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Nejmodernější novinový projekt v ČR | tištěný náklad 215 800 výtisků na jižní Moravě 
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Město Brno boduje v ekonomice | S Moravským Metropolem na cestách: Země sv. Patrika má co nabídnout | Představuje-
me sportovní osobnosti, dnes Davida Kosteleckého | Chystáte se na ples? Nalistujte plesovou kuchařku  a vše zvládnete bez 
faux pas | Spoléháte se sami na sebe? | Vydejte se na oblíbené místo Petra Bezruče | Co prozradil opat Lukáš Evžen Martinec 

www.tydeniky.cz

inzerce

volejte: 773 258 248

Došlo?

www.pivodomu.cz

OTEVŘENO I PŘES VÍKEND: 9.00–22.00 hod.

Pokrýváme region Brno a okolí.

Dodává Pivovar Černá Hora, a.s.

Chcete si udělat párty a nemáte chuť 
někam jezdit nakupovat?  Vyberte si 

z naší  nabídky a zavolejte RYCHLOU JÍZDU

pivodomu_inzerat_146x140_roh.ind1   1 6/10/08   4:54:06 PM

All X - to jsou...

 Soutěž X Faktor pro vás znamena-
la raketový start. Snili jste před tím 
o takovém úspěchu?
Naše sny byly a jsou různé, jako jsme 
my sami. Rozhodně jsme ale nečekali, 
s jakou odezvou se naše společné 
počínání setká. Jsme příjemně 
překvapeni.

 Po X Faktoru jste se vrhli na kon-
certování. Jaká překvapení pro
fanoušky na koncertech připra-
vujete?
Překvapujeme se navzájem. Fanoušci 
jsou často vynalézavější než my, mys-
líme, že teď je skóre mírně na jejich 
straně, ale snažíme se držet s nimi krok.

 V X Faktoru jste zaujali hlavně 
originálními show, bezprostředností 

a bláznivými kousky. Kdo z vás vys-
toupení vymýšlí?
To, co se nakonec dostane před divá-
ka, je výsledkem úsilí nás všech, ze-
jména úsilí udržet naše rozevláté 
myšlenky pohromadě a vyslat je jed-
ním směrem. 

 Nyní by mělo následovat vydání 
desky. Kdy bude? 
Až přijde pravý čas. Je nutné nechat 
věci uzrát a odhadnout, kdy je čas 
sklizně, aby byly tak akorát. Hovořit 
o konkrétním termínu zatím nemá 
smysl.

 Všichni jste z Brna, plánujete tam 
zůstat i nadále?
Plánovat se moc nevyplácí, ale Brno je 
Brno, to Praha prostě nemá...

 Jak na vás působí český hudeb-
ní showbyznys? Skamarádili jste se 
s kolegy zpěváky?
Pravda, máme teď víc známých z této 
oblasti. To, že se dostáváme do oběhu 
českého veřejného kulturního života, 
znamená samozřejmě více příležitostí 

k netradičním setkáním, jakým bylo 
například nejčerstvěji naše účinkování 
v pořadu X-Mix po boku Evy a Vaška. 
Myslím, že to byla oboustranně pří-
jemná a obohacující zkušenost.

 Scházíte se ještě s ostatními fi -
nalisty X Faktoru?
Občas se potkáváme s Ondrou Rum-
lem, Jirkou Zonygou a Martinou Párt-
lovou. Teprve zmíněný X-Mix byl první 
příležitostí po skončení soutěže, kdy 
se opět dala dohromady celá fi nálová 
dvanáctka. Bylo to trochu jako vrac-
et se po roce na tentýž tábor.

 Máte spoustu fanoušků 
a příznivců, ale určitě 
přijde i kritika. Jak ji 
snášíte?

Pokud někomu stojíme za kritiku, 
je to znamení nepřestávat.

Text a foto:
Tino Kratochvil

Jakub Uličník
● 26 let, pochází ze Šeleševic u Kroměříže a je nejmladším 
členem skupiny. Vystudoval konzervatoř a JAMU v Brně. 
Hraje v Městském divadle v Brně, a to například v muziká-
lu Čarodějky z Eastwicku nebo Cikáni jdou do nebe. 

Jan Jackuljak
● 30 let, pochází ze Slovenska, kde vystudoval konzer-
vatoř v Košicích, potom muzikálové herectví na JAMU 
v Brně. Hraje v Městském divadle Brno, kromě činohry 
ho baví četba a sport.

Petr Dočkal
● 28 let, pochází z Brna a je stejně jako oba jeho rodiče 
herec. V Městském divadle Brno hraje například v mu-
zikálu Čarodějky z Eastwicku. Má rád zábavu s přáte-
li a hudbu Dana Bárty.

Alan Novotný
● 30 let, vystudoval konzervatoř v Brně, odkud také 
pochází. Je členem brněnského Městského divadla, 
kde hraje činohru. Hostuje také například v divadle 
Koule nebo ve Slezském divadle Opava.

Lukáš Kantor
● 27 let, vystudoval konzervatoř, věnuje se herectví 
a dabingu. Hrál například v seriálu Četnické humores-
ky nebo ve fi lmu Tmavomodrý svět. Je členem Měst-
ského divadla v Brně, hraje na bicí a klavír. 

Olda Smysl
● 31 let, vystudoval muzikálové herectví na JA-
MU, v Moravském divadle v Olomouci ztvár-
nil postavu Ježíše v úspěšném muziká-
lu Jesus Christ Superstar. Nyní hraje 
v Městském divadle v Brně nebo 
v Divadle Slawjena. 

V soutěži X Faktor hýřili nápady 
a týden co týden diváky nejen pře-
kvapovali, ale také rozesmívali. 
A to se dnes často nevidí. Skupina 
All X, to je šest kluků z Brna, kteří 
se nebojí kritiky ani experimentů. 
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Kritika? To znamená nepřestávat!

Příští číslo vychází
12. - 13. listopadu 2008
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Brněnští hostili
anglický Leeds

Koncem září se Brno proměni-
lo v anglické město Leeds. As-
poň tak by se daly charakterizo-
vat nedávno skončené Dny Leed-
su v Brně, které zahájil společně 
s brněnským primátorem Ro-
manem Onderkou také starosta
Leedsu Frank Robinson.
Leeds, který je partnerským měs-
tem Brna, leží v severní Ang-
lii v  hrabství Yorkshire a má asi 
780 000 obyvatel. Mezi nejvý-
znamnější aktivity patří spolu-
práce v oblasti školství, cestovní-
ho ruchu, sociální péče, ale i ak-
tivní spolupráce hospodářských 
komor z obou měst a regionů.
V Brně tak například vystoupila 
skupina big band Bassa Bassa, na 
Staré radnici se odehrála vernisáž 
výstavy umělců ESA (East Street 
Arts)  a své předvedli také studenti 
z brněnských gymnázií, která mají 
partnerské školy v Leedsu – Gym-
názium M. Lercha, Gymnázium 
Slovanské náměstí, Klasické a špa-
nělské Gymnázium Vejrostova.

Toto nejvyšší ohodnocení vychází 
z odborné studie společností Mas-
terCard ve spolupráci s Vysokou 
školou ekonomickou v Praze, Sdru-
žením CZECH TOP 100 a developer-
skou společností ECM.
Výsledky byly prezentovány v po-
lovině září na tiskové konferenci ve 
Středisku volného času Lužánky. Br-
no obdrželo 59,5 bodů, první Praha 
86,08 bodů. Těsně za Brnem skončila 
Ostrava 58,82 bodů. V této souvislos-
ti je potřeba říci, že Praha je v pod-
statě kraj a její ekonomika je natolik 
mezinárodní, že ji nelze srovnávat 
s ostatními městy v republice.
„Brno patří mezi vůbec nejúspěšnější 
města v žádostech o dotace z evrop-
ských operačních fondů a zároveň jsme 
připraveni na absorbci peněz z EU. 
Máme nachystané projekty a lokality 
pro další evropské investice,“ zdůraz-
nil primátor města Brna Roman On-
derka. Jako slabou stránku primátor 
označil ne příliš velkou otevřenost 
a prezentaci Brna směrem do Evro-
py a světa. „Tady existují stále rezervy 
a přitom máme tolik co nabídnout,“ 
řekl primátor Roman Onderka.
Velký potenciál pro další rozvoj Brna 
spočívá v ekonomice s tím, že Brno 
zažívá velký příchod zahraničních 
investorů, kteří zde zakládají své 
fi rmy či mají nové pobočky. Jedním 
z velkých předpokladů je fungující 
mezinárodní letiště, dobrá infra-
struktura města a obrovský lidský 
potenciál. Ten tvoří zejména vyso-

Brno boduje v ekonomice
Město Brno je druhé nejvíce eko-
nomicky rozvíjející se město 
v ČR a má také největší poten-
ciál k dalšímu rozvoji. 

koškolští studenti, kterých v Brně 
studuje přes osmdesát tisíc. „Jedi-
nečnou výhodou města v rámci střední 
Evropy je také dobrá geografi cká polo-
ha a dopravní dostupnost. Přidanou 
hodnotou je fakt, že fi rmy zde mohou 
odchytit mladého a perspektivního 
člověka a že vysoké školy zde  mohou 
s fi rmami bezproblémově spolupraco-
vat v rámci technologických parků či 
v rámci zdejších nemocnic,“ sdělil pri-
mátor Roman Onderka.
V rámci této studie byly hodnoceny 
rovněž kraje. Jihomoravský kraj má 

velmi dobré předpoklady pro další 
ekonomický rozvoj. Podíl kraje na 
celkovém HDP země je 10,3 procen-
ta a v přepočtu na obyvatele před-
stavuje třetí nejvyšší hodnotu. Míra 
nezaměstnanosti je 4. nejvyšší v ČR 
a v roce 2007 dosahovala 7,6 pro-
centa. Podíl dlouhodobé nezaměst-
nanosti na celkové nezaměstnanos-
ti dosahuje dokonce 13,5 %, tedy 
třetí nejvyšší hodnoty ve srovnání 
s ostatními českými kraji.

Primátor města Brna Roman Onderka (vlevo) obdržel ocenění za rychlý ekonomický rozvoj města.

