytování jako ve velkých městech, ale 
za venkovské ceny,“ doplnil Fusek.
Od první myšlenky po začátek realiza-
ce akce uplynulo v řece Svitavě hodně 
vody. Černohorší především díky bul-
dočí zarputilosti majitele pivovaru pře-
konali mnohá úskalí a úspěch se do-
stavil. „Na akci se nám letos podařilo zís-
kat dotaci z Evropské unie ve výši padesát 
milionů korun. Celková investice přesáh-
ne sto milionů, takže část prostředků pů-
jde z našich zdrojů, část z úvěru. Objekt 
zvenčí zůstane prakticky nezměněný, bu-
dou tam ale nové otvory, tedy okna, dve-
ře.  Výraznou přeměnou projde vnitřek,“ 
vysvětlil Fusek. 

A jak bude Hotel Sladovna vypadat? 
Pivní lázně včetně veškerých služeb 
s tím souvisejících, wellnes centrum 
s bazénem, sauna, solná jeskyně, kon-
gresové sály, regenerační svalové cen-
trum, pivovarské muzeum. Návštěvní-

ci budou moci využít i kosmetické a tě-
lové ošetření, endermologické centrum 
pro léčbu celulitidy, kosmetické cent-
rum, bowling, snídaňovou místnost 
nebo klub.
Zajímavostí budou i pivní lázně, které 

Brno je moderní metropole
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Soutěž krátkometráž-
ních nekomerčních 

hraných fi lmů 
se zformovala 
z původně čis-
tě amatérské 
soutěže a v 80. 

a 90. letech byla 
rozšířena o video 
a zpřístupněna 
také studentům 
a nezávislým pro-
fesionálům.

Letos se přihlási-
lo více než 280 fi lmů, 

odborníci z nich vybra-
li jen to nejlepší a v br-
něnském Sále Břetislava 
Bakaly tak diváci uvidí 

70 kous-
k ů . 

Víc než 40 z nich bude ze zahrani-
čí, z Hongkongu, Mexika, Singapu-
ru či Argentiny.
Kromě toho se představí dalších 
zhruba 50 fi lmů ve studentské sek-
ci. Třetím rokem se také uskuteční 
soutěž krátkého hraného fi lmu pro 
děti a mládež s mottem „Přestaňte 
točit školní šikanu na mobil a pusť-
te se do pořádné fi lmové práce“. Le-
tos své počiny přihlásilo dvacet dě-
tí, a to i ze zahraničí - ze Slovenska 
a z Polska. Děti mohou během ko-
nání festivalu navštívit workshop, 
kde se naučí jak zacházet s kame-
rou a další nezbytnosti důležité při 
fi lmové tvorbě.
Pomáhat jim budou i zkušení reži-
séři. V Brně jich bude spousta. Řa-
da z nich si přijede osobně uvést své 
snímky. Jiní se do jihomoravské met-

ropole těší, aby si připomněli zážitky 
z minulých ročníků „Šestnáctky“.

Možná už vás nebaví americké komedie, horory ani roztomilé kreslené příběhy. To ale nezna-
mená, že musíte přestat chodit do kina. Už brzy se v Brně představí fi lmy, které běžně v kinech 
neuvidíte. Neobvyklý pohled na fi lmové plátno nabídne festival Brněnská 16. Již tradičně se koná 

ve třetím týdnu měsíce října a bude to v pořadí již 49. ročník.

Spisovatel a vydavatel Martin Reiner (Pluháček) nakrojil loni tradiční dort na 
počest zahájení festivalu Brněnská 16.

Zajímá mě, co vás trápí
V květnu byly na adrese www.milanvenclik.cz spuštěny mé nové
www stránky. Už tenkrát jsem slíbil, že kromě běžné aktualizace
obsahu jednotlivých rubrik budou stránky postupně doplňovány
o zásadní a technicky i obsahově unikátní části. První takovou

inovací prošly stránky před prázdninami, kdy byla na titulní straně
aktivována mapa Jihomoravského kraje s vyobrazením všech 671

obcí jižní Moravy. A od září je pro vás připraveno další překvapení!

www.milanvenclik.cz
Kandidát na hejtmana
Jihomoravského kraje

METROPOL 
se ptá

Roman ONDERKA
primátor
města Brna
Jsem vždycky rád za 
lepší informovanost 
občanů o tom, co 

je v našem městě krásné, co stojí za 
návštěvu. Brnu se začíná dařit a dává 
o sobě vědět i za hranicemi České repub-
liky. Proto také vítám noviny Metropol, 
který bude od letošního září vycházet ve 
městě a jeho okolí a bude přinášet infor-
mace o dění v našem Brně. Přeji Metro-
polu hodně spokojených čtenářů!

Stanislav JURÁNEK
hejtman Jihomorav-
ského kraje
Jsem rád, že Vás tím-
to způsobem mohu 
oslovit u příležitosti 

prvního čísla nových novin Metropol, 
který chce informovat obyvatele o dění 
v Brně a v Jihomoravském kraji. Vím, 
že u nás na jižní Moravě máme hod-
ně pokladů. Kulturní památky, dobře 
obdělávaná pole, nádherné vinohrady 
i veletrhy a průmyslové závody. Největ-
ším pokladem je však naše pracovitost, 
pohostinnost a upřímné srdce. Těším 
se, že prostřednictvím novin, které dr-
žíte v ruce, se o tom budete moci pře-
svědčit sami.
 

Igor ONDŘÍČEK
šéf zpěvohry Městské-
ho divadla v Brně
Vítám každé nové mé-
dium, které se ujme 
užitečné a nezaměni-

telné role zprostředkovatele informací 
pro co nejširší okruh lidí ve městě, ve 
kterém žijeme. Mám totiž pocit, že toho 
nejen o Brně, ale i o nás samotných, 
víme čím dál míň. Teď pochopitelně ne-
mám na mysli skandály a bulvární drby, 
ty se rodí tak nějak samy a šíří se svými 
cestami. Tím je také dáno moje přání do 
vínku novému Moravskému Metropolu. 
Aby přinášel aktuální, čtivé a především 
seriózní informace. Oceňuji, že v redak-
ci pamatovali i na kulturní rubriku a za 
sebe si přeji, aby se kultuře v Brně dařilo 
a aby se kvalitní kulturní nabídka rozši-
řovala a dostala pod kůži a do krve. Po-
tom budou mít redaktoři i o čem psát. 

Jiří ŠKRLA
generální ředitel 
společnosti
Veletrhy Brno
Vážení čtenáři, je jen 
logické a přirozené, 

že po Pražském a Severočeském ME-
TROPOLU je Brno bezprostředně další 
v řadě měst, jehož obyvatelé získají pra-
videlné informace o dění v jejich městě. 
Navíc „s donáškou až do domu“. Těší 
mě a jsem tomu rád, protože aktuálních 
a čtivých  informací není nikdy dostatek. 
A za sebe si přeji, aby na stránkách no-
vého média byl vždycky prostor také pro 
zprávy z veletržní METROPOLE střední 
Evropy, kde se – slovy Franty Kocourka 
– „furt se něco děje“. 

Co byste popřáli
právě vycházejícímu 

Moravskému METROPOLU?

