KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

S námi investujete
do kvality

Komerční pozemek Říčany

Řadový dům 2+1 Kubšice

V
ila i k- pRD
odn2+1
ikánuí Vyškova
Pozořice
Prodej

Zemědělská usedlost Ubušín

5500 m2 přímo u hlavní silnice, vhodný pro servis, obchodní aktivity, sklady.
Veškeré IS v komunikaci.
1000 Kč/m2

Určený k celkové rekonstrukci,
demolici. Plocha pozemku
162m2, v užívání 790 m2.
500 000 Kč

Funkcionalistická vila na exkluŘadový
v Dražovicích
se zahradou
místě.
Zastavěná
plocha
zivním2dům
2
2500
m 2,,bývalá
zemědělská
usedlost.
zahrada
1360 m
. Volná.
339 m
v realitní
Cena
000,–
Kč kanceláři
Cena 800

Krásná lokalita u Žďáru nad
Sázavou, zastavěná plocha
1 650 m2. Určeno k rekonstrukci.
400 000 Kč

Pěkný pozemek v obci Práče

Stavební pozemek v Blansku

Řadový
dům v Dražovicích
se zahradou
plocha 17
112 m2,
U Lechovic,
2
2500
, bývalá zemědělská
usedlost.
Dobrá investice.
IS v mdosahu.
Cena 800 000,– Kč 160 Kč/m2

1000 m2 v lokalitě nad Starým
Blanskem, všechny sítě na pozemku. Určený pro výstavbu
RD.
900 Kč/m2

Zem. usedlost Velký Karlov

Využití: pro výrobu a skladování, chov zvířat. Pozemek
6064 m2, částečně zpevněný, jinak travnatý. Možnost trvalého
bydlení!
2 200 000 Kč

Hledáme
Malý domek
k rekonstrukci
do 20 km od Brna
do 1,75 mil. Kč.

SKŘÍNĚ
NA MÍRU
... originál s certifikátem jakosti ISO 9001

UDÁLOST LÉTA

Letecky z Brna na východ
Dne 22. července 2007 byl slavnostně zahájen provoz pravidelné letecké linky Moskva–Brno–
Moskva. Linka je provozována
jedenkrát týdně vždy v neděli.
Letadla přistávají na moskevském
letišti Vnukovo.

Pravidelnou linku Brno–Moskva
provozuje spol. Smart Wings, jediné české nízkorozpočtové aerolinie, provozované největší českou soukromou leteckou
společností Travel
Service,
a ruská společnost Atlant Sojuz
v režimu codeshare.
Smart
Wings bude marketingovým dopravcem na letech provozovaných společností Atlant Sojuz.
Smart Wings bude na lince Brno–Moskva nabízet možnost cestovat jak ekonomickou třídou, tak třídou první (tzv. business class). Kapacita letounu Boeing
737-300 je 128 míst. Spolupráce
mezi oběma dopravci, Smart Wings
a Atlant Sojuz, spočívá také v propojení rezervačních systémů obou
dopravců. Prodej letenek bude probíhat přes všechny distribuční kanály
Smart Wings. Jednosměrnou letenku je možné zakoupit již od
2850 Kč bez letištních poplatků.
Prodej letenek je možný on-line
www.smartwings.com, telefonicky a ta-

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

REKLAMNÍ
PŘÍLOHA

Číslo I, ročník I, září 2007
Cena 18 Kč

ké v cestovních kancelářích a u všech
prodejců letenek.
Letecké spojení mezi Brnem
a Moskvou budou z velké části také
využívat turisté. Ruská cestovní kancelář DVM tour se zavázala, že její klienti
obsadí 100 sedadel v letadle.
Brněnské letiště má od minulého roku novou odbavovací budovu, která svými parametry nabízí velmi příjemné podmínky pro cestující a umožňuje
podstatné navýšení počtu odbavených cestujících. V roce 2006 letiště
B r n o - Tu ř a n y
odbavilo přes
394 000 cestujících a téměř
20 000 pohybů
letadel. Dle těchto kritérií se brněnské
letiště řadí na druhé místo v ČR, hned
za pražskou Ruzyni. Necelé dvě třetiny
z tohoto počtu činily charterové lety.
Nejúspěšnějším pravidelným spojením
byl let Brno–Londýn se 113 000
cestujícími. Velmi dobré vytíženosti
dosahuje také pravidelná linka
do Prahy, kterou provozují České aerolinie.
Moskva je třetím přímým pravidelným spojem z letiště v Brně-Tuřanech.
Jihomoravská metropole má nyní pravidelnou linku do Prahy, již zajišťují ČSA,
a spojení s Londýnem, které
provozuje nízkonákladový dopravce
Ryanair.