Pořadí měst
do desátého místa:

 1. Praha 86,08 
 2. Brno 59,56
 3. Ostrava 58,82
 4. Plzeň 52,51
 5. Hradec Králové 50,41
 6. Olomouc 46,26
 7. Liberec 44,39
 8. Pardubice 42,93
 9. Zlín 42,35
 10. Ústí nad Labem 40,04

Text a foto: MetropolText: Metropol, foto: archiv

Leeds - partnerské město Brna.

 Někde jsem četl, že se považuje-
te na strašně špatného manažera. 
Vzhledem k tomu, že tento rozho-
vor vyjde v Metropolu na straně 
úspěšný manažer, tak mi to nějak 
nesedí...
Možná jsem dobrý podnikatel, ale ur-
čitě špatný manažer. Jsem pedant, ne-
jsem týmový hráč, spíše individualis-
ta. Dobrý manažer musí umět vést 
lidi, a především je musí umět do-
kázat pochválit, povzbuzovat. To 
bohužel neumím, od toho mám ma-

nažery, kterým to jde tak nějak od 
srdce, nenásilně. Protože by neby-
lo prospěšné dělat to, co mi nejde, 
snažím se dělat to, co mi jde. Tedy 
nikoliv chválit, ale kritizovat, hledat 
chyby na svých lidech... 

 Firmu Student Agency jste vy-
dupal takzvaně z ničeho. Kdy se 
ve vaší hlavě zrodila myšlenka ji 
založit?
Podnikat jsem začal před 15 lety 
jako student 4. ročníku VUT v Brně 
na kolejích. Počáteční vklad do fi r-

Radim Jančura: Budoucnost vidím v železnici

Může být špatný manažer neúspěšným podnikatelem? Myslíte, že je to nereálné?  36letý ředitel Student Agency 
Radim Jančura vás v rozhovoru pro Pražský Metropol přesvědčí, že to možné je. Sám o sobě totiž říká, že je straš-
ně špatný manažer. Zaměstnává kolem tisícovky lidí, kromě žlutých autobusů zprostředkovává au pair pobyty, 
prodává letenky celkem za 2 miliardy ročně a chystá se svojí vlakovou fl otilou HighJet uštědřit políček Českým 
drahám na železnici. Je tedy více neúspěšný než úspěšný? A špatný manažer než dobrý? Posuďte sami… 

my bylo 5000 Kč. Proto taky se fi rma 
jmenuje Student Agency, přestože 
jsme nikdy žádnou studentskou fi r-
mou nebyli. Vše, co jsem vydělal, 
jsem dal zpátky, rodiče mi tehdy 
dávali na živobytí 1000 Kč měsíčně, 
což mi stačilo na koleje, dopravu, 
stravu, skripta i pivo. Tato fi lozofi e 
platí dodnes, vše, co vyděláme, in-
vestujeme zpět. 

 Student Agency proslavily ze-
jména žluté autobusy. Proč žluté? 
A proč jste si vybral právě autobu-

Profi l: Radim Jančura (*1972 v Ostravě)
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT. Student Agency za-
ložil v roce 1993. 
Oblíbená kniha? Za celý život jsem jich přečetl pět (smích). 
Předposlední byla Honzíkova cesta. Oblíbený fi lm? Titanic. 
Ideální dovolená? Kdekoliv, v koktejlbaru s výhledem na 
moře (smích). Svíčková, nebo vdolky s marmeládou a šle-
hačkou? Svíčková s marmeládou! 

a-

.
.
a

sy. Chtěl jste být jako kluk řidičem 
autobusu?
Já chtěl být vždy opravářem televizí 
jako můj táta. Ač jsem vystudoval SŠ 
i VŠ elektro, dodnes nevím, jak taková 
televize funguje (smích). Při volbě bar-
vy jsem zvažoval mezi žlutou a jasně 
červenou, náš španělský dodavatel 
prvních autobusů mi doporučil žlu-
tou. V ČR je málo slunce, naše busy 
budou svítit za něj a měl pravdu. 

 Prodáváte letenky, organizujete 
au pair pobyty, provozujete auto-
busovou dopravu. Z čeho máte nej-
větší zisk?
Z prodeje levných letenek, ale to jen 
proto, že jich prodáme za 2 miliardy 
Kč. Z průměrné jízdenky máme zisk 
1 Kč, z letenky 50 Kč. Jedeme na mini-
mální marže a velké obraty. Právě pro-
dej laciných letenek je lepší byznys 
než prodej drahých. Ke zpáteční leten-
ce např. za 1500 Kč včetně tax účtuje-
me poplatek za vystaveni 380 Kč. Což 
je slušná provize, ne? Díky tomu, že 
jsme největším prodejcem, máme od 
airlines lepší ceny, navíc jsme jediným 
prodejcem v této zemi, který není ni-
kdy dražší než samotná airline. Proto 
nám to tak hezky jde od ruky.

 Máte potřebu kontroly – ve 
smyslu kontroly pro zákazníky. 
Zda někdy jen tak sednete do vaše 
žlutého busu a necháte se společně 
s cestujícími odvést třeba do Brna 
a při té příležitosti zkontrolujete, 

jestli řidič za jízdy netelefonuje, 
nekouří a stevardka dělá vše podle 
pravidel?
Bohužel, jak technika, tak i lidé ne-
jsou naprosto spolehliví. Na kon-
trolu kvality máme tzv. mystery-
shoppery, tedy tajné cestující, kteří 
během jízdy zpracovávají hodno-
cení pro posádku. Já jezdím našim 
busem maximálně 2x do roka. Jsem 
sběratel „bonzů“ na své nezbedné 
zaměstnance. Na druhé straně mu-
sím říci, že na české standardy je 
máme vycepované dobře, myslím, 
že odvádějí dobrou práci. 

 Vaše podnikatelské plány do bu-
doucna? HighJet?
Ano - budoucnost vidím v železnici. 
Bohužel v tomto segmentu neexistu-
je tržní prostředí, neboť si to minis-
terstvo dopravy nepřeje. Do Českých 
drah tečou miliardy ročně, s přícho-
dem konkurence by stát doplácel na 
dotacích mnohem méně a hlavně by 
se nákupem nových souprav zkvalit-
nila doprava, která je u nás v katastro-
fálním stavu. Bohužel, ti, co rozhodují 
za nás, si nepovšimli, že jsme součástí 
EU, že naše ekonomika je postavena 
na tržních principech. Soukromí do-
pravci by dokázali ušetřit daňovým 
poplatníkům 2-3 miliardy ročně, stát-
ní dopravce díky vysokým dotacím 
nemá motivaci se o klienta porvat. 

Text: Martin Košťál, foto: archiv
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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

Bohumil Klanica
majitel dopravní 
společnosti
Křenovice u Slavkova
Letos jsem se zú-
častnil vinobraní 

v Mikulově. Velmi pozitivně mě pře-
kvapila silná kampaň v regionálních 
médiích. Musím říct, že i přes nepříz-
nivé počasí byla samotná akce na 
mikulovském náměstí dobře zorgani-
zovaná. Přesto bych ocenil, kdyby do 
vinobraní byli více zapojeni místní vi-
naři a já jako návštěvník bych tak měl 
možnost poznat více místní sklepy, 
zvyky a především obyvatele, kteří 
jsou s víny spojeni.

Eliška Vinklerová
studentka
Byla jsem na vino-
braní ve Znojmě. 
Letos už podruhé. 
Nejvíce se mi líbilo 

nádherně vyzdobené město. Zvláště 
ochutnávky vína v Louckém klášteře 
mě nadchly. Otestovala jsem různé 
značky vína a burčáku. Vloni se mi 
naopak více líbil hudební program na 
hlavním pódiu. Letošní mě nezaujal.
 

Milan Svoboda
majitel fi rmy
Blučina
Dříve jsem se účast-
nil vinobraní několi-
krát za rok, nyní mi 

zbývá čas pouze na ty velké. Napří-
klad Znojemské vinobraní bylo letos 
jako vždy na vynikající úrovni. 

Petr Knötig
tiskový mluvčí 
Brno
Letos jsem, jako 
každý rok, navštívil 
Znojemské historic-

ké vinobraní. Ve Znojmě jsem 7 let 
bydlel a na vinobraní sem jezdím už 
dobrých 18 let. Tento ročník se podle 
mého názoru velmi vydařil. Králov-
ský průvod a historický jarmark byly 
krásné – taková tradiční lidová zá-
bava. Naštěstí také vyšlo počasí, sice 
byla zima, ale hlavně, že nepršelo 
(jako snad zatím každý rok). No a bur-
čák byl, jako vždycky, vynikající.

Vlasta Svobodová
důchodkyně
Brno
Letos jsem navštívila 
Vinařské slavnosti 
v dolnorakouském Fal-

kensteinu. Jde o každoroční slavnost, na 
které si nejvíce cením přátelské, krásné 
a hřejivé mezilidské atmosféry – všichni 
se zde zdraví a vykládají si. Navíc mám 
ráda dobré víno, které zde před svými 
sklepy nabízejí přímo vinaři i s domácí-
mi specialitami teplé a studené kuchyně. 
Jako každoročně i letos zde byly vinaři 
a kulturní soubory z Moravy, a tak jsem 
v tomto rakouském městečku slyšela 
češtinu stejně tak často jako němčinu!

Gaelforce Dance nejsou jediným zná-
mým souborem irských tanečníků. 
Koncem února 2009 v jihomoravské 
metropoli vystoupí také Lord of the 
Dance, kteří jsou veřejnosti pravdě-
podobně ještě známější. „Snažíme se 
být odlišní. Jsme více divadelní a prakti-

Janáček se sice narodil v Hukvaldech 
na severní Moravě, (i tam se každo-
ročně koná jemu věnovaný festival 
Janáčkovy Hukvaldy), s Brnem je 
ale spojen od dětství, kdy přišel do 
chrámového sboru augustiniánské-
ho kláštera na Starém Brně. Později 
ve městě založil a vedl varhanickou 
školu. Měla zde také například pre-
miéru jeho opera Příhody lišky Bys-
troušky. Letos je tomu už 84 let.
Právě toto dílo letos celý brněnský 
festival zahájí. Milovníci vážné hud-
by se mohou těšit i na opery Káťa 
Kabanová, Z mrtvého domu nebo 
Její pastorkyňa. Právě v této insce-
naci vystoupí za režijního dohledu 
Jiřího Nekvasila a pod taktovkou 

MotorTechna se tentokrát na výsta-
višti koná už pojedenácté, zabere plo-
chu kolem 13 000 metrů čtverečních. 
Fandové veteránů, ale i novějších mo-
delů, si tam mohou vždy na začátku 
a na konci sezony doplnit své zásoby 
náhradních dílů nebo potřebné doku-
mentace. Na výstavišti bude možné 
koupit třeba i modely aut a různé 
starožitnosti.