Brněnská 16 – trochu jiný festival

Místa a termín konání:
• 15. až 19. říjen po celý den
• Brno -  Sál B. Bakaly, kino Art 
• více info na stránkách: www.B16.cz
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Tým archeologů v čele s Howardem 
Carterem totiž začátkem 20. století 
objevil hrobku faraona v téměř pů-
vodním stavu. Badatelé svůj unikátní 
objev pečlivě zdokumentovali, a tak 
ho nyní mohou vidět lidé na celém 
světě. Brno se stane teprve druhým 
evropským městem, kde se tato vel-
kolepá akce uskuteční.
Tutanchamon byl faraónem ve sta-
rověkém Egyptě z 18. dynastie krá-
lů. Panovník, který vládl přibližně 
ve 14. století př. n. l., byl s největší 
pravděpodobností synem faraona 
Achnatona a jeho vedlejší manželky 
Kije, i když to není jediná teorie jeho 
původu. Protože Achnaton neměl ze 
svazku s hlavní manželkou Nefertiti 
mužského potomka, pokládal Tutan-
chamona za možného následníka 

Tutanchamonova hrobka se stěhuje do Brna
Hrobka faraona Tutanchamona se v říjnu přestěhuje do Brna. Známý panovník starověkého Egypta bývá považován za jednu z nejtajemnějších postav 
egyptské historie, a to přesto, že o něm víme víc než o kterémkoliv jiném vládci. Přesvědčí vás o tom výstava Tutanchamon – jeho hrob a poklady. 

stavuje Tutanchamonovu 
hrobku přesně tak, jak 

ji objevil Carter. Tak 
ji neuvidí nikde na 
světě, ani v Egyptě. 
Návštěvník si může 
prohlédnout přes-
nou kopii zlaté 
masky, jejíž ori-
ginál cestoval po 

světě v osmdesá-
tých letech. Také 
se bude moci vžít 
do role Howarda 
Cartera - znovu 
objevit skrytou 

hrobku a velmi 
podrobně si prohléd-

nout nejvýznamnější 
předměty, které v ní byly nalezeny. 

Kromě toho se dozví spoustou infor-
mací o životě starých Egypťanů před 
smrtí i po smrti. 
Výstava „Tutanchamon – jeho hrob 
a poklady“ bude slavnostně zahájena 
16.10. 2008 v brněnské Titanic hall 
jen pár dní po skončení výstavy o jiné 
tajemné postavě historie Leonardu da 
Vincim. Ta představuje padesát jeho 
nejvýznamnějších vynálezů, z nichž 
mnohé jsou i po pěti stech letech stále 
aktuální - třeba využívání vodní ener-
gie, padák, kolo či helikoptéra.

Tutanchamon
jeho hrob a poklady

• Titanic Hall, Heršpická 9
• výstava bude zahájena 16. 10. 2008

a pro jistotu ho oženil se 
svou dcerou Anche-
senpaaton, kterou 
mu porodila Nefer-
titi. Tutanchamon 
panoval asi deset 
let a zemřel ve 
dvaceti letech.
Pro výstavu 
“Tutanchamon 
– jeho hrob 
a poklady”, by-
la králova hrob-
ka, zahrnující 
tři místnosti, 
pečlivě zdoku-
mentována, aby 
tak mohla být vy-
tvořena její přesná re-
plika v reálné velikosti. Výstava před-

Tipy z letošní nabídky:
•  Anchor people

tříminutový německý vtipný sní-
mek, který si pohrává s tématem, 
kdo je vlastně divák a kdo herec

•  What is like to be my mother?
třicetiminutový polský fi lm, kte-
rý ukazuje vztah dcery fi lmařky 
a matky po nehodě

•  Majkomašmalon
slovenský čtyřminutový snímek 
pojednávající o brutalitě válek   
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S ruksaky na zádech se vydali i do málo 
známých končin, do míst, kam se běž-
ný turista, trávící na Havaji jen pár týd-
nů dovolené, těžko dostane.
Šimánkovi byli uchváceni překrásný-
mi zátokami lemovanými kokosovými 
palmami s blankytně modrou či tyrky-
sově zelenou vodou, plážemi s pískem 
všech možných barev – od oslnivě bílé-
ho, zlatavě žlutého, cihlově červeného 
nebo zelenkavého až po černého jako 
uhel. Putovali podél pobřeží s příkrý-
mi horami porostlými bujnou vegeta-
cí, údolími, do kterých padají nesčetné 
vodopády až k ústím řek a potoků, kde 
vysoké vlny útočí na pobřežní skaliska.
Havajské ostrovy nejsou však zajímavé 
pouze kolem moře. Mají gigantické ka-
ňony a vysoké skalní útesy, mají vulká-
ny, stoupající z nesmírných hlubin do 

víc než čtyř tisíc metrů výšky, mají jak 
dřímající, tak i extrémně aktivní kráte-
ry chrlící žhavé magma, které ještě ne-
dávno stékalo v proudech až do vod 
oceánu.
Leoš, Lenka, Jakub a Veronika se ne-
věnovali pouze pěším túrám. Po ře-
kách a podél pobřeží pádlovali v ka-
jacích, z jedné ze sopek sjížděli na 
horských kolech mezi lávovými poli 
až k moři, nebo z koňských sedel nej-
většího ranče souostroví vychutnáva-
li úžasný výhled na okolní hory, sou-
sední ostrovy a nekonečnou vodní 
plochu Pacifi ku.
Při druhém, zimním pobytu vyrazili 
Leoš a Lenka s horolezeckými lyžemi 
na nejvyšší sopku souostroví. Také 
pozorovali plejtváky, kteří před Váno-
cemi dorazili po víc než šest tisíc kilo-

Leoš Šimánek procestoval Havajprocestoval Havaj
Leoš Šimánek na svých cestách již několikrát navštívil Havaj. Tentokrá-
te si však pro toto souostroví udělal hodně času. S manželkou, synem 
a dcerou důkladně procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen 
v létě, ale také v zimě.

Profi l:
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 
v Chocni ve východních Čechách. 
Víc než polovinu svého života strá-
vil cestováním a na expedicích nebo 
žil v Německu a Kanadě, kde je také 
státním příslušníkem. 
Nyní, po letech, bydlí opět ve své 
vlasti na severovýchodě Čech, od-
kud vyráží s manželkou, synem 
a dcerou za přírodními krásami na-
ší planety.
Původním povoláním stavební 
inženýr se od roku 1975 věnuje 
cestopisné literatuře jako autor 
i fotograf. 
Je známý v mnoha zemích svými fo-
toreportážemi a cestopisnými pub-
likacemi s bohatým obrazovým do-
provodem.
V televizi, rozhlase a ve svých Acti-
on-Vision-Diashows se dělí s veřej-
ností o neobyčejné zážitky i dobro-
družství z cest. 

Podzimní turné 2008:
•  ZLÍN

úterý 7. 10., 19.00 hodin, 
Kongresové centrum (aula) 
Univerzita Tomáše Bati

•  ZNOJMO
středa 8. 10., 19.00 hodin, 
Hotel Dukla, Holandská 30

•  BRNO
čtvrtek 9. 10., 16.00 a 19.30 
hodin, pátek 10.10., 16.00 
a 19.30 hodin, Bílý dům – sál B

metrů dlouhé pouti od pobřeží Aljaš-
ky do havajských teplých vod, kde se 
samicím rodí mláďata.
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu 
a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské 
ostrovy jsou přírodním unikátem, kte-
rý nemá na světě obdoby. 
Novou live-diashow, jejíž podzimní tur-
né začíná 5. října v Chocni,  doplňuje 
vydání stejnojmenné fotografi cké kni-
hy – Havajské ostrovy: Letní a zimní 
putování za přírodními divy Tichomo-
ří, kterou vydal autor již jako svoji pat-
náctou publikaci v nakladatelství Acti-
on-Press.Leoš Šimánek na výběžku Palemano Point, západní pobřeží ostrova Havaj - Big Island.