mobil: 737 198 155
tel./fax: 545 222 545
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Majdalenky 19 • Brno-Lesná
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REGULOVANÉ NÁJEMNÉ SE BUDE ZVYŠOVAT
Víte jak spočítat zvýšení nájemného + % růstu?
Co musí obsahovat oznámení o zvýšení nájemného?
Jak, kdy a komu oznámení doručit?

PORADA V OBLASTI BY TOVÝCH VZTAHŮ
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Co je rodinný pas a pro koho je určen?

Jednoduše řečeno projekt Rodinný pas je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let. Výhody
pro držitele nabízejí společnosti a subjekty jak privátního, tak i veřejného charakteru. Rozsah nabízených výhod zahrnuje širokou škála kulturních a sportovních aktivit a také komerčních služeb. Projekt byl zahájen počátkem roku 2006.
Nabízíme 5% slevy z ceny pobytu všem držitelům karet Sphere
a Rodinný pas jižní Moravy.
Naše cestovní kancelář se aktivně
zapojila
do
nového
projektu
Jihomoravského kraje a je jedním
z prvních poskytovatelů slev pro drži-

tele Rodinného pasu. Stejnou slevu nabízíme též držitelům věrnostních
karet Sphere. Pět procent sleva z ceny pobytu se vztahuje na všechny
pobyty objednané prostřednictvím www.j-morava.cz/ a také na pobyty
objednané na partnerských webových prezentacích.
Nejčastější dotazy našich občanů:
Má registrovaná rodina nějaké finanční
povinnosti?
Ne. Registrace je zdarma a veškeré náklady
s vystavením karet apod. jsou hrazeny JmK.
Musí mít registrovaná rodina dva rodiče?
Nemusí. Registrovat se jako rodina mohou
i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod.
Jak dlouho trvá dodání karty?
Karty se tisknou hromadně po zaplnění databáze a následně se rozesílají poštou. Toto
může trvat i 8 týdnů, jelikož celý proces je podmíněn rychlostí zaplnění databáze. Mějte proto, prosím, strpení.
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Domácí lékař pro tělo i duši zvaný psychowalkman

…cítit pohodu a klid po náročném dni, to by
chtěl každý z nás. S psychowalkmanem tyto pocity můžete zažívat, kdykoliv se potřebujete uvolnit, odreagovat, přijít na jiné myšlenky a také si, jak se říká, „dobít baterky“.

Mezi přirozené a maximálně účinné metody přinášející
tyto a jiné blahodárné účinky patří přístroje psychowalkmany, odborně AVS přístroje.
AVS proto, protože jsou založeny na principu audiovizuální stimulace. Pro laika působením světelných a zvukových pulsů vyrovná činnost mozku, biorytmus podle potřeb
jedince. Ten si pak zvolí program v přístroji – dle účinku,
který právě chce. Podle výpovědi uživatelky Jany Musilové:
Nasadila jsem si brýle a sluchátka, poté navolila program
Lehké dodání energie a musím říci, že jsem se nestačila divit. Už v průběhu „sezení“ jsem se cítila lépe, byla jsem
uvolněná a starosti odplouvaly někam stranou. Po skončení jsem měla pocity ještě výraznější. Byl to úžasný zážitek
a účinek jsem cítila ihned, i když se prý dostavuje až během 3–5 sezení. Asi jsem nějaká senzitivnější?
Přes den člověk narazí na spousty stresových situací, které se
postupně hromadí, a je potřeba se s nimi vyrovnat! Každý má jiný
způsob, důležité je mít nějaký a hlavně účinný.
Relaxační programy psychowalkmanů jsou neocenitelně účinnou metodou, jak se účelně uvolnit jak psychicky,
tak fyzicky. Obrovskou výhodou psychowalkmanů
v dnešní hektické době je časová nenáročnost, účinnost
– /podle agentury Agama 98 % spokojenost uživatelů
s účinky přístrojů/, dále pak jednoduché ovládání a všestranné použití.
Všestranné použití proto, protože přináší řadu dalších
účinků neboli programů. Podle Prof. PhD. Thomase
Budzinského (šéfpsycholog výzkumů NASA 1980 – 1986)
patří mezi základní ověřené účinky:
– rychlé odstranění stresu a únavy
– dodání energie a relaxace