„Kvůli přiblížení veteránských aktivit 
široké laické veřejnosti se snažíme vy-
hledávat stále nové a nové zajímavos-
ti, a to nejen historických vozidel, ale 
všeho, co s danou tematikou souvisí,“ 
popsal jeden z pořadatelů akce Lu-
bomír Slavíček. 
Připomněl, že letošek slaví kulaté ju-
bileum několik zajímavých motoristic-
kých akcí. Již v roce 1898 dojel kočáro-
vitý automobil President z Kopřivnice 
do Vídně. Před 100 lety, roku 1908, byl 
poprvé uspořádán závod Zbraslav Jí-
loviště a v roce 1928 měla triumfální 
úspěch Eliška Junková při závodě Tar-
ga Florio na Sicílii. (db)

Operní hvězdy připomenou Leoše Janáčka
Eva Urbanová, Štefan Margita a Leoš Janáček - to jsou hlavní hvězdy podzimního hudebního festivalu Janáček Brno. 
Přehlídka, která se bude pořádat od 6. do 17. listopadu, volně navazuje na janáčkovský festival, který se v Brně konal 
poprvé před čtyřmi lety a letos především připomene 80 let od skladatelova úmrtí. 

Ondreje Lenárda jak Eva Urbanová 
(v roli Kostelničky), tak Štefan Margita 
(jako Laca). 

Janáček Brno nabídne letos i jiné 
verze tohoto díla. Kromě Národní-
ho divadla v Praze představí jedno 
z nejslavnějších Janáčkových děl ve 
svém podání také Maďarská státní 
opera a Komorní opera Hudební fa-
kulty JAMU, která nabídne publiku 
verzi z roku 1904.
Publikum uslyší také výběr z cyklu 
Po zarostlém chodníčku a V mlhách 
v podání pianisty Jana Jiraského. Na 
komorním koncertu v Redutě mimo 
jiné zazní cyklus písní Zápisník 
zmizelého. HaDivadlo zase nabídne 
činoherní představení Čapkovy hry 
Věc Makropulos, jejíž námět mimo 
jiné inspiroval Janáčka k vytvoření 
stejnojmenné opery. (db)

Když vystoupili před deseti lety poprvé před obecenstvem, vysloužili si dvacetiminutový aplaus. Podobně to bylo i na 
dalších pódiích a z Australanů, kteří předváděli irské tance, se stala téměř legenda. Nyní přijíždí soubor Gaelforce 
Dance přezdívaný Ferrari irského tance do Česka. Představí se nejprve v Praze a o týden později také v Brně.

kujeme politiku vystupování živě. Diváci 
jdou do divadla právě proto, aby shlédli 
představení živě a my jim dáváme, co 
očekávají,“ říká k rozdílům choreograf 
Gaelforce Dance Richard Griffi n. 
Gaelforce Dance tančí, stepují, zpívají 
a hrají vždy živě. Soubor tvoří 30 ta-

nečníků, 4 hudebníci a jedna zpěvačka. 
Někteří tanečníci také hrají na hudební 
nástroje. Většina členů souboru tančí 
až 15 let, často začínali třeba už v pěti 
letech. Sólový tanečník a choreograf 
Gaelforce Dance světový šampión Ja-
mes Devine je dokonce nejrychlejším 

Text: Dita Brančíková
Foto: archiv

Na výstavišti zavoní stará auta
Jak voní staré auto? Můžete si 
přičichnout 18. října na brněn-
ském výstavišti. Koná se tam tra-
diční Podzimní MotorTechna. Své 
poklady tam bude nabízet kolem 
450 prodejců, v expozicích budou 
stovky aut a motocyklů. Letos se 
můžete těšit i na ukázku výstroje 
a výzbroje předválečné policie. 

tanečníkem zapsaným v Guinnesově 
knize rekordů. Zvládl 38 úderů o pod-
ložku za sekundu.
Možná i proto, že si jeho soubor vozí 
na každé vystoupení vlastní speciál-
ní podlahu, která je složena ze tří vrstev 
- vrstvy gumy a dvou vrstev překližek.
Na této podlaze skupina v Brně před-
vede vystoupení plné lásky a vášně. 
Pojednává o dvou bratrech Lorcanovi 
a Cuanovi, kteří jsou sice naprosto 
odlišní, asi jako voda a oheň, a přesto 
se oba zamilují do dívky Aisling. Který 
z nich získá její srdce, zjistíte až 11. lis-
topadu v hale Rondo.

Do Brna přijede irské Ferrari
Zúčastnili jste se
letos vinobraní

na jižní Moravě?
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Dublin je pro většinu turistů pomysl-
nou vstupní branou do země. Tepající 
kosmopolitní velkoměsto s milionem 
obyvatel, které vás na O´ Connell 
Street probodne jehlou. Nepřehlédnu-
telný monument Spire of Dublin - ko-
vová jehla s průměrem v základu tři 
metry a ve vrcholových 120 metrech 
jen 15 centimetrů, váží 126 tun - slouží 

jako dobrý orientační bod (pro cizince) 
a místo schůzek (pro milence). Sever-
ně od Spire, zhruba 10 minut chůze, 
se nachází Writers Museum. V grego-
riánské městské rezidenci z 18. století 
můžete za šest euro vidět vestu, kte-
rou nosil James Joyce, i cenná první 
vydání děl Oskara Wilda.

Země sv. Patrika má co nabídnout

Nezřídka jsou milovníci literatury 
i milovníky whisky. Jedna z nejlepších 
whisky na světě Jameson se vyrábí 
v destilárně poblíž Mary´s Lane. Mů-
žete navštívit muzeum Jameson (vstup 
dospělí - 12 euro, studenti - 9 euro) 
a vidět celý proces proměny ječmene 
ve whisky. A kromě toho, že se od slič-
né průvodkyně dozvíte, že americká 
whisky je pálená jednou, skotská dva-
krát a irská třikrát, dostanete ji i okoš-
tovat. A pokud budete mít štěstí a bu-
dete vybráni do soutěže o degustování 
světových značek whisky a na kvízové 
otázky (bez ohledu na jejich obsah) od-
povíte vždy Jameson, dostanete diplom 
s nápisem: Znalec whisky.

Za řekou Temple Bar,
muzea a univerzita

Z nové části Dublinu do staré (historic-
ké) můžete přejít přes nejznámější dub-
linský most Half Penny Bridge. Pochází 
z 19. století a náklady na jeho stavbu 
byly uhrazeny z peněz Dubliňanů. Vy-
bírané mostné tvořilo jeden a půl pen-
ce. Proto Half Penny Bridge. 
Bílý litinový most pro pěší, který je na 
všech pohledech, má ofi ciální název 
Liffey Bridge. Důvod, proč se tak jme-
nuje, je daleko prozaičtější: řeka, která 
pod ním teče, se nazývá Liffey river.
Vyhlášenou čtvrtí „starého“ Dublinu je 
Temple Bar. Je plná pouličního umění, 
rockové hudby, alternativních i starou-
sedlických obchodů, moderních i mód-
ních podniků, rázovitých pubů. Svoji 
kariéru zde údajně odstartovala i slav-
ná irská rocková skupina U2. 

Kousek od staré dublinské univerzity 
stojí na ulici bronzová socha krásné 
Molly Malone, pouliční prodavačky, jež 
se stala ústředním motivem hned ně-
kolika lidových písní.
V srdci gregoriánského Dublinu na-
jdete na  Merrion Square National 
Gallery of Ireland. Čtyři podlaží jsou 
plná obrazů klasiků, například Rem-
brandta, Moneta, Velázqueza, Picas-
sa a Goyi, stojí za to je vidět (vstup 
zdarma).

Cork, Killarney a Galway
Irsko s velkým I se vám otevře, po-
kud se vydáte z Dublinu směrem na 
jihozápad. Konkrétně do Corku a Kil-
larney. Autem jsou to necelé tři hodi-
ny cesty. Uvidíte nejpozoruhodnější 
přírodní krásy: jezera, řeky a říčky, 
zelenou vegetaci i nejvyšší horu Mac-
gillycuddy´s Reeks, vysokou 1 040 
metrů.
Své kouzlo mají také Mohérové útesy 
na západě. Z Atlantiku se tyčí místy 
až do výšky 200  m a táhnou se v délce
osmi kilometrů. Nejlepší výhled na 
tento impozantní přírodní útvar nabízí 
rozhledna O´Brien´s Toner. Nedaleko 
města Galway můžete vidět i největší 
středověký kostel v zemi - St. Nicholas 
Church z roku 1320.
Země zeleného trojlístku má šmrnc, 
poetiku i originalitu. Unikem jsou ko-
houtky rozdělené na teplou a stude-
nou vodu, jízda vlevo a absolutní zákaz 
kouření v restauracích a barech. Pokud 
se do Irska vydáte, nezapomeňte si 
do kufru přibalit pláštěnku. Počasí na 
smaragdovém ostrově je všechno, jen 
ne neproměnlivé.   

Srdce Dublinu - Spire of Dublin. 
120 metrů vysoká kovová jehla.

Text a foto: Martin KošťálMohérové útesy na západě Irska se tyčí až do výšky 200 metrů a táhnou se v délce 
8 kilometrů.

Irsko není jenom země druidů, zelených kopců a černého piva Guiness, jak je zhusta prezentováno v průvod-
cích. Přesvědčil jsem se o tom během týdenního pobytu, který zároveň odhalil dvě podstatné věci:  Dublin není 
Řím. Na jeho pamětihodnosti vám stačí dva dny. A pokud chcete vidět Irsko v celé své kráse, musíte se vydat 
za hranice Baile Átha Cliath (irský název pro Dublin).
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Neseďte doma
a přijďte volit!

Zamíchejte 
rozdanými 
kartami!

Volte stranu č. Volte stranu č. 33  
SNK Evropští demokratéSNK Evropští demokraté

17. – 18.  října  2008 17. – 18.  října  2008 

 Jaký je váš vztah k městu Brnu?
Brno mám hrozně rád, je to mo-
je oblíbené město. Nechtěl bych 
bydlet ve větším městě.