Potok stékající z pobřežních hor na západní straně ostrova nedaleko cesty.
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V Česku už letos byl. Na začát-
ku roku předvedl svoje grandióz-
ní umění jako Pán ledu. Společ-
ně se svými nedávnými soupeři 
a souputníky předvedl i po svě-
tových ledových arénách velkole-
pou show, při které diváci od za-
čátku do konce tleskali a skando-
vali jména jako Petrenko, Slutska, 
Lang, Scholzowy, Bonaly, Sabovčík 
nebo Graetz. Mnoho z nich dopro-

V Brně zazáří hvězdy světového ledu
Brno | Milovníci krasobruslení se mají na co těšit. V září přijede do Brna olympijský ví-
těz Jevgenij Pljuščenko a předvede spolu s dalšími skvělými krasobruslaři svoji show.

Text: Metropol, foto: archiv

Králové ledové arény 2:
• 28. září, Hala RONDO, Brno
•  6. října, ČEZ ARÉNA Pardubice
•  8. října, ČEZ ARÉNA Ostrava
•  9. října, Aréna HC Sparta Praha

vázel na svoje stradivárky v hod-
notě 80 milionů korun slavný 
houslista a skladatel Edvin Mar-
ton, držitel ceny EMI. Představe-
ní mělo velký úspěch a pro zúčast-
něné se stalo nezapomenutelným 
zážitkem. Podobné složení jako na 
jaře se chystá i do Brna. Úspěch 
a skvělé přijetí publikem bylo 
podnětem k tomu, že se Jevgenij 
Pljuščenko se svou skupinou vra-
cí a doplní vystoupení o unikátní 
číslo Laserman - Vladimír Saven-
kov promění laserový svazek na 
éterickou fontánu a dalšími triky 
si zcela podmaní obecenstvo. Jev-
genij Pljuščenko se vrací i proto, 
aby předvedl svoji historicky nej-
úspěšnější exhibici SEX BOMB. 

Brna olympijský ví-
ruslaři svoji show.

v hod-
lavný 
Mar-

stave-
účast-
elným 
ako na 
spěch 

bylo 
vgenij 
u vra-
ikátní 

Saven-
ek na 
triky 

o. Jev-
proto, 
y nej-

MB.

Chcete změnit zaměstnání? Chcete změnit zaměstnání? 
Moravský METROPOL přijme schopné a pracovité lidi na pozici

OBCHODNÍHO PORADCEOBCHODNÍHO PORADCE
CV zasílejte na adresu: zborilova@tydeniky.cz

S rodiči nejprve bydlel v dřevěné maringot-
ce s několika dalšími rodinami. Jako chlapec 
býval Žeňa, jak mu doma říkali, často nemo-
cen. Proto se v létě roku 1985 Pljuščenkovci 
přestěhovali do Volgogradu. Tam začal král 

ledové plochy s bruslením, byly mu pouhé 
4 roky. Na zápise si ho kvůli dlouhým blon-
ďatým vlasům popletli s děvčetem.

Krasobruslení Žeňu úplně vtáhlo. „V sedmi le-
tech jsem vyhrál turnaj Křišťálová brusle v Sama-
ře. Dostal jsem elektronickou hru Letecká bitva. Byl jsem moc šťastný, tehdy mi 
připadalo, že větší soutěže se ani nekonají,“ vzpomíná na své první vítězství.
Kvůli svému koníčku se musel Jevgenij přesunout do Petrohradu. Rodiče 
nejdříve tak malého chlapce nechtěli samotného pustit, ale nakonec na ná-
tlak trenérů i samotného Žeňi povolili. Obrovité město chlapce ohromilo, 
bylo mu ale smutno po rodičích.
Po roce už stesk neunesla ani maminka. Nechala ve Volgogradu muže i dce-
ru a přijela za synkem. „Komunálka, kde jsme s mámou bydleli první roky 
v Petrohradu, byla jako strašný sen,“ vzpomíná dnes. A právě tehdy, ve tři-
nácti letech, začal jeho výstup na Olymp krasobruslení. Jevgenij je  tři roky 
ženatý a už vychovává syna Kristiána - možná budoucího krasobruslaře.

Žeňa z maringotky
je teď králem ledu

Juniorský mistr světa, stříbrný z olympiády v Salt Lake City a zlatý z tu-
rínské olympiády v roce 2006 - než se Jevgeniji Pljuščenkovi tohle všech-
no povedlo, protloukal se, jak se dalo.

Malí krasobruslaři z USK Praha, které Pljuščenko během své návštěvy hlavní-
ho města trénoval.
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výlety za tajemnem | bezplatná distribuce do domácností a fi rem na Moravě

Připravili: Dita Brančíková, Milan Zajíček 
Foto: archiv, Michaela Kulíšková

Stihli jste v létě navštívit všechny zajímavé hrady a zámky, koupaliště, zábavní parky a další poutavá místa? Máme pro vás tipy pro podzimní sychravé počasí. Našli jsme něko-
lik míst s nádechem tajemna a obestřených známými i méně známými legendami. Věděli jste například, ve kterých českých městech lze projít rozsáhlé podzemní labyrinty?

Výlety za tajemnemVýlety za tajemnemZáhadné tváře v jihlavském podzemí

www.jihlavske-podzemi.cz

Kdo se přijde podívat do jihlavské-
ho podzemí, může spatřit zvlášt-
ní útvary, připomínající zkameně-
lé obličeje lidí. Objevily se na stě-
nách legendární světélkující chod-
by. Jak se tam dostaly? To je zatím 

velkou záhadou i pro odborníky. 
Tváře nenesou stopy opracová-
ní lidskou rukou. Proti dílu náho-
dy zase hovoří fakt, že na fotogra-
fi ích lze skutečně rozpoznat řadu 
tváří, nikoli však žádné další ob-
jekty a tvary. Senzibilové se do-
mnívají, že místo mohlo být hro-
madným pohřebištěm nebo mís-
tem neštěstí. Tváře tam jsou jako 
energetická stopa po velice silně 
prožité emoci strachu a beznadě-
je a pojí je nějaké společné tajem-
ství. Zkuste ho odhalit i vy.
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Keltský skanzen Isarno u Letovic
Název ISARNO je odvozen od sta-
rého keltského názvu pro železo. 
V bývalém lomu uvidíte nejreál-
nější podobu keltské vesnice včet-
ně staveb, řemesel a vůbec života 
z období před dvěma tisíci lety, 
kdy na našem území Keltové žili. 
Chcete prožít den v dávnověké mi-
nulosti a osvěžit tělo i duši (dobrá 
krmě, víno, pivo, jízda na koni, 
šermířské vystoupení...)? Tak to 
jste na správné adrese.