– velmi účinné řešení nespavosti, LMD – lehkých
mozkových dysfunkcí
– odstranění depresivních a úzkostných stavů
– nadprůměrná psychická odolnost
– výrazné zlepšení učení, paměti a koncentrace
– rozvoj kreativních a imaginačních schopností
– zvýšení intelektové a emoční inteligence /IQ a EQ/
– podpora při Alzheimerově a Parkinsonově nemoci,
hypertenzy – zvýšeného krevního tlaku

Celodenní únavu psychowalkman odstraní za dvacet minut tak, že se budete cítit lépe než po 12 hodinách spánku.
Na obrázku je Procyon, světová novinka, který byl uveden letos na trh. Obsahuje 50 různých programů – účinků.
Tyto účinky se dělí do skupin programů, základní jsou následovné: Relaxace, spánek, učení, energie, meditace, somatické
programy a další podskupiny.
DALŠÍ VÝPOVĚDI UŽIVATELŮ AVS PŘÍSTROJ:
Lépe usínám, jsem vyrovnanější, celkové zlepšení psychického stavu, velké zlepšení paměti, výrazně pozitivnější pohled na život..
Petra Čermáková, 22 let, Praha 10
Bez osobní zkušenosti bych nikdy nevěřil, že miniaturní
elektronická „hračka“ (PROCYON) dokáže vnést do mého
života tolik duševní pohody a štěstí. R. Holý, Domažlice
Tři roky jsem musel brát prášky, abych mohl usnout.
Přístroj (Luma 10) mě naučil usínat a spát jako miminko,
prakticky hned od prvního dne, kdy jsem jej pořídil.
Z. Kovařík, Zlín
Rychlé potlačení únavy během dne.
S. Tvrdík, 52 let

„Jsem přesvědčen,
že stimulační přístroje
psychowalkmany jsou
tím nejlepším receptem,
jak si v hektické době
21. soletí uchránit zdraví, uspět v životě a ještě
být v pohodě.“
Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.

Poznámka: NASA se významně podílela na vývoji těchto přístrojů, této technologie. Dlouhá léta používaly AVS technologii
vojáci, kosmonauti , piloti. Po odtajnění v polovině 80. let minulého století se dostaly na volný trh pro širokou veřejnost. Pro
zajímavost během vývoje přístrojů bylo uděleno 9 Nobelových
cen. Zájem o přístroje mají nejen nemocnice, zdravotnická
centra, vrcholoví sportovci, ale i osobnosti jako Demmi Moore,
Arnold Schwarzeneger, u nás pak Marek Vašut, Dagmar
Havlová a klinika prim. MUDr. Jana Cimického.

Psychowalkmanů je celá řada, od základních modelů až
po špičkové přístroje. Každý přístroj nabízí všechny účinky, rozměry jsou kapesní, vybrat si tak může každý
dle svých potřeb. Blíže se seznámit jak vlastně přístroje
vypadají, jak fungují můžete v pobočce firmy GALAXY (výhradního dovozce) v Brně, ulice Kopečná 14.
Příjemný personál Vás zve na bezplatné vyzkoušení, zároveň si
můžete ZDARMA odnést katalog Psychowalkmanů.