 Nedávno jste byl oceněn na 
Hradě u prezidenta Klause? Jak 
se vám tam líbilo?
Pan prezident byl velice příjemný 
a zábavný. Ocenil jsem jeho hu-
mor. Byl to hezký zážitek.

 Kde máte vystavenou zlatou 
medaili?

Mám ji na bezpečném místě. Vy-
stavenou zatím ne.

 Z koho si nejraději střílíte? 
Sám ze sebe. 

 Co děláte, když nestřílíte?
Mám rád sport, pokud je čas, jdu 
hrát tenis, nebo squash.

 Kdo je vaším největším fa-
nouškem?
Určitě rodina. Dává mi skvělé zá-
zemí.

Od těch dob ale posbíral řadu medailí 
a úspěchů - například ve fi nále Světové-
ho poháru v Granadě před dvěma lety 
trefi l v základním závodě jako teprve 
šestý střelec historie všech 125 terčů, 
čímž vyrovnal světový rekord. Už v roce 
2002 se stal mistrem Evropy, letos v Ni-
kósii byl druhý. V Nikósii dosáhl už v ro-
ce 1995 i na titul juniorského mistra svě-
ta. Všechny své dosavadní úspěchy letos 
doplnil zlatou olympijskou medailí.
„Kostel“, jak se mu mezi střelci říká, 
začal střílet v 15 letech, předtím hrál 
tenis. Od roku 1992 byl členem br-
něnské Komety. Před čtyřmi lety se 
rozhodl přestoupit a odešel do Dukly 
Hradec Králové. Změnu oddílu si pak 
velmi pochvaloval. Jeho trenérem je 
ofi ciálně Jan Dvořák.
David Kostelecký je svobodný.

Text: Dita Brančíková, foto: Igor Zehl 

METROPOL   představuje

David Kostelecký
Brněnský rodák David Kostelecký má třiatřicet let a podle svých slov je 
velmi ctižádostivý. Dokázal to již jako dorostenec. Z brněnského oddílu, 
kde dříve střílel, musel odejít s tím, že je neperspektivní.

Bleskový dotazník

Stadion pro 30 000 diváků má vyho-
vovat standardům UEFA a FIFA. Bude 
stát asi 1,9 miliardy korun. Polovinu 
zaplatí město Brno, druhou půlku 
bude požadovat po státu. Pokud bu-
de do tří let stadion opravdu stát, 
chtějí na něm brněnští fotbalisté 
hrát Ligu mistrů.
Brněnští fotbalisté hrají v posled-
ních letech na stadionu na Srbské. 
Lužánecký areál, na kterém někdejší 
Zbrojovka Brno před téměř 30 lety 
vybojovala titul a který drží rekord 
české ligy v návštěvnosti, nesplňoval 
požadavky. V posledních letech je ale 
opuštěný a chátrá. O jeho opravě se 
mluvilo několik let, až letos ale tým 
známého brněnského architekta Pe-
tra Hrůšy připravil podobu nového 
fotbalového stánku. 
„Snažili jsme se o čistotu, nemělo by 
to být nic okázalého, bude to přesný 
ovál,“ popsal stavbu Hrůša. Všech-
ny tribuny budou mít místa pouze 
k sezení a budou zastřešeny. Pro zá-
pasy se připraví přírodní, vyhřívaný 
a zavlažovaný trávník, vedle ještě 

Stadion za Lužánkami dostane nový kabát
Hráči prvoligového fotbalového 
týmu 1. FC Brno budou už za pár 
let v novém! V Brně se začne příš-
tí rok stavět moderní fotbalový 
stadion, který nahradí zchátralý 
areál za Lužánkami.

tréninkové hřiště. Kvalitní zázemí 
získají nejen hráči, ale také divá-
ci. Například ve varně ve druhém 
nadzemním podlaží budou kuchaři 
schopni připravit 600 hlavních jídel 
za den. Problém nebude ani s par-
kováním, nových 750 míst vznikne 
přímo před stadionem a dostatek 
plochy pro auta je i v okolí fotbalo-
vého areálu. Navíc projektanti počí-
tají s tím, že bude v oblasti posílena 
hromadná doprava.
Brněnská radnice má v plánu dát 
do pořádku také zchátralý hokejo-

vý stadion, který stojí hned vedle 
fotbalového areálu. Do konce roku 
mají stavební firmy zdemolovat 
starou hokejovou halu, na jejím 
místě se pak začne stavět mobil-
ní kluziště. Demolice stadionu 
a výstavba mobilního ledu má 
stát zhruba 98 milionů korun. Na 
podzim by tam tak Brňané podle 
primátora Romana Onderky mohli 
chodit bruslit. 

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

Text: Dita Brančíková, foto: archiv
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Jak to bylo, když šla na ples Popelka? Šaty dostala z oříšku a se zbytkem jí pomohli holoub-
ci. Pokud nemáte ani jedno z toho a na ples se přesto chcete vydat, poradíme vám, jak nic 
nezanedbat - jak vybrat nejen správné šaty, líčení a účes, ale také doplňky a hlavně, jak to 
vše vhodně zkombinovat. Nezapomněli jsme ani na několik rad z příruček slušného chová-
ní. Schválně, jestli poznáte, jak se proti etiketě provinila krásná Popelka...

Plesová kuchařka
aneb Jak vše zvládnout bez faux pas?

Tipy na líčení - vyberte si svůj tip
Zimní typ 
(černé, tmavě hnědé, oříškové a někdy 

i blond vlasy, pleť velmi světlá až bílá s pod-

tónem do bílo-olivové, rty v modrofi alo-

vém podtónu s výraznou konturou, bělmo 

s modravým až modrofi alovým podtónem)

Při líčení očí použijeme červenou na vnitřní 

víčko a směrem k obočí vystínujeme třpy-

tivou bílou. Doplníme černou oční linkou 

a stříbrnými třpytkami. Tváře zvýrazníme 

červenou a rty jahodově červenou rtěnkou 

s leskem.

Podzimní typ
(zlaté až zrzavé nebo středně hnědé až 

karamelové do červena vlasy, pleť světlá 

s meruňkovo až oranžovým nádechem, rty 

v tónu cihlově červené s lehkou konturou, 

bělmo lehce nazlátlé) 

Nejvíce využity jsou tři barvy duhy - žlu-

tá, zelená a oranžově červená podle motta 

„Žlutá jako slunce záře. Zelená jak jarní listí. 

Oranžově červená jak duše“. Na tváře zvo-

líme odstíny pomerančové a rty vyplníme 

světle hnědým leskem.

Jarní typ 
(světle blond, nazlátlé až bronzově zrzavé 

vlasy, pleť s nádechem broskvové až meruň-

kové barvy, pihy trvalé, rty světlé s měkký-

mi konturami, bělmo se znatelně žlutým 

podtónem) 
Oči nalíčíme tyrkysovými a hnědými stíny 

a zlatými očními linkami. Tváře zvýrazníme 

hnědě zlatou a rty v neutrálním tónu růže.

Letní typ
(blond, středně hnědé někdy s podtónem 

modrozelené vlasy, pleť s narůžovělým ná-

dechem s podtónem béžové až snědé, rty 

s velmi měkkými konturami v chladném od-

stínu, bělmo bílé nebo s lehce namodralým 

podtónem)
Oči vystínujeme světle růžovou, světle še-

dou na vnitřním víčku a směrem k obočí po-

užijeme neutrální bílou se třpytkami a stří-

brné oční linky. Obočí zvýrazníme tekutými 

stříbrnými třpytkami. Tváře a rty nalíčíme 

světle růžovou barvou. 

 večerní líčení je vždy mnohem výraz-

nější než líčení denní, proto se neboje 

sytých a zářivých barev, třpytek a lesku

 zvýrazníme vždy buď oči nebo rty, ni-

kdy ne obojí, aby líčení nepůsobilo pří-

liš uměle

Postup při líčení: 
  podkladová báze a korekce k vyrovná-

ní barevných nerovností, kruhů pod 

očima či žilek
  make-up vybereme přesně k tónu ple-

ti, nejlépe nestíratelný – vydrží dé-

le i při pocení, naneseme prsty nebo 

houbičkou na celý obličej a krk, doko-

nale rozetřeme 
  pudr má být vždy o tón světlejší, než 

je barva make-upu

  oční stíny naneseme na celé horní víč-

ko a od poloviny rozšiřujte až k obočí

  oční linky vytvoříme buď tužkou nebo 

tekutou linkou, je možné použít i oční 

stíny, které působí jemněji

  řasenku naneseme v jedné až dvou 

vrstvách a pročísneme kartáčkem na 

řasy, aby nepůsobily slepeně

  obočí nejprve upravíme pinzetou 

a k dokreslení použijeme tužku na 

obočí
  rtěnka nebo lesk, rty orámujeme kon-

turovací tužkou sladěnou s barvou 

rtěnky, přepudrujeme a znovu nane-

seme rtěnku – déle vydrží

  tvářenka má být barevně sladěná s oč-

ními stíny a rtěnkou, naneseme ji mír-

ně pod lícní kosti směrem k uchu

  třpytky 
mohou být neje-

nom na obličeji, ale i na celém těle

Jak se nalíčit na ples?
Rady vizážistky Šárky Kulíškové
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  třpytky 
mohou být neje-

nom na obličeji, ale i na celém těle

  správně si načasujte termín u své 
kadeřnice, ať nejste ve stresu

  účes volte osvědčený, pokud ex-
perimentujete, zajděte nejprve na 
zkoušku, ať potom nejste zklamány
  nikdy nechoďte na ples s neumy-
tými vlasy

  snažte se sladit oblečení s účesem, 
stačí drobností 

Kreativní kadeřnice je nepochybně 
schopna vytvořit velké množství 
rozličných účesů jak z dlouhých, tak 
z krátkých vlasů. 
Dlouhé vlasy obyčejně vyčesáváme 
nahoru, případně uvolníme nějaký 
pramen do obličeje. Hitem letošní-
ho podzimu jsou lokny, a to ať již 

přirozené z vlnitých 

vlasů, tak uměle vytvořené, 
nejčastěji kulmou či žehlič-
kou. Dlouhé vlasy také může-
me nechat vyžehlit žehličkou 
a jen přestříkat leskem. Pokud 
se rozhodnete pro drdol, hodí 
se jako ozdoba štrasová spon-
ka či živá sponka z květů.
Krátké vlasy ozdobíme vlásen-
kami či třpytkami. Pozor však 
na příliš mnoho ozdob ve vla-
sech! Působí lacině, taktéž pří-
liš mnoho laku vlasům uškodí.
Hodně oblíbené jsou v posled-
ní době čelenky, a to jak jedno-
duché - tenké a jednobarevné, 
tak i štrasové nebo širší. Působí 
dobře k drdolům, ale i rozpuš-
těným vlasům.