http://isarno.com/
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Podzemní chodby opevněného
kostela v Kurdějově

www.hrady.cz

Krásným zážitkem, který by si 
žádný z návštěvníků obce neměl 
nechat uniknout, je návštěva pod-
zemního systému opevněného 
kostela v Kurdějově. 
Kostel sv. Jana Křtitele je jedním 
z mála, kde již církev nemůže po-
přít existenci tajných únikových 

systémů chodeb z kostelů a chrá-
mů. Kostel vznikl na přelomu 13. 
a 14. století a o století později byl 
obehnán hradbou s mohutnou věží 
a kaplí. Z hrazeného kostela vedly 
rozvětvené podzemní chodby jed-
nak do budovy tehdejší radnice, 
jednak směrem k faře, která byla 
pravděpodobně ohrazena, neboť 
je také opatřena střílnami, a ko-
lem budovy jsou zbytky zdiva.
Pravý účel tohoto podzemního 
systému chodeb je dnes již bohu-
žel zapomenut, ale o to více může 
každý z návštěvníků popustit po-
myslnou uzdu své fantazie. Věřte, 
že během pobytu v podzemních 
prostorech vás budou napadat 
věci, na které obvykle jen sotva 
pomyslíte. Zvlášť, když zjistíte, 
že tyto chodby ústí přímo do pod-
zemních prostor obecní vinotéky.
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Hrad Špilberk – hrůzostrašné kasematy

www.spilberk.cz

Nenajde se snad nikdo v Brně, kdo 
by nenavštívil slavný hrad Špilberk. 
Patři k nejnavštěvovanějším památ-
kám Brna. A nepochybně k tomu 
přispěly i tajemné pověsti o krutém 
vězení, které se ukrývalo v kasema-
tech. Svým určením i charakterem 
představovalo nejtvrdší žalář pro 
zvláště těžké zločince v celé rakouské 
monarchii. Jejich horní patra sloužila 
jako vězení až do počátku 30. let 19. 
století.

K a s e -
maty byly vybudovány už o 200 let 
dříve, v první polovině 18. století. 
Dnes jsou jediné svého druhu v Ev-
ropě. Podobné existovaly kdysi ve 

Štýrském Hradci, ale v dnešní době 
z nich zůstaly jen trosky.
Název kasematy se odvozuje z dia-
lektu některého románského jazyka 
( „casa“= dům a „matta“ = temný), 
tedy temný dům - temné prostory, 
nebo místnosti bez oken. 
Severní kasematy tvořily kdysi v obou 
patrech dvojité chodby, dlouhé při-
bližně 109 metrů. Jižní byly o něco 
kratší, asi 102 metrů, a jednoduché. 
V severních kasematech tak bylo 
možno shromáždit až 1 200 mužů, 
jižní měly sloužit jako zásobovací 
prostory. Po dobu vlády Marie Terezie 
byly však využívány převážně jako 
skladiště vojenských potřeb.
Teprve v roce 1783 rozhodl císař Jo-
sef II. v rámci reforem rakouského 
soudnictví a vězeňství o jejich zcela 
novém poslání. Část špilberské pev-
nosti určil jako vězení pro nejtěžší 
a nejnebezpečnější zločince a převe-
dl je pod civilní správu. Na hromadné 
vězeňské cely bylo přebudováno nej-
prve horní patro severních kasemat, 
na podzim roku 1784 pak z císařova 
příkazu byly v jejich dolním patře 
i v jižních kasematech zřízeny dře-
věné kobky, do nichž byli jednotlivě 
přikováni trestanci, odsouzení k do-
životnímu vězení.
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Unikátní jeskyně blanických rytířů

www.hrady.cz, www.rudka.cz

Malá obec Rudka u Kunštátu se pro-
slavila jedinečnou pískovcovou jes-
kyní (podzemní galerie) s tematikou 

blanických rytířů. O vybudování jes-
kyně se zasloužil kunštátský občan 
František Burian. Dominantou areálu 
bývala kdysi čtrnáctimetrová socha 
T. G. Masaryka, která byla bohužel 
zničena za druhé světové války. Do-
chovaly se pouze monumentální 
boty na podstavci. 
Pověst praví, že blaničtí rytíři spí 
a čekají na povel, až bude českému 
národu nejhůře. Zatím se tak díkybo-
hu nestalo. I když by se určitě spous-
ta příznivců historie a tajemna zate-
telila při této představě blahem. 
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Znojmo – 30 kilometrů chodeb v podzemí

www.znojmocity.cz

Labyrint pod centrem Znojma budo-
vaný ve čtyřech patrech pod sebou 
má asi 30 kilometrů chodeb. Patří 
k největším bludištím ve střední Ev-
ropě. Dýchne zde na vás atmosféra 
tajemna, takže určitě nesmíte tyto 
spletité chodby vynechat! Ve městě 

naleznete další spousty zajímavých 
míst, která stojí za to vidět. Jako sta-
rověký svět měl svých sedm nepřeko-
naných divů, tak i Znojmo, historicky 
třetí nejdůležitější město Moravy, se 
může pochlubit svými unikátními po-
klady. A bylo by v tomto případě příliš 
skromné zůstat u čísla sedm... Proč ne 
třeba rovnou sedmdesát sedm divů? 
Že je to mnoho? Jeden den na pozná-
ní města jistě nestačí! Proto přijeďte 
a poznejte Znojmo důkladně! Tak to 
také udělala i herečka a zpěvačka Luc-
ka Vondráčková, která zde o prázd-
ninách natáčela nový fi lm. Město 
Znojmo ji uchvátilo a všem ho vřele 
doporučuje.
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Kapucínská hrobka v Brně
Silnějším náturám doporučujeme 
ještě návštěvu brněnského klášte-
ra kapucínských mnichů. V polovi-
ně 18. století tam vznikla rozsáhlá 
hrobka, v níž jsou dodnes mumie 
mnichů. Vhodná geologická skladba 
půdy v podnoží kostela a neobyčejně 
důmyslný systém vzduchových prů-
duchů umožnily mumifi kovat přiro-
zenou cestou těla nebožtíků.
I dnes tak mohou návštěvníci vidět 

stovky let mrtvé mnichy v jejich pů-
vodním oděvu. Pozvolné vysoušení 
lidského masa dalo možnost zacho-
vat i původní fyziognomii zemřelého 
a veškeré osobní znaky tělesné kon-
stituce.
Asi nejvýznamnějším příznivcem 
kapucínů je proslulý evropský 
dobrodruh 18. století baron Franti-
šek Trenck, plukovník rakouských 
pandurů vězněný na hradě Špil-
berku. Pro jeho poslední odpoči-
nek zde byla vybudována zvláštní 
místnost, kde známý pandur leží 
ve skleněné rakvi.