Více informací také na WWW.GALAXY.CZ nebo
telefonicky 542 213 227 nebo 731 028 713
Otevírací doba:

PO – PÁ 9:00 – 17:00
SO 9:00 – 12:00
(pouze každá poslední sobota v měsíci)

Osobní kontakt je nejlepší forma, jak se dozvědět více a bezplatně vyzkoušet!
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HOLIDAY BRNO s.r.o.

ZIMA

2007/2008

Lyžařské zájezdy :
Itálie – Val di Sole – Marilleva
lyžování na 4, 5, 6, dní!

Cena od 7190 Kč/os.

ubytování, skipas, doprava, delegát, dále Francie, Rakousko…
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Pobyty u moře:
Egypt, Thajsko, Dominikánská republika…
Více na www.holiday-brno.cz
Brno, Poštovská 8c, tel.: 542 210 687
Brno, Kozí 12, tel.: 542 210 621
Opava, Dolní náměstí 20–21, tel.: 553 611 710

ÚVODNÍK

Kdo a co je KABRŇÁK

Slovem kabrňák označujeme osobu, která se něčím proslavila
ve smyslu kladném i záporném.
Kabrňák, kterého nyní držíte, je především váš nový přítel pro chvíle odpočinku, zábavy i poučení. Je také označením nové periodické tiskoviny –
měsíčníku pro město Brno a region Moravy. A v neposlední řadě je
Kabrňák také personifikací významných událostí, osobností a informací
z vašeho okolí.
Kabrňák je všudypřítomný, neviditelný, informovaný, nepopsatelně krásný a moudrý společník pro volný čas. Kabrňák není černobílý, není zlobivý
nebo hodný, je pestrý jako váš každý všední den.
S Kabrňákem budeme cestovat do zahraničí, soutěžit, bavit se
a usmívat, navštívíte památky našeho regionu, projedete se na kole po cyklostezkách a „okoštujete“ život na jihomoravských vinicích.
S Kabrňákem půjdete na významné kulturní, sportovní a jiné akce.
Kabrňák přečte ve hvězdách vaši přítomnost i budoucnost.
Kabrňák se bude věnovat i běžným záležitostem – Reklamní a realitní
listy na vás nezapomenou s běžnými záležitostmi, např. jak a kde
výhodně nakoupit, co na sebe, co do sebe, čím přijet a odjet, kam
můžete odletět, doporučí pomocníky pro bydlení a domácnost a další
a další . . .
Kabrňáka musíte mít, s Kabrňákem musíte žít! S Kabrňákem budete prostě vždy in.
Kabrňák se těší na vaše příběhy, a proto pište, mailujte, fotografujte.
Kabrňák je váš časopis, přítel, člen rodiny a vůbec nevadí, že jen v rodině virtuální.
REDAKCE
TIPY NA VÝLET

Na Slovácko za vínem i do lázní

Pro vinařský kraj v jihovýchodním cípu České republiky při hranicích
s Rakouskem a Slovenskem je typický bohatý, dosud živý folklor s tradicemi lidových písní, tanců, ale i dechových a cimbálových muzik. Přírodní

hranici této oblasti tvoří na severu Ždánický les a pohoří Chřiby, na jihu
Bílé Karpaty s orchideovými loukami a vzácnou flórou a faunou. Nejvíce
je tento region známý svými vinicemi, svébytnou vinařskou turistikou
a folklorními festivaly v Kyjově, Strážnici a Bzenci. V posledním období se
stále více návštěvníci zajímají také o Baťův kanál – historickou vodní ces-

tu na řece Moravě z Kroměříže do Hodonína. Oblíbené jsou vyhlídkové
plavby, turistické pobytové programy, pronájem plavidel a pravidelná
lodní doprava.

Pro domácí a zahraniční hosty jsou velkou atrakcí v poslední době
moravské vinařské stezky – Kyjovská, Mutěnická a Bzenecká. Síť značených cyklotras na území devíti oblastí jižní Moravy propojuje páteřní
stezka ze Znojma do Uherského Hradiště. Vedle kvalitního vína a kouzelných vinných sklepů se tu setkáte i s naftovými vrty a s tím souvisí
i další rozvoj „lázeňské“ turistiky.