Jak se učesat na ples
Rady kadeřnice Zuzany Drápalové (Studio K - Brno)

V módě pro večerní líčení jsou tuto  

sezonu převážně kovové odstíny zlaté, 

stříbrné, bronzové, modré a fi alové. 

Dále také typy stínů: kouřové, barev-

né, se třpytkami a další. 

Oči jsou nejdůležitější částí na ob-

ličeji, proto jim při líčení věnujme 

nejvíce pozornosti. Nejoblíbenější 

jsou takzvané kouřové oční stíny, 

díky nim se docílí svůdného pohle-

du. Tohoto líčení dosáhneme s čer-

nou tužkou na oči a pomocí černých 

nebo tmavě hnědých stínů, světlejší 

odstín se protáhne až k obočí. Dále 

jsou oblíbené takzvané kočičí oči, 

kdy při líčení protáhneme horní lin-

ku směrem nahoru. 
Při jemnějším nalíčení očí můžeme 

zvolit výraznější nalíčení rtů. Při vý-

běru barvy rtěnky můžeme zvolit 

všechny odstíny sytých červených, 

fi alových, tmavě vínových, tmavě 

hnědých nebo naopak světle růžové, 

malinové a pomerančové. Módní jsou 

barevné lesky s takzvaným mokrým 

efektem.

Trendy v líčení pro sezonu podzim – zima 2008/2009

  než si půjdete pořídit plesovou róbu, ujasněte si, 
která část vašeho těla vypadá nejlépe, tu potom 
mohou šaty zdůraznit, nebo odhalit

  rozhodně si neoblékejte to nejlepší ze skříně, je 
třeba kriticky zhodnotit všechny kusy obleče-
ní včetně doplňků a posoudit, zda spolu tvoří 
harmonický celek

  je také dobré předem vyhodnotit honosnost 
plesu, korzetová róba s mnoha spodnicemi 
a vlečkou by asi v místní Sokolovně nepůso-
bila úplně nejvhodnějším dojmem

  dámám doporučuji raději umírněnost v délce 
sukní a hloubce výstřihů. 

  pánům by za žádných okolností nemělo 
být vidět lýtko nebo dokonce kotník, proto 
doporučuji vysoké ponožky s kvalitním le-
mem, samozřejmě v barvě bot, nikoliv kon-
trastní nebo vzorované

  rozepnutý límec košile ohnutý přes klopy 
saka na ples také rozhodně nepatří

Co si vzít  na sebe?
Rady stylisty a návrháře Pavla Jevuly
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Autor: Dita Brančíková, foto: Michaela Kulíšková (sekce líčení),  Jiří Zach (sekce šaty),  Lucie Koleňáková 
(sekce vlasy), Vladimír Kosek (sekce šaty), www.KIVA.CZ (sekce šaty), www.bvv.cz/cosmetics (sekce vlasy)
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Trendy v oblékání
 pro sezonu podzim – zima 2008/2009

Pro dámy s hezkými zády 
doporučuji šaty s odvážným výstři-
hem vzadu. Uzavřená přední část 
vytváří místo pro brož, sponu, květi-
nu nebo výrazný náhrdelník. Barvám 
vévodí jednoznačně černá, dále kom-
binace černé a bílé, také zlaté a mě-
děné - metalické barvy, modré, šedé, 
stříbrné a růžové odstíny. V této se-
zóně se používají jednobarevné nebo 
vzorované materiály s motivy květin 
nebo abstraktního malířství.
Z materiálů na dámské šaty je hitem 
hedvábný satén, šifon a krajka. Velmi 
trendy jsou lesklé a metalické mate-
riály. Ty však nemůžeme doporučit 
plným postavám. Pro ty se dají lesklé 
materiály použít například u doplň-
ků. 
K výrazné róbě stačí vzít pouze ná-
hrdelník nebo náušnice. Naopak jed-
noduché šaty oživí celá sada šperků. 
Rozhodně si ale nenecháme na krku 
tři do sebe zamotané řetízky nebo 
náušnice, které nosíme každý den do 
práce. Pokud možno také odložíme 
prsteny a hodinky, které se k modelu 
nehodí a často ruší celkový dojem. 
Řiďte se raději heslem "méně je více". 
Chybu neuděláte ani v případě, že 
veškeré ozdoby necháte doma.

Pánský oblek je štíhlý, přiléhavý. Kal-
hoty by měly být bez záhybů s úz-
kými nohavicemi, saka zapínaná na 
jeden nebo maximálně dva knofl íky. 
Límce košil, stejně jako klopy saka 
a kravaty jsou také úzké a štíhlé. Do-
poručuji kvalitní vlnu. Polyesterové 
sako je sice levnější, ale zapotíte se 
v něm nejen při tanci.
Spona pásku by měla ladit s přezkou 
na botách, obrubou brýlí, případně 
manžetovými knofl íčky. Vše je dob-
ré ladit buď do studených barev jako 
stříbro, bílé zlato, platina nebo nao-
pak do teplých, tedy měděné a zlaté.
Pokud se chcete odvázat, udělejte 
to při výběru bot! Do kvalitních ta-
nečních bot se nebojte investovat. Ať 
už sáhnete po páskových střevíčcích, 
lodičkách s otevřenou špičkou nebo 
patou, důležitá je honosnost. Boty 
mohou zdobit spony, štrasy či brou-
šené kameny. Pokud vázání na mašle, 
pak z lesklého saténu. Plesovým stře-
víčkům vévodí především jehlovitý 
podpatek a nízká elegantní platfor-
ma. Nejvíce trendovým materiálem je 
lakovaná kůže vhodná pro dámskou 
i pánskou obuv. Barvy jsou klasické, 
tedy černá, hnědá, zlatá, stříbrná.
K botám nebo šperkům, nejlépe 
k obojímu, ladíme kabelku. Psaníčkem 
pošitým korálky, kameny nebo fl itry 
v této sezoně určitě nic nepokazíte! 
Malá kabelka z lakované kůže bude 
působit trendy a exkluzivně.

Doplňky: co ano a co ne
 hedvábný šál v barvě šatů vám 

aspoň trochu zahřeje holá rame-
na.

 péřové boa je určeno do ji-
ného typu podniku, než se, jak 
doufáme, chystáte navštívit

 velmi efektním doplňkem 
jsou (sice trochu nepraktické, 
ale o to více sexy) dlouhé sa-
ténové nebo krajkové ru-
kavice. Ale pozor, musí 
být prstové! Roury 
z úpletu na gu-
mičku nejsou ru-
kavice a působí 
lacině.
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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

Obec u 
Příbrami

Ten i ten
Povrchový 

důl
(obecně)

Nároky
Milenec 

Lesní
panny

Jméno 
herečky 

Janžurové

Komorní 
orchestr 
(zkratka)

Nasycený 
uhlovodík

Náčiní
k drhnutí 
podlahy

Vzdělávat
Západo-
české
město

Zkratka
Horské 
služby

Solmizační 
slabika

Organický 
zbytek 

karboxylů

Mladé
obilí

Tamto
Prodejna 

brýlí

Židovské 
žen. jméno

Teplická TJ 
postižených

Desinfekční 
roztok

Severský 
paroháč

Chvost

Pruh

První
žena

Indické 
božstvo

Román Karla 
Čapka

Zimní kabát

Sportovní 
klub 

(zkratka)

Tkaniny
s vlasem

Název
hlásky

Nebo

Ranní
nápoj

Slezan

Vyrobená
z

lociky

Říční
ryba

Cvik na 
hrazdě

Obyvatel 
severu 
Evropy

Šikmo

Uzenka
Být

v čele

Moji

Sladká 
tyčinka
s oříšky

Bezbarvá 
forma 

některých 
barviv

Ode Obnovení

Zkouška 
hmatem

Pěkný 
(obecně)

Noční
pták

Hádka

Kus ledu

Náš
hokejista

v NHL

Mateřské 
lůno

Plavat

Spojka 
vylučovací

Náš hudební 
skladatel

Evropské 
hlavní
město

Výzva

NAPOVÍME:
Norman, aloi, 
Moor, mare, 
Nola, oprám.

Měsíční 
skvrna

Řeka
v Shake-
spearově 

rodišti

Zdrho-
vadlo

Korálový 
ostrov

Čiperně

NAPOVÍME:
Erat, alkan, 
Sme, acyl, 
čupr, kypa.

Léčka

Z toho 
důvodu

Obsah zlata 
v minci

Římských 
1005

Zvuk
trubky

Šachová 
prohra

Drážní 
zaměstnanec

Satelitní 
kanál

Africká 
antilopa

Zn. elek-
tronvoltu

Římská 
bohyně

Mocnina 
dvou

Odstraniti 
závadu

Pobídka

Šlitrovy 
iniciály

Domácí 
podoba 
jména
Olga

Smyčky
Velká
kamna

Pracovat
na

zahradě

Americký
filmový 
režisér 

(Woody)

Cídit
Bratislavský 

deník
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METROPOL  test

1.  S jakým pocitem půjdete za 
vlivnými, známými lidmi? 

 a) stísněným  
 b) se vztyčenou hlavou
 c) se zvědavostí
2.  Za jak dlouho přiznáte, že něče-

mu nerozumíte?  
 a) během hodin 
 b) okamžitě
 c) ve vhodnou chvíli
3.  Při nákupu novinek podléháte 

vlivu:   
 a) rodičů
 b) starších dětí
 c) kolegů
4.  Přátelům či rodině docházejí 

síly, chtějí něco vzdát: 

 a) souhlasíte
 b) ani nápad
 c) necháte se umluvit
5.   Běžné denní starosti a problé-

my řešíte:
 a) po zralé úvaze
 b) průběžně
 c) hbitě
6.  Kolegové se na něčem dohod-

nou, přidáte se k nim? 
 a) raději ne 
 b) určitě
 c) s výhradami 
7.   Soused či známý si pořídil nové, 

ale poruchové auto televizi či 
sekačku: 

 a) těší vás to

 b) litujete ho
 c) radíte mu
8.  Ve společnosti výrazných osob-

ností budete nejspíše:  
 a) zakřiknutí 
 b) sami sebou
 c) vážit slova
9.  K výrazně slabším soupeřům se 

stavíte: 
 a) opatrně
 b) s nadhledem
 c) vyčkáváte 
10.  Ke změně názoru by vás přiměl 

názor:   
 a) přítele
 b) nikoho
 c) partnera

Nejvíce odpovědí a:
Cizí pomoc potřebujete velice čas-
to. Nejlépe se cítíte, když se potvr-
dí to, co jste si mysleli, ale k větší 
samostatnosti vám chybí potřeb-
né sebevědomí. Seberte odvahu 
a jednejte na vlastní pěst.
Nejvíce odpovědí b: 
Nedostatek sebevědomí se vám 
vytknout nedá. Naopak, máte 
ho až příliš. O všem rozhodujete 
sami, vlastní názory považujete 
za nejlepší a cizí rady odmítáte. 
Abyste na svoji sebejistotu ne-
doplatili.  
Nejvíce odpovědí c:
Hned tak něco vás nerozhází. 
Když je nejhůře, plně si vystačí-
te sami. Přátelskou radou a po-
mocí nepohrdnete, ale dvakrát 
si rozmyslíte, jestli ji můžete 
přijmout. Nejde přitom o ješit-
nost, ale o opatrnost.