www.kapucini.cz
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Tajemné sklepení na zámku v Mikulově
Postavy z pověstí Mikulovska a Pála-
vy ožívají v tajemném sklepení. Do-
zvíte se v něm, jak vysedět raráška, 
jak vysvobodit princeznu zakletou 
v draka, jak získat poklad či zlaté 
vejce. Těší se na vás v Botanické a rů-
žové zahradě zámku v Mikulově.
A pověst praví:
V lesích kolem zámku Mikulov se 
můžeme setkat se strašidlem tuze 
zvláštním, ne-li dokonce podivu-
hodným. Je to strašidlo opravdu 
zvláštní, jak sami zanedlouho uvidí-
te. Před mnoha a mnoha lety žil na 
zámku pán, který nesmírně miloval 
projížďky po lese a hony. Proto také 
k jeho panství patřilo nepřeberné 
množství lesů. A aby byl v lesích po-
řádek, potřeboval pán myslivce.
Dlouho pán vybíral ze všech uchaze-
čů a nakonec si vybral muže nemilo-
srdné povahy i podivného vzhledu. 
Byl to mužík s velkým nosem, dlou-
hým vousem a husté obočí skrývalo 
velké kruté oči. Nosil červený kabá-
tec, vysoké boty, na hlavě klobouk 
s dlouhým pérem a v ústech měl 
stále fajfku.
Lidé se o myslivcově krutosti brzy 
přesvědčili a zakrátko se báli do lesa 
chodit. V létě jim muž vyhuboval, 
když trhali maliny, borůvky a sbírali 
houby, v zimě potom vyhnal kaž-
dého, kdo by si jen větvičku chtěl 
odnést domů na topení. Vysokou 
pokutou hrozil každému, dokud ne-
nechal chrastí v lese.
Jednoho mrazivého rána se vydal do 
lesa chudý chalupník, aby sebral ně-

kolik šišek a větví na topení. V cha-
lupě byla zima a malý synek oškli-
vě stonal. Myslivec jej však zastihl 
i v tak časnou ranní hodinu. Rozzuřil 
se a chalupníka jako zloděje okřikl. 
Chasník se jeho výhrůžkám bránil 
se slovy, že to jsou jen staré suché 
větve.

Když odmítl větve nechat tam, kde 
je našel, udeřil jej myslivec takovou 
ranou, že padl k zemi a již nikdy ne-
vstal. Puška prý tenkrát čertovým 
přičiněním sama vystřelila tak ne-
šťastně, že myslivcovi hlavu ustře-
lila.
Tak se čert dočkal jedné hříšné lidské 
duše. Myslivec však od těch dávných 
dob bloudí po lese, v jedné ruce drží 
svou hlavu a v druhé pušku, která 
se mu stala osudnou a zatím marně 
hledá klid a odpuštění za své nemi-
losrdné činy.
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www.mikulov.cz

Letovice 

Mikulov

Kurdějov
Znojmo

Blansko
Jihlava

Rudka

Brno

Macocha – náruč sebevrahů

www.punkevni-jeskyne.cz

Moravský kras je sice nádherné mís-
to, ale s nádechem tragédie. Smrt zde 
do dnešních dnů našlo více než 60 
sebevrahů včetně jisté zlé macechy, 
po které je propast pojmenovaná. 
Smutná, leč pravdivá, jsou slova pro-
fesora Absolona, který v knize Mo-
ravský kras píše: „Předlouhá je řada 
sebevrahů, kteří hrůzným skokem do 
propasti hledali a bezpečně nalézali 
vykoupení ze strastí tohoto slzavého 
údolí.“ 
Přístup na dno skrz Punkevní jeskyně 
(po suché i vodní cestě) byl objeven 
až na začátku 20. století, takže když 
se tam předtím chtěl někdo podívat, 
musel se – uvázán na lanech a zabez-
pečen svrchu – škrábat po kolmých 
skalách. Do 19. století se v okolních 
vesnicích tradovalo zvláštní povolá-

ní, a to „vytahovač mrtvol z Maco-
chy“. Tato práce ovšem vyžadovala 
silné nervy i žaludek. Našli se však 
i tací, kteří spadli do propasti, aniž by 
chtěli, jak lze vyčíst z archívů. 
Na nesmyslnou nerozvážlivost do-
platil roku 1904 vytrénovaný štýrský 
alpinista Hynek Pucher z Judenbur-
ka. Předsevzal si, že jako první člověk 
sleze stěny propasti bez lan až na 
dno. Přijely se na něj podívat stovky 
zvědavců a odměnou jim byla hrůzo-
strašná podívaná. Pucher se nečeka-
ně zřítil příšernou rychlostí do pro-
pasti. Z psychologického hlediska je 
zajímavé, že v dějinách existují v po-
čtu sebevražd skokem do Macochy 
výkyvy. Jsou léta, kdy zde neukončil 
život nikdo a zase roky, kdy sebevra-
hů bylo více.
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NEJLEPŠÍ CENY
Olym

pia Centrum
U Dálnice 777, 664 42 Brno - M

odřice
Tel.: 547 426 911

Otevírací doba: po - pá 10.00 - 21.00h, so - ne 9.00 - 21.00h. 

Centro Zlín Retail Park
3. května 1205, 763 02 Zlín - M

alenovice
Tel: 575 759 111

Otevírací doba: po - ne 9.00 - 20.00h

Průvodní 
znak
 noci

Zbraň
 býka

Dlouhé 
období 
dějin

Značka
mili-

ampéru

Turko-
tatarský 
kočovník

Obyvatel 
Velké 

Británie
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Jméno
herce
Kostky
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letiště

Poté Protiklad
Jméno 
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stát

na řece 
Tigridu

Římských 
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Vidiny
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Proud
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zatížení
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Bunkr

Kombinéza
Hrdla

Výrobce 
náhrobků

Zimní
měsíc

Útržek Zaklení

Naše 
komerční 
televize

NAPOVÍME:
Elam, DIN,
Rea, Redor,
Fa, Liv, tý.

Díl

Výzva

Krmné
 obilí

Francovka

Anglický 
šlechtický 

titul

Velká
ruská
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Městské 
sady

Zakladatel-
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Povýš

Výtečný 
tenista ze 
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města
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Část
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METROPOL   horoskop na září

Sestavila:  Ludmila Petříková
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sídlo redakce:
Mečová 8, 602 00 Brno

Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 10. října 2008 buď v elektronické podobě včetně svého jména, příjmení, adresy a telefonního čísla na e-mail: krizovkamorava@tydeniky.cz, nebo poštou na adresu: 
Moravský Metropol, Mečová 8, 602 00 Brno. Vylosovaný úspěšný luštitel od nás obdrží SET-TOP BOX. Těšíme na vaše odpovědi.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Apokalyptické vize, pronásledují-

cí po nocích duše beranů, konečně ustanou 
a uvolní místo daleko optimističtější ná-
ladě. Využijte toho a dejte se do domácích 
prací, které už na vás dlouho čekají.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaše libertinské chování, jak 

vystřižené z fi lmu Nebezpečné známosti, 
jedny uráží, druzí  ho bezmezně obdivu-
jí. Ať tak či onak, někdy se sami cítíte 
ztraceni. Zamyslete se tedy nad svými 
morálními kodexy.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Pravděpodobná možnost, že 

v těchto dnech zažijete zajímavé a oboha-
cující setkání, se ještě zvětšuje díky vašemu 
neustálému cestování a bohatému spole-
čenskému životu. Neztraťte ale soudnost!

Lev  23. 7. - 23. 8.
Život je plný dobrodružství a vý-

zev, které občas akceptujete, zřídkakdy se 
však plně oddáte náhodě, což je obdivuhod-
né v profesionálním životě, na konci léta 
ale radši vsaďte na spády osudu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Samaritánská povaha, již máte 

vrozenou, pomohla mnoha vašim přáte-
lům, dokonce díky ní občas zapomínáte 
sami na sebe.Trocha egoismu není vždy zá-
pornou vlastností, pokud to nepřeženete. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Neustálé dumání, hloubání 

a úvahy, kterým se v poslední době hojně 
podrobujete, dosahují téměř fi lozofi ckých 
rozměrů. Zkuste si začít své myšlenkové 
pohnutky zapisovat. Třeba jednou vydá-
te knihu.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Sice v otázkách vkusu a ele-

gance projevujete smysl hodný aristo-
krata, problémy praktického života jsou 
vám bohužel cizí. Využijte svého neutu-
chajícího entuziasmu a učte se metodou 
pokus - omyl. 