Ve zrekonstruovaných hodonínských lázních se využívá k léčbě blahodárných účinků místního přírodního zdroje – vody třetihorního moře – jodobromové solanky staré několik milionů let. Patří k nejkvalitnějším svého
druhu v Evropě. Vyznačuje se vysokým obsahem soli, jodu a bromu.
Čerpaná je ze tří nedalekých vrtů – nejhlubších v České republice.
Lázně Hodonín patří prozatím k nejmladším lázeňským zařízením
v republice, jsou umístěny v nově zrekonstruovaném parku na okraji
města. Provoz lázní byl zahájen v roce 1979. Současné lázně tvoří ubytovací část s kapacitou 200 lůžek, moderní vodoléčebný pavilon,
v němž se nachází bazén s whirpoolem, jídelna a kuchyň. V říjnu 2006
byla slavnostně otevřena
nová budova s kapacitou
104 lůžek, je bezbariérově propojena se stávající
budovou. Nachází se
zde menší balneoprovoz,
kongresový sál, dvě
jídelny.
K ideálnímu pobytu
na Slovácku si tedy můžete „naordinovat“ vedle
kvalitních vín i lázně. V této kombinaci si můžete
připadat jako v ráji.

Metropole Katalánska
60 minut s pivem
Jan Jiří Etgens
Vinobraní a cyklostezky
Alfons Mucha
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STARÉ DVEŘE OPĚT NOVÉ!
JEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ
• renovace dveří a zárubní
• vchodových dveří vč. zabezpečení
• vysoká kvalita, dlouhá životnost
• dodávka nových dveří fóliovaných i dýhovaných
• zhotovení posuvných dveří na míru
• renovace kuchyní
• výroba nábytku na míru
• bezplatná služba dveřmistra

Za prací i na dovolenou do Barcelony

Od 29. října 2007 nové letecké spojení z Brna do Barcelony.
Jde o možnost představit Jihomoravský kraj jako atraktivní turistický region zejména pro návštěvníky ze Španělska. Zároveň
vzniká šance pro podnikatele z jižní Moravy vytvořit nové služby pro zahraniční turisty.
Nová letecká linka znamená propojení dvou silných evropských regionů. Barcelona, stejně jako Brno, je město mládeže
s vysokým podílem vysokoškoláků. Důležitý je i fakt, že Španělsko představuje otevřený pracovní trh pro občany České republiky.

ovací
O d b o r n ý z á v o d P O R T A S Systém reén dveře
pro každ
Kamenná 11, 639 00 Brno
tel./fax: 543 241 583, mobil: 777 203 908

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

V metropoli Katalánska

Je pravé poledne. Na nebi několik
mráčků schovává sluníčko, ale i přesto
se na plážích opalují turisté. Naše myšlenky se již několik dnů orientují na
město, které je pro Katalánsko natolik
magické, že je musíme navštívit.
Po hodině a půl cesty klimatizovaným autobusem s velmi upovídaným řidičem Antoniem se náš sen konečně
stává skutečností. Ocitáme se na samém pokraji barcelonských předměstí, která na sebe tak úzce navazují, že
vlastně nevíte, kde je kterému konec.

Barcelona – hlavní město
Katalánska a druhé největší město
Španělska – nás přivítala velmi horkým
sluníčkem, spoustou kruhových objezdů, jednosměrek a policistů, kteří se
snažili řídit hustý dopravní provoz.
Město vyrostlo do své krásy před 15 lety, kdy hostilo olympijské hry. Byla vybudována nová infrastruktura a olympijská vesnice, která byla po dobu her
domovem pro 11 tisíc sportovců.
Projížděli jsme velmi pomalu ulicemi
a vyhlíželi tolik očekávané věže
Chrámu smíření zasvěceného svaté
rodině – Sagrada Familia. Při pohledu
na tuto stavbu, která je známa jako dílo
slavného architekta Antoni Gaudího,
se vám zatají dech a opomenete i jeřáby a řemeslníky, kteří ještě 14 let budou tuto dominantu „obývat“. Na tak
dlouhou dobu je totiž plánována dostavba chrámu, jehož první kámen
spatřil světlo světa v roce 1884. Když
Gaudího v roce