Vyhodnocení testu: 

Kreslí:  Michal Čižmar

Spoléháte se sami na sebe? 

METROPOL   vtip

Test: František Sojka

in
ze

rc
e

Moravský Metropol noviny šité na míru pro fi rmu i rodinu, bylo správné znění tajenky v 1. čísle. Na SET-TOP BOX se může těšit  Marie Prokopová, Dunajská 3, 625 00 Brno. Vzhledem k velkému množství odpovědí jsme se 
rozhodli vylosovat ještě dalších 5 výherců, které odměníme hrnečkem. Jsou to: Renata Bučková, Medlánecká 24, 621 00 Brno, František Žák, Vyhlídka 33, 638 00 Brno, Hana Křížová, Pod nemocnicí 37/37, 625 00 Brno, Jana 
Doležalová, Nopova 23A, 61500 Brno, Zdeněk Švec, Markovičova 18, 628 00 Brno, Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena  pánev WOK. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Moravský Metro-
pol, Mečová 8, 602 00 Brno, nebo krizovkamorava@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 27. října 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

Beran 21. 3. - 20. 4.
K životu přistupujete otevře-

ně, zpříma a jednoduchým způsobem. 
Váš optimismus však někdy hraničí až 
s dětskou naivitou. Ponořte se občas pod 
povrch věcí, jinak se dočkáte dost nemi-
lých překvapení.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Neochota podřídit se je pro vás 

požehnáním, ale i prokletím. Nemůžete-li 
najít v řešení problémů kompromis,  počí-
tejte alespoň do deseti, než něco řeknete. 
A někdy svoje názory nesdělujte vůbec.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Pokud  v poslední době trpíte těž-

kou rozpolceností a sebetrýzní, zbavte se 
jí  hovory s přáteli. Jste mistry v debatách 
a dovedete být neobyčejně pohotoví a vtip-
ní, proto je radost s vámi diskutovat.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Vaše chuť do života je sice nakažli-

vá, někdy však z přemíry energie nevíte, co 
byste vymysleli. Ale ani nečekané propady 
do pesimismu nejsou u vás výjimkou, do-
konce jste schopni se zhroutit. Cvičte jógu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Těžko snášíte ty, kteří nemají stej-

né nadšení, nebo tvořivé představy a kteří 
brzdí váš enormní elán a vitalitu. Z toho 
důvodu jste občas netrpěliví, netolerantní 
a dokonce i bezohlední. Víc se kontrolujte!

Ryby  20. 2. - 20. 3.
V okamžicích zklamání sáh-

nete rádi po alkoholu nebo drogách. 
Zamyslete se, jestli si různé pády ob-
čas nepřivoláváte sami, abyste si své 
sklony k závislostem mohli  před se-
bou snadno ospravedlnit.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Váš enormní strach před 
bacily a bakteriemi je v této 

době opodstatněný. Rýmě a kašli se 
nejlépe vyhnete s  dobře načesnekova-
nými topinkami a svařeným vínem. 
Své okolí ovšem předem varujte.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Máte vše  pevně v rukou, proto 

se nemusíte bát, že dopadnete jako sym-
bol Wall Streetu - banka Lehman Brothers. 
Klidně investujte, kupujte nebo prodávej-
te akcie, případně si vsaďte Sportku.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Hledáte  taková dobrodružství,  

která vám dávají příležitost nacházet 
inspiraci. Vaše nespoutané myšlen-
kové pochody vás stále ženou k nové 
tvůrčí činnosti, bez ohledu na fyzické 
síly. Šetřete s nimi.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Kroťte svou vášnivost, ne všichni 

sdílí stejné pocity jako vy. Když vyžadujete 
od lidí, které máte rádi, poslušnost, nemů-
žete být sami nevypočitatelní a nedotknu-
telní. Umíte předvídat, tak toho využijte.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
 Ve vztahu k vlastním fi -

nancím neznáte žerty. Jste podezíraví 
a nedůvěřiví, což je v dnešní době  na 
místě, ale naučte se i riskovat. Vaše 
touha po kariéře je velmi silná, proto 
musíte také něco obětovat. 

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Nepodceňujte  správné rozložení 

energie, jinak se vám může stát, že ji ne-
využijete konstruktivně, jen ji zbytečně  

promarníte. Vaše ne-
klidná duše potřebuje 

nasměrovat, aby 
proměnila  nadá-
ní  v úspěch.

METROPOL   horoskop na říjen
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Požadujeme: • v k od 21 let
 • idi ské oprávn ní minimáln  sk. „B“, (v p ípad  pot eby zajistíme rozší ení ze sk. „B“, „C“ na „D“
  a pr kaz profesní zp sobilosti)

Dále p ijmeme AUTOELEKTRIKÁ E a AUTOMECHANIKY PRO OPRAVY AUTOBUS .

Nabízíme: • práci v rozvíjející se a stabilní  rm  s jistotou výd lku
 • zam stnanecké výhody (nap .1 týden dovolené navíc
  rodinné jízdní výhody, stravování, p ísp vek na rekreaci,
  na penzijní p ipojišt ní) 
 • náborové p ísp vky:  
   pro držitele idi ského oprávn ní sk. „D“ a pr kazu profesní
   zp sobilosti idi e, kte í nastoupí jako idi i autobus  nebo idi i trolejbus
   pro držitele idi ského oprávn ní sk. „C“, kte í nastoupí jako idi i trolejbus  
   pro držitele idi ského oprávn ní sk. B, kte í nastoupí jako idi i tramvají
 • mimobrn nským pom žeme zajistit ubytování

Bližší informace podá osobní odd lení DPMB, a.s., Hlinky 151, Brno, telefon 543 171 222, 543 171 226.

Dopravní podnik m sta Brna, a.s.
p ijme do pracovního pom ru

IDI E TRAMVAJÍ, TROLEJBUS , AUTOBUS .

Do vedlejšího
zam stnání p ijmeme 

IDI E
AUTOBUS  

– držitele idi ského 
oprávn ní sk. D

+ pr kazu profesní 
zp sobilosti.

Jako kandidát na hejtmana za KSČM vás zvu
k volbám a mám zájem o váš hlas. Je to hlas pro změnu.

MUDr. Vojtěch Adam - nezávislý kandidát na hejtmana za KSČM

Vážení spoluobčané.

Pokud vím, všechny moje geny pocházejí z našeho kraje, jsem Jihomoravák
tělem i duší. Moje volební heslo je prosté:  jižní Morava je naším domovem 

VYUŽIJME SVÉHO PRÁVA A POJĎME KE KRAJSKÝM VOLBÁM.

Rozhodnutí, která jsou v kompetenci kraje, bezprostředně ovlivňují život nás všech.

 A o co mě jde především: � dostupné kvalitní nemocnice a lékařské pohotovosti
   � dostupné kvalitní školství
   � dobrou dopravní obslužnost a bezpečné silnice
   � spravedlivé dotace pro rozvoj měst a obcí
   � dostupná zařízení pro seniory, zdravé životní prostředí

Výlet začneme ve Visalajích, ale mož-
ností je mnohem více. Na této trase 
nás nečeká kdovíjaké stoupání. Tedy 
až těsně před cílem. Vydáme se 8,5 ki-
lometrů po červené turistické značce. 
Již po pár krocích vstoupíme na lesní 
cestu, která nás svými kličkami prove-
de různými druhy lesů, ale i krásný-

mi loukami se stylovými chaloupka-
mi, které neodmyslitelně doplňují ráz 
zdejší krajiny. 
Cestou několikrát zahlédneme silue-
tu Lysé hory, jež je nám stále bliž-
ší. Tvoří ji zvrásněné vrstvy pískov-
ců a jílovců. Vrcholová část se nazý-
vá Gigula, leží nad horní hranicí lesa 

Oblíbené místo Petra Bezruče
Dnes společně navštívíme dominantu Moravskoslezských Beskyd. Lysá ho-
ra leží v nadmořské výšce 1324 metrů a v roce 1938 byla i nejvyšší horou 
Protektorátu Čechy a Morava. 