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Přestože jste vynikající stratégo-

vé, občas neuniknete návalu hněvu, který 
ve vás vyprovokují zanedbatelné malič-
kosti. Pokuste se tedy zlepšovat schopnost 
sebekontroly a přiměřené reakce.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Neúnavně toužíte po uspokoji-

vém vztahu, vaše snaha však stále při-
chází nazmar. Zaměřte tedy  pozornost ji-
ným směrem, věnujte se svým koníčkům
a  práci a citům ponechte volný průběh.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Přes vrozenou uzavřenost se 

vám daří chytat milostné úlovky stejnou 
rychlostí, s jakou ve westernech chytají  
kovbojové  divoké koně. Na sklonku léta 
vám neuškodí spíš  trocha rozjímání 
a meditace.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebuďte stále zarputilými mi-

santropy. Snažte se otevřít svou duši vlíd-
nosti a porozumění. Ne každý vám chce 
ublížit, a proto obnovte stará přátelství 
a vyřešte odložené mezilidské konfl ikty 
po dobrém.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Nezůstávejte v nečinnosti!  Roz-

vrhněte si den, uvolněte se a při vymýš-
lení aktivit volného času dejte průchod 

téměř umělecké inven-
ci, o níž jste ani ne-

tušili, že je ve vás 
ukryta. Pozor na 
lehkomyslnost!

Kontakty na nás:  pište, telefonujte, mailujte

redakce@tydeniky.cz
inzercemorava@tydeniky.cz
webeditor@tydeniky.cz
krizovkamorava@tydeniky.cz

aktuální informace
najdete denně na našem
internetovém portálu:
www.tydeniky.cz

sídlo redakce:
Mečová 8, 602 00 Brno
tel.: 602 551 675

Fiat Bravo 1,4 Active

Ceny jsou vč DPH a nejsou podmíněny žádnou leasingovou akcí!!!
Možnost odpočtu DPH. Výhodné ceny se vztahují na všechny modely značky Fiat.

Řípská 22, 627 00 Brno-Slatina, Česká republika, Tel: +420 545 231 231, www.abauto-brno.cz

Využijte momentální pomatení 
smyslů našich prodejců a přijďte 
si okamžitě pro nový vůz Fiat za 
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Úsměvná komedie Marie Poledňáko-
vé Jak dostat tatínka do polepšovny 
nezratila své kouzlo ani po třiceti le-
tech. Prázdninová dobrodružství Vaška 
(Tomáše Holého) a jeho rodičů (Jana 
Preissová, František Němec), kteří se po 
letech náhodně setkali (Jak vytrhnout 
velrybě stoličku, 1977), se odehrávala 
v kouzelném prostředí Českého ráje. 
O dovolené a na kolech jsme sestavili 
mozaiku míst, kde se nezapomenutel-
ná dobrodružství odehrávala. 
Chvíle, kdy jsme se poprvé blížili k fi l-
mové chaloupce, jsou neopakovatelné.  
V „tatínkovi“ vše vypadalo trochu větší. 
Filmové... Místo, kde bychom jen těžko 
chaloupku hledali, neprozradíme. Ma-
jitelé prý po prvním odvysílání měli 
o zábavu postaráno a ještě dnes se sem 
tam objeví fanoušek komedie, která se 

Za tatínkem do fi lmové chaloupkyZa tatínkem do fi lmové chaloupky
Vy dva mě na kolo nedostanete ani za nic - se zoufalstvím v hlase vy-
hrožuje Anna synovi Vaškovi a jeho „nalezenému“ tatínkovi Lubošovi 
před odjezdem na první společné prázdniny. Vzápětí ale na nově za-
koupená kola nasedají všichni tři a s nimi dokonce i čtyřnohý Beník.

Přesně tam je místo, kudy vjel pošťák Fanda, šokován setkáním s vodníkem (dě-
dou) na kole, do rybníku Vidlák. Děda pádil za Lubošem, který visel na skále.

Věžák fi lmovou Annu okouzlil hned, když jej ráno po první prázdninové noci na chalupě 
u dědy spatřila. Idyla se rozplynula poté, co na protější skále uviděla Vaška a Luboše.

Studna, ze které chtěl vystrašit děda ve vodnickém převleku vnuka. Na druhém snímku je místo, kde fi lmové rodince chutnal 
chléb posypaný pažitkou. Zde také děda vyzvídal, proč Luboš pořád běhá za Vaškovo mámou...

V době, kdy jsme slavnou fi lmovou chaloupku v Českém ráji vypátrali, se její majitelé chystali opravit střechu. Text a foto: Alena Volfová, archiv

v roce 2006 dočkala volného pokračo-
vání (Jak se krotí krokodýli).
Že „největší divy přírody často leží na 
dosah ruky“, jak tvrdil otec Luboš ma-
lému Vaškovi, se přesvědčila Anna, když 
objevila cestičku vedoucí od dědovy 
chaloupky k Věžickému rybníku v Pod-
troseckých údolích, zvaného Věžák, 
z něhož vyrůstají skály, kde se natáčely 
záběry o prvních horolezeckých poku-
sech Vaška a kde také Annu s Lubošem 
na procházce překvapil divočák. K ryb-
níku je to ve fi lmu co by kamenem do-
hodil, realita je ale jiná. I když majitelé 
slavné chaloupky tvrdí, že je to zkratkou 
kousek (další důvod, proč se do Ráje vrá-
tit).

Dalo dost práce - příjemné, zkoumat, 
kde se která scéna natáčela. Při příští 
návštěvě Českého ráje máme v plánu 
přejet kamenný můstek v Podsemíně, 
přes který jezdili Vašek a Luboš na ná-
kupy.
Krámek - Smíšené zboží - se nachází ve 
Vesci (památkové rezervaci lidové archi-
tektury nedaleko Sobotky proslavené 
spisovatelem, básníkem a dramatikem 
Fráňou Šrámkem), stejně i poštovní 
schránka, do níž chtěla Anna vhodit 
dopis adresovaný matce. Neučinila tak, 
protože posádka Máni (jednou „chcípa-
la“, podruhé „nešla zastavit“…), která 
měla krátký žebřík a tudíž nemohla za-
chránit Luboše načapaného na Dračím 
zubu, Annu informovala o Lubošově 
odjezdu. 
„Vodníkova studna“ je u fi lmové cha-
loupky, jejíž součástí je stodola, odkud 
Anna zběsile vyrazila na kole za Lubo-
šem, jenž visel na skále.
Studna, pod kterou unesl děda Vaška, 
jenž v ledové vodě složil zkoušku od-
vahy a stal se „pašákem“, byla fi ktivní. 
Postavili ji tam fi lmaři pro natáčení, 

tlak vody obstarávalo skryté čerpadlo. 
Strom, ze kterého trojice „chlapů“ po-
rovnávala svůj hvizd, a Luboš s dědou 
pak dalekohledem sledovali, jak Vašek 
vniká do nepřátelského území mamin-
ky, jež zavařila vše, co se dalo, se v blíz-
kosti chaloupky nenachází. 
Domnělé fi lmové kulisy ale kulisami 
nebyly. Např. stůl, u něhož hrdinové fi l-
mu snídali a večeřeli, nebo lavička, na 
kterou se posadila Anna a dala si nohy 
na necky – momentální skrýš Vaška. 
Vzpomínáte, jak pošťák Fanda poté, co 
se na silnici minul s vodníkem, jenž ho 
znal jménem, zaparkoval v rybníku? Byl 
to Vidlák, pošťák k němu mířil od Tro-
sek. Čedičové věže zříceniny, vyšší Pan-
na a nižší Baba, dominují Českému ráji.
Pokračujeme-li cestou kolem Vidláku 
dál po silnici, stoupáme, až vystoupá-
me k zámku Hrubá Skála, kde vznikal 
Princ Bajaja s Magdou Vášáryovou. 
Český ráj je rájem pro fi lmaře a mís-
tem, které, pokud je navštívíte, si na-
vždy zamilujete.

kom
erční prezentace



10 Kontakt pro podnikatele a fi rmy:  inzercemorava@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a fi rem na jižní Moravě
by

dl
en

í

Jeden z nejlepších a nejobdivovaněj-
ších houslistů současnosti a také už 
dvanáctým rokem profesor na Vyso-
ké hudební škole Carl Marii von We-
bera v Drážďanech nás mile přivítal 
s manželkou Katarínou, desetimě-
síčním synem Jurajem a fenkou San-
chou. 
O tom, jak se jim v Německu žije, 
jsme si povídali na kryté terase pří-
zemního domu s cihlovou fasádou 
a s půdorysem ve tvaru písmena „L“. 

Drážďanské začátky
V Drážďanech bydlel Ivan Ženatý 
nejdřív sám v garsonce, později se 
už s Katarínou přestěhoval do by-
tu v krásném prostředí secesní vily 
s výhledem na město. Za nějaký čas 
usoudili, že by bylo dobré vybudovat 
si vlastní zázemí, protože Ivan Žena-
tý má jako pedagog smlouvu na pres-
tižní německé hudební škole až do 

svých pětašedesáti let. Rozhodli se 
tedy, že si postaví dům. 

Jak se pořizuje dům v Německu 
„Nejdřív jsme si museli koupit poze-
mek. Asi tak před čtyřmi roky nám na-
še makléřka zavolala, že má pro nás 
pozemek a aukce se bude konat za dva 
dny. Tenkrát jsme se báli jít do němec-
ké aukce, protože jsme nevěděli, jak to 
tady chodí, ale rychle jsme se rozhodli 
a parcelu jsme překvapivě získali za vel-
mi dobrou cenu, protože jsme byli jedi-
ní zájemci.“ 
Na otázku, jak si vybírali dům, zda se 
jejich názory různily a třeba se i tro-
chu spolu přeli, jak má vypadat jejich 
nový domov, odpověděl Ivan Ženatý 
s klidem a vyrovnaností jemu vlast-
ní.
„Moje paní uviděla v nějakých novi-
nách fotku domu, který se jí líbil. Mně 
se také líbil, a tak jsme spolu jeli do 

Text a foto: Ludmila Petříková

Dům českého houslového virtuosa Ivana Ženatého stojí na vršku 
typicky úhledné německé vesničky Pappritz, zasazené do malebné 
kopcovité krajiny se stráněmi osázenými vinohrady, přitom jen pár 
kilometrů na východ od Drážďan. 

Ivan Ženatý v drážďanském domku s manželkou Katarínou, desetiměsíčním synem Jurajem a fenkou Sanchou.

Ivan Ženatý má Drážďany jak na dlaniIvan Ženatý má Drážďany jak na dlani

modelového městečka pár kilometrů 
od Drážďan, kde si můžete v klidu pro-
hlédnout různé typy zařízených domů 
a vybrat si pro vás ten nejvhodnější.  
Několik hodin jsme tam chodili a vybí-
rali, až jsme si našli ten svůj dům a na 
místě jsme si ho objednali. Potom ale 
asi tři čtvrtě roku trvalo, než jsme se 
domluvili na všech detailech. Dlouhé 
hodiny jsme s manažerkou fi rmy se-
děli a vybírali okna, dveře, typ fasády, 
podlahy nebo vybavení do koupelen, 
protože dnes je ta nabídka, řekl bych 
„až obludná“, takže to nebylo zas tak 
jednoduché,“ vylíčil s úsměvem Ivan 
Ženatý.
„Je to jako s autem, které vám nabíd-
nou v té základní variantě, ale právě 
všechny speciální požadavky vám na-

konec celou záležitost nejvíc prodra-
ží. My jsme si samozřejmě také vyžá-
dali několik úprav v dispozičním řeše-
ní typizovaného domku podle našich 
představ, například jsme chtěli příč-
ku s atypickými dveřmi mezi kuchyní 
a obytným prostorem, jiný typ vany ne-
bo navíc zastřešenou terasu. Když bylo 
konečně všechno vybráno a dojednáno, 
tak už to šlo velmi rychle. Se stavbou se 
začalo v září a 18. listopadu jsme se na-
stěhovali do vymalovaného, vybavené-
ho a perfektně vyhřátého domu.“

Spokojená rodina
Spokojenost manželů Ženatých 
s bydlením na vesnici na úpatí Saské-
ho Švýcarska shrnula za celou rodinu 
Katarína, která je profesí klavíristkou 
a nedávno udělala konkurz na dráž-

ďanské konzervatoři, kde bude od zá-
ří pracovat jako korepetitorka. 
„Nic nám tady nechybí, zvykli jsme si 
velmi dobře a nemáme už ani žádnou 
jazykovou bariéru. Byli jsme přijati vý-
borně a máme tady také dost přátel. 
A já ještě ke všemu mám možnost pěs-
tovat i své hobby, což je jízda na koni, 
protože jen tři minuty pěšky od našeho 
domu je stáj s naším koníkem a kdyko-
liv mi to čas a synáček dovolí, tak si udě-
lám vyjížďku,“ řekla Katarína.
Ivan Ženatý ještě doplnil, že cho-
dí velmi rád na dlouhé procházky se 
synem Jurajem a Sanchou. „Směrem 
tam k vám,“ ukázal rukou k České re-
publice.

pravá 
k že

Nabídka platí  do vyprodání zásob. www.asko-nabytek.cz

Olym
pia Centrum

U Dálnice 777, 664 42 Brno - M
odřice

Tel.: 547 426 911
Otevírací doba: po - pá 10.00 - 21.00h

so - ne 9.00 - 21.00h. 

Centro Zlín Retail Park
3. května 1205, 763 02 Zlín - M

alenovice
Tel: 575 759 111
Otevírací doba: 

po - ne 9.00 - 20.00h
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Reiki léčí a harmonizuje na všech těchto 
úrovních. Je to bezriziková forma tera-
pie zabývající se organismem jako cel-
kem. Reiki není víra, není přesvědčení, 
není ovládání mysli, není náboženství, 
nemá nežádoucí účinky, nemůže nikdy 
ublížit. Reiki je důvěra, kterou si každý 
jednotlivec získá na základě svých zku-
šeností, když sám na sobě cítí blahodár-
né účinky. Reiki je láskyplná léčivá ener-
gie, je to přírodní systém léčení rukama 

používaný po tisíce let. Je to životní síla; 
když je vysoká a volně plyne, snižuje se 
pravděpodobnost, že onemocníte. Když 
je životní energie slabá a stagnující, při-
chází zdravotní potíže a onemocnění.