Text a foto: Václav Školoud

a byla uměle osázena kosodřevinou. 
Pro své krásné rozhledy patří k tra-
dičním turistickým cílům, do těchto 
míst rád chodíval pro inspiraci i bás-
ník Petr Bezruč. Jistě zde potkal ne-
jednu múzu.
Zcela na vrcholu hory byla vystavěna 
telekomunikační věž. Je zde umístě-
na i hydrometeorologická stanice. Po 
strmém vzestupu se v místních bufe-
tech zchladí nejedno hrdlo vyprahlé-
ho turisty. Ten první český zde byl vy-
budován již v roce 1935, postupně při-
bývaly další stavby, které však v letech 
1968-1978 postupně vyhořely. Zají-
mavostí je, že bufet Šantán je zřízený 
z bývalého chléva. Nad hostinci je vy-
hlídkové místo, odkud se můžeme roz-
hlédnout na všechny světové strany. 
Nyní se můžeme rozhodnout, zda 
se vydáme zpět stejnou cestou, ne-

bo zvolíme jinou variantu. Po červe-
né můžeme sestoupit do obce Ostravi-
ce. Cestou se dozvíme spoustu zajíma-
vostí, neboť půjdeme po naučné turis-
tické trase Lysá Hora. Po žluté barvě 
se dostaneme do obce Krásná, což je 
zhruba sedm kilometrů. Při sestupu se 

můžeme obdivovat výhledům na mís-
ta, která nespatříme jinde ve světě. I 
přes svou výšku je Lysá hora dostup-
ná handicapovaným i lidem v důcho-
dovém věku. Pravidelně sem totiž za-
jíždí výletní autobus. 
Beskydy vznikaly ve druhohorách a ve 
třetihorách a patří do soustavy Západ-
ních Karpat. Ze 70 procent plochy jsou 
pokryty lesem. Patří územím s velkým 
výskytem chráněné fl óry a fauny. Po-
zorní turisté tu mohou zahlédnout or-
chidej střevíčník pantofl íček či tetře-
va hlušce. 
A pozor! Zcela výjimečně se může 
stát, že se tu potkáte se zbloudilým 
slovenským medvědem. Tak oči na 
stopkách, pevnou obuv a vstříc krás-
ným zážitkům.

Lysá hora patří k tradičním turistickým cílům pro své krásné rozhledy. Zcela na vrcholu hory byla vystavěna telekomunikační věž a je zde umístěna i hydrometeorologická stanice.

Básník Petr Bezruč zde jistě potkal ne-
jednu múzu.
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 Jak moc je pro vás zátěží či na-
opak výhodou fakt, že se ve vašich 
prostorách pořádá tolik akcí?
Co se týká podpory různých chari-
tativních akcí, jsem přesvědčen, že 
jsou naší šancí, jak neviditelnou víru 
„zviditelnit“ skrze konkrétní skutky 
lásky. Kdo jiný než křesťané by se 
měl snažit vnímat potřeby bližních 
a pomáhat jim jakkoliv může. A pro-
tože bída (v naší společnosti přede-
vším duchovní), nemoci, utrpení, 
bolest… nejsou orientované symbo-
licky řečeno doprava či doleva, sna-
žíme se pomáhat potřebným bez ja-
kéhokoli apriorního mínění. Vždyť 
kdybychom konali dobro jen pro 
„své lidi“, jací bychom to byli křes-
ťané? Tak přece jednají i nevěřící.  
Křesťané mají být aktivní ve společ-
nosti, v níž žijí. 

 O vás je známé, že se nebojíte ja-
ko duchovní jít do společnosti lidí, 
v níž se různě angažujete. To není 
v brněnské církvi příliš obvyklé?
Vzpomínám si, jak nám jeden pro-
fesor během mých římských stu-
dií přednášel o sv. Augustinu. O je-
ho genialitě, ale také o jeho službě 
bližním. V žádném případě sv. Au-
gustin nebyl knězem a později bis-
kupem, který by znal pouze cestu 
z „úřadu do kostela a zpět“. Kromě 
své teologické, fi lozofi cké a literár-
ní práce se naplno angažoval v kaž-
dodenní pastorační službě. Její nápl-
ní nebylo jen hlásání křesťanského 
učení s trpělivým vysvětlováním je-
ho aplikace pro život, ale také reakce 
na všelijaké bludy tehdejší doby. Ko-
lik se dnes šíří různých nesmyslů na 
adresu křesťanské víry či naší církve, 
aniž bychom byli ochotni se k nim 
nějak vyjádřit. A to nebylo všech-
no. Ve své pastýřské péči chodil sv. 

Augustin např. i k soudům, kde vy-
stupoval jako odvážný obhájce pře-
devším křesťanů, za které nesl jako 
biskup odpovědnost. 

 Mnohé zřejmě udělal obrat po 
revoluci v roce 1989?
Před necelými dvaceti lety se nám 
všem otevřel prostor svobody, kte-
rou může každý využít k aplikaci ví-
ry v každodenním životě, a nebo ta-
ké zneužít k saturaci svého ega. Po-
chopitelně záleží na každém jedinci, 
jakou má fantazii pro službu lásky, 
jak citlivé má svědomí, ale také ne-
zatížený pohled do své minulosti. 
V opačném případě, tedy v osobní 
nesvobodě, člověk není schopen ani 
křesťanské služby. 

 Má vůbec opat čas na to sledo-
vat politické dění a co říkáte na 
současnou situaci?
Občas mi připadá, že někteří lidé dě-
ní vůbec nesledují, neboť se chovají 
stejně jako za socialismu… Nicmé-
ně starobrněnský opat politiku vní-
má do té míry, nakolik je prospěšná 
pro jedince a společnost. Jinak řeče-
no, po zkušenosti, kdy politik něco 
jiného říká a něco jiného dělá, pří-
padně nedělá nic, se mi jeví jako na-
prostá ztráta času mu věnovat po-
zornost.  

 Má smysl číst anonymy, poslou-
chat všelijaké nahrávky či drby, 
které mají jediný cíl škodit?
Nemá. S  praxí všelijakých anonymů 
se bohužel setkávají mnozí, kteří se 
o něco snaží a tím pádem „převyšu-
jí“ druhé. Přitom se většinou jedná 
o pochybné, překroucené či zcela vy-
lhané informace. Jsem přesvědčen, 
že slušní a alespoň trochu rozum-
ní lidé se o jakékoli anonymní pro-

Letošní 43. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský 
podzim byl jedním z koncertů zahájen právě v Bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie na Starém Brně, kde je opatem Lukáš Evžen Martinec. Tento kláš-
ter je v Brně znám spolupořádáním celé řady kulturních, charitativních 
a společenských akcí. V pondělí 22. září to byl Moravský podzim a posled-
ní zářijovou neděli se zde konala zase jazzová mše.

Text a foto: Tino Kratochvíl

Opat Martinec: společnost přesvědčíme skutky

dukty nezajímají. Jejich producenty 
bych skoro srovnal s vepři, kteří se 
běžně válí v blátě a v tom, co z nich 
vypadne. Není vůbec rozumné ztrá-
cet čas kdejakým chrochtáním… 

 Jak vlastně trávíte volný čas? 
Co je to volný čas? Ten pojem za po-
slední léta prakticky neznám, neboť 
vždy mám před sebou nějaké úkoly, 
povinnosti a naplánované aktivity. 
Nepamatuji si, že bych někdy v po-
slední době vyhledával něco, čím se 
zabavit, protože se nudím. To oprav-
du ne. 

 Sportujete také, pokud ano, jaké 
sporty se vám daří?
Ta první část otázky je snadná. Ano, 
pokouším se (bohužel nepravidel-
ně) alespoň nějak hýbat, neboť poci-

ťuji ve svém životě absenci zdravé-
ho pohybu. Kromě toho i u tzv. du-
chovních osob platí: V zdravém těle, 
zdravý duch. V klášteře hrávám ob-
čas pingpong, v létě se snažím na-
jezdit alespoň pár set kilometrů na 
kole a během zimy se několikrát pro-
jedu na běžkách. A jak se mi to daří? 
Snažím se „držet dech“ s ostatními.

 A co moderní a populární golf, 
jdete s dobou? 
Minulý rok a letos mě pozvali přá-
telé jako čestného hosta na golf. Po-
zvání jsem přijal, abych vůbec po-
znal, o jaký sport jde. Bohužel, z ne-
dostatku času jsem ho hrál asi jen 
čtyřikrát nebo pětkrát a výsledky 
tomu odpovídají. Ne a ne se pořád-
ně trefi t do míčku… Nejsem žádný 
golfi sta, jen se rád projdu v pěkném 

prostředí. Třeba se golf naučím v dů-
chodu, až budu mít více času…

 Bazilika doznala pod vaším vede-
ním rapidních změn, jak se vám to 
podařilo?
Snažím se, aby lidé kolem mě pocho-
pili, že společnost nepřesvědčíme jen 
pěknými slovy, ale především obětavý-
mi skutky. Občas to také připomínám, 
i když vím, jak je to nepopulární. 
Naše bazilika je „Božím domem“, ne 
pouze historickým objektem pro tu-
risty nebo místem pro provozování 
obřadů. Proto se snažíme, aby její 
stav tomu odpovídal, aby každý je-
jí návštěvník v ní mohl zakusit ales-
poň trochu nebeské krásy. 

Opat Lukáš Evžen Martinec
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Na hemoroidy zdravou stravou
Vznik a rozvoj potíží s hemoroidy urychluje chronická zácpa, obezita, sedavý způsob života, ale také špatné 
stravovací návyky s nízkým příjmem tekutin, nedostatek vlákniny ve stravě nebo nadměrná konzumace dráž-
divé stravy a alkoholu.

Text: Metropol, foto: archiv

V případě, že vás trápí hemoroidy, je dobré volit správ-
nou stravu a některým potravinám se naopak zcela vy-
hnout. Stravování speciálně uzpůsobené pro tyto paci-
enty pomohlo při léčbě hemoroidů již mnoha lidem a dá 
se říci, že je základem úspěšné léčby. Důležitým pravi-
dlem je vynechat všechny tuky i potraviny obsahují-
cí skryté tuky. Nejvhodnější potravinou je rýže dušená 
s houbičkou shiitake. 

Potraviny, které mohou pomoci
Mezi potraviny, které se pro pacienty s hemoroidy do-
poručují, patří čerstvé ovoce a zelenina, nemleté obilo-
viny jako jsou rýže, pohanka nebo jáhly a luštěniny. 
Zařadit do jídelníčku můžeme také ovčí a kozí sýry, 
sezamové nebo arašídové máslo, luštěninové po-
mazánky, sóju a výrobky z ní. Z masa se doporu-
čuje hlavně drůbež a ryby. Důležitý je dostateč-
ný přísun tekutin, a to hlavně stoprocentních 
šťáv nebo bylinných čajů. 

Na co si dát pozor
Lidé trpící na hemoroidy by se měli velkým 
obloukem vyhýbat cukru a cukrářským vý-
robkům, ale i umělým sladidlům. Neměli by 
konzumovat větší množství chleba a peči-
va, protože jsou vyrobeny převážně z pšenič-
né mouky. Nevhodné jsou také tučné sýry, tvrdé 
sýry, mléko, smetana, máslo nebo ztužené po-
krmové tuky. Ačkoli lékaři doporučují jíst 
ovoce, toto pravidlo neplatí pro ovoce tro-
pické, které by mohlo naopak uškodit. Za-
pomeňte také na uzené výrobky, uzené sýry, 
vepřové maso i vejce. Zcela zakázané jsou po-
tom ztužené tuky a oleje. 