Semináře Reiki
Při zasvěcení do prvního stupně Mistr 
Reiki předává adeptovi iniciací energe-
tických center (čaker) schopnost při-
jímat a předávat energii Reiki. Mnozí 

Tento obrázek dodává energii a harmonizuje na všech úrovních: fyzické, mentální, emocionální a duchovní.

Reiki
zdravý životní styl,
prevence nemocí,
alternativní léčba

Reiki zlepšuje mysl a tělo udržuje v optimálním zdraví. Základem zajiš-
tění štěstí je dobré fyzické, mentální, emocionální a duchovní zdraví. 

Text:   Eva Vohanková, Mistr Reiki
tel.: 777 955 463

Základní Reiki terapií
● se vytváří schopnost reagovat na energii Reiki
● spouští se hloubkové čištění organismu
● je dodávána vitální síla
● dochází k celkovému uvolnění zablokované energie
● harmonizují se čakry
● je probouzen samouzdravující systém v těle

iniciáti již po prvním zasvěcení cítí 
zvýšenou intuici a větší chuť do života. 
Díky zvýšenému příjmu této životodár-
né energie se lidé cítí zdravější, vyrov-
nanější a dokážou léčit a harmonizovat 
sebe a své bližní přikládáním rukou.
Na semináři druhého stupně iniciací 
dochází k ještě většímu efektu ote-
vření příjmu a proudění energie Rei-
ki. Adept dostává k dispozici posvát-
né symboly, naučí se posílat energii 
na dálku, čistit prostory (patogenní 
zóny, negativní energie,…) a jiné.

Seminář třetího stupně je rozdělen na 
dvě časti – Mistr léčitel, Mistr učitel.
Po zasvěcení je schopnost předávat 
Reiki trvalá, nelze ji ztratit, ani vám 
ji není možné odebrat. Je pro kaž-
dého, kdo chce obohatit svůj život 
a pečovat o své zdraví. Lidé, kteří již 
mají léčitelské schopnosti a nechají 
se zasvětit do Reiki, mají více ener-
gie k léčení a tím více možností po-
máhat druhým, neboť k tomu nepo-
třebují využívat energie z vlastního 
potenciálu.

Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., Masarykova 460/11, 415 01 Teplice, IČ: 25477994, sídlo redakce: Mečová 8, 602 00 Brno, telefon 602 551 675, šéfredaktorka:
Alena Volfová, e-mail: volfova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, obchodní ředitelka: Simona Zbořilová, e-mail: zborilova@tydeniky.cz, inzercemorava@tydeniky.cz, vedoucí 
výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Tomáš Branda - webeditor@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E 18453. Tiskne: BOHEMIA 
PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice, distribuce:  Česká distribuční, a.s., Na Rovince 879,720 00  Ostrava – Hrabová. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.
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Text: Metropol
Foto: Kryštof Hofman, archiv CIAF

Armádní manévry lákaly na brněnské letištěArmádní manévry lákaly na brněnské letiště

Milí čtenáři, 

jsme dnes poprvé hosty ve vaší do-
mácnosti. Znají nás už v Praze a ve 
Středočeském kraji, v Ústeckém 
a Libereckém kraji. Nyní se MET-
ROPOL hodlá zabydlet i u vás. Jako 
ryze váš, to znamená, že bude pře-
devším o vás, o Brně a nejen o něm, 
ale o celé vaší krásné jižní Moravě.
V každém budoucím vydání se vy-
nasnažíme plnit vaše přání, využít 
vašich tipů a námětů, o čem byste 
chtěli číst, co byste se naším pro-
střednictvím chtěli dozvědět. Ale 
protože k vám dnes přicházíme 

poprvé, dovolili jsme si obsah to-
hoto čísla METROPOLU namíchat 
jako koktejl rozličných ingredien-
cí, z nichž si - jak doufáme - každý 
vybere podle své chuti. 

Připravili jsme rozhovor s Alenou 
Antalovou, která „u Mrštíků“ roz-
víjí svůj herecký talent, inspirací 
v době babího léta mohou pro 
vás být naše tipy na výlety za 
tajemnem do míst v Brně i oko-
lí, do míst opředených legenda-
mi a hrůzostrašnými příběhy. 
V dnešním „ochutnávkovém“ 
vydání najdete i první připomín-

ku tradičně zimního sportu: do 
Brna zavítají Králové ledové aré-
ny, mezi nimi i olympijský vítěz, 
krasobruslař Jevgenij Pljuščenko. 
Přinášíme také informaci o pří-
pravách 49. ročníku Brněnské 
šestnáctky, nekomerční přehlídky 
krátkometrážních filmů, nebo na-
opak ohlédnutí za leteckým festi-
valem CIAF, který po celý víkend 
naplňoval vždušný prostor nad 
letištěm v Tuřanech.
A co by byly noviny bez článků 
věnovaných zdravému životnímu 
stylu, horoskopů a křížovek pro 
tříbení ducha?

Vážení a milí
čtenáři a čtenářky,

věříme, že se METROPOL v bu-
doucnu stane nejen pravidelnou, 
ale především vítanou návštěvou, 
která vám bude přinášet pouta-
vé čtení hodné vaší pozornosti 
a podle vašeho zájmu. Naší od-
měnou bude vědomí, že jste nás 
laskavě přijali do vaší rodiny.

Simona Zbořilová
obchodní ředitelka

zborilova@tydeniky.cz

AlpfajetAlpfajet

F-15 EagleF-15 Eagle

L-159 ALCAL-159 ALCA

AWACSAWACS

Nebe nad brněnským letištěm v Tuřanech rozburácely první zářijový víkend stroje, které smrtelník jen tak neuvidí. Úžasné kousky pilotů armádních letounů si na největší tuzemské přehlíd-
ce Czech International air fest nenechaly ujít tisíce lidí. Viděly například český vládní letoun Airbus A-319, který používá při svých zahraničních cestách prezident Václav Klaus.

CIAF se 
na brněnském 
letišti se konal pošes-
té, celkem šlo ale už o 15. roč-
ník. Letos mimo jiné připomněl 90. 
výročí vzniku československého le-
tectva. Česká armáda tam předsta-
vila svoji kompletní výbavu letounů, 
třeba Mig 24 nebo JAS-39 Gripen.
Své letecké umění předvedly také vo-
jenské posádky ze Spojených států, 
Francie, Makedonie, Švédska, Srbska, 
Rakouska, Rumunska, Slovenska či 
Španělska. Velkou pozornost vzbudil 
například Létající cirkus. Letka slože-
ná z replik historických strojů Sopwi-
th F1 Camel a Blériot si vysloužila zá-
jem obecenstva třeba při sestřelová-

ní balonků vrtulemi.
Tyto i další manévry si moh-

li diváci volně fotit a utkat 
se pak v soutěži o nejlep-
ší záběry z přehlídky. Sou-
těž má uzávěrku až kon-
cem ledna 2009, takže po-

kud máte ještě schované 
nějaké fotografi e, neváhej-

te. Mohou se dostat až do ofi ciálního 
katalogu pro CIAF 2009 a vítězi navíc 
pořadatelé slibují řadu cen a privile-
gií pro příští přehlídkový ročník.
O tom, zda se bude konat opět v Br-
ně, zatím pořadatelé neinformovali. 
Už předchozích šest ročníků ale do-
kázalo, že tuřanské letiště je pro akci 
jako stvořené.
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