Jak  potraviny kombinovat
Není dobré kombinovat obiloviny a ovoce, pouze je 
možné přidat  například banán a rozinky do obilné ka-
še nebo buchty. Mléčné výrobky je nejlepší jíst samot-

ně a nekonzumovat je večer. Ovoce by se nemělo kom-
binovat se zeleninou. Důležité je dbát na přísun zásadi-
tých potravin, to jsou hlavně ovoce, zelenina, jogurty, 
sója, mandle, brambory, jáhly, pohanka. Naopak kyselino-
tvornými potravinami jsou například maso, uzeniny, ry-
by, mléčné výrobky, ztužené tuky, výrobky z bílé mouky, 
cukr a cukrářské výrobky, kakao, čokoláda, alkohol, černý 
čaj a zrnková káva. Jídlo by vždy mělo obsahovat zásadi-
tou složku! Nezapomínejme ale, že kyselinotvorně může 
působit i stres, hněv, strach nebo nikotin.
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Z houbařské
historie

Název vědy o houbách – mykolo-
gie – pochází z řeckého mykos.

 
Již starověcí Římané rozdělili hou-
by na jedlé a jedovaté, a to podle 
způsobu užití. Ty druhé byly po-
užívány zejména k travičství. 
Z historie je známo, že například 
císař Claudius byl pravděpodobně 
otráven pokrmem, který mu z je-
dovaté muchomůrky připravila je-
ho žena.
První zmínky o houbách v Česku sa-
hají až do středověku, houby jsou 
popisovány zhruba od 16. století 
v dobových v herbářích. Samostat-
ná věda – mykologie – vzniká však 
až na počátku 19. století, do té doby 
byl výskyt hub spojen s nejrůznější-
mi lidovými pověrami. 

 Meteorologové předpovídají, že 
nás právě v nadcházejících dnech 
čeká pravé babí léto.  Jak toto poča-
sí nahrává milovníkům hub?
Houbařům počasí opravdu nahrá-
vá. V minulém týdnu alespoň zde na 
jižní Moravě zapršelo a po očekáva-
ném oteplení by se již koncem toho-
to týdne mohly houby objevovat ve 
větším množství. 

 Jaké druhy hub tedy můžeme ny-
ní na jižní Moravě najít?
V následujících dnech by měly za-
čít růst hřibovité houby, zejména 
hřib smrkový, suchohřib hnědý, ko-
záky, křemenáče a klouzky, ale i bed-
ly, pečárky a objeví se jistě i typické 
podzimní houby, jakými jsou např. 
čirůvka fi alová, strmělka mlženka 
a václavky.

 V poslední době se setkáváme 
s informacemi, že v souvislosti 
s oteplováním se řada živočišných 
i rostlinných druhů s původní do-
movinou „jižní Evropa“ začíná vy-
skytovat také v našich končinách. 
Týká se to také hub?
Občas se u nás skutečně naleznou 
houby, které jsou domovinou ve 
Středomoří, ale není to zatím příliš 
časté. Způsob rozšiřování hub je to-
tiž zcela odlišný než u rostlin a živo-

čichů. Takže pro houby se zatím ten-
to fakt nedá zobecnit.

 Najdeme v našich lesích druhy, 
které se zde původně nevyskyto-
valy?
Ano, občas se to povede. Souvisí to 
jak se změnami klimatu, tak i způ-
sobem rozšiřování hub a nepravidel-
ností vytváření plodnic (vlastní tě-
lo houby je podhoubí; útvary, které 
v lese sbíráme – plodnice – slouží 
pouze k jejich rozmnožování a roz-
šiřování). Takže zde občas nachá-
zíme druhy jak středomořské, tak 
i západní nebo severní Evropy.

 Jak často využívají moravští hou-
baři mykologické poradny?
Brněnská poradna je v době růstu 
hub navštěvována skutečně hod-
ně. Od 29. září 2008 je však uzavře-
na z důvodu rekonstrukce. Aby hou-
baři o svou poradnu nepřišli, jsme 
až do konce listopadu k dispozici 
v náhradních prostorách – v příze-
mí hlavní muzejní budovy Dietrich-
steinského paláce, na Zelném trhu 
v Brně.

 Najdeme v lesích jižní Moravy 
i chráněné druhy? Pokud ano, kde 
se nejčastěji vyskytují? 
Velkou část chráněných druhů na-
lezneme i na jižní Moravě. Z nápad-

Český národní sport: houbaření

Text: Šárka Robešová
Foto: Jiří Severský, archiv

Češi a Moraváci patří mezi největší sběrače hub na světě - jednou za rok se do lesa vypraví více než sedmdesát 
procent obyvatel. Motivací milovníků hub je jak samotný sběr a konzumace, tak pobyt v přírodě – mezi houbaři 
najdeme také velkou část těch, kteří sice rádi sbírají, ale houby nikdy nejí. Myslíte, že letošní houbařská sezona 
„stála za houby“? Nic není ztraceno – o příznivém počasí pro růst hub jedlých i těch jedovatých jsme si povídali 
s RNDr. Vladimírem Antonínem, CSc., vedoucím houbařské poradny Moravského zemského muzea v Brně.

Pokud si nejste jisti, zda poklad 
ve vašem košíku patří mezi jed-
lé či jedovaté, rozhodně neris-
kujte!

Doporučujeme vám navštívit ně-
kterou z mykologických poraden 
- jsou v každém větším městě 
a jejich seznam najdete na strán-
kách České mykologické společ-
nosti.
Např. v Brně tato poradna fun-
guje v Moravském zemském mu-
zeu, a to v pondělí od 9 do 12 
a od 14 do 16 hodin.
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nějších jsou to např. muchomůrka 
císařka, hřib královský, hřib Fechtne-
rův, hřib moravský, rudoušek tmavý, 
slizečka chlupatá, kalichovka lužní, 
kukmák dřevní a další. Lokality ra-
ději neuvádím.

 Nejčastější příčinou otravy 
jídlem bývají jedovaté houby. 
Spolupracuje vaše mykologic-
ká poradna také s lékaři, zejmé-
na při určování příčiny těchto 
otrav?

Naše poradna spolupracuje s lékaři 
v nemocnicích na jižní Moravě již 
dlouhá léta. Podílí se společně s br-
něnským Ústavem soudního lékař-
ství na určování hub, které způso-
bily otravy.

Virtuální houbařská procházka Nejste si jisti, co
máte v košíku

Pohled na takto vrchovatý košík jistě potěší  každého houbaře.

Vážení a milí čtenáři,

o vaši pozornost se uchází tentokrát již 
druhé číslo Moravského Metropolu. Ze 
všeho nejdříve se sluší poděkovat za va-
ši přízeň. Lze ji vyčíst z drtivé většiny 
příspěvků, které jste nám do redakce 
poslali v reakci na jeho premiérové vy-
dání. Na pomyslnou nástěnku jsme si 
v dohledu očí přišpendlili vaše postřehy, 
názory a náměty. Rádi jich využijeme ja-
ko návod a inspiraci při skládání mozai-
ky příštích Moravských Metropolů tak, 
aby odpovídaly vašim představám.  
I tentokrát jsme se vám snažili při-
pravit co nejlákavější menu – chut-

né, rozmanité a přitom „výživné“. 
Podle použitých „surovin“ by se 
pro obsah dnešního vydání hodilo 
například označení Malý průvodce 
podzimem. K podzimu přece patří 
třeba vinobraní. Ve většině jihomo-
ravských vinařských obcí je v plném 
proudu, jeho oslavy už mají za se-
bou a vy se v tomto čísle můžete 
dozvědět, kde se našim čtenářům 
nejvíce líbilo.  
Zájemcům o porci kultury a pouče-
ní doporučujeme tipy z následující 
nabídky. Nechte se uchvátit umě-
ním irských tanečníků ze skupiny 
Galefordance, přečtěte si rozhovor 

s členy brněnské formace All X, která 
aspirovala na vítězství v „novácké“ 
soutěži X Factor. Zajímavé je i poví-
dání s panem opatem Martincem. 
A vyznavači veteránů si jistě najdou 
cestu na brněnské výstaviště.
Až tohle všechno přečtete, mohli 
byste ještě stihnout vyrazit na hou-
by za předpokladu, že pan Podzim 
zařídí babí léto, jak má být a které 
nám, bůhví proč, zůstal letos trochu 
dlužen. Pro ten případ vám přijde 
vhod naše houbařské minimum.
A z lesa rovnýma nohama do taneč-
ního sálu, co vy na to? Také už cítíte 
neklamné záchvěvy rytmu v údech, 

také už pomalu oprašujete osvěd-
čené taneční fi gury, s nimž jste loni 
slavili úspěch? Pro nadcházející ple-
sovou sezonu jsme pro vás připravi-
li něco na způsob plesové kuchařky, 
neboli plesového průvodce od A do 
Z. Poradí vám, jak se nalíčit, jaký vo-
lit účes, co si obléci na ples.  
Doufáme, že vám naše rady a nápa-
dy přijdou vhod a přejeme pěknou 
podzimní zábavu, ať už se od Metro-
polu vydáte kamkoliv!

Simona Zbořilová
obchodní ředitelka
zborilova@tydeniky.cz

Houbařům, houbám a všemu, co 
má k tomuto tématu blízko, se 
v Česku věnuje řada webových strá-
nek. Např. portál Nahouby.cz nabízí 
svým návštěvníkům možnost 
otestovat si svoje základní 
znalosti v oboru formou kví-
zu a navíc nabízí přehlednou 
mapku s tipy čte-
nářů, kde ros-
tou ty nejlep-
ší kousky.

Přehled výstav, kon-
takty na jednotli-
vé pobočky ve vašem 
městě, české a zahranič-
ní odkazy na oborové in-
formace i fotosoutěž „Hou-
by ve fotografi i“ najdete na 
stránkách odborné české mykologic-
ké společnosti – www.myko.cz.

Nepostradatelným průvodcem kaž-
dého českého houbaře je legendár-
ní Houbařský atlas od Miroslava 
Smotlachy, který popisuje jednot-

livé druhy hub, jejich 
výskyt, dobu růstu 
a charakteristické 
rysy. Zakoupíte jej 
v každém dobrém 

knihkupectví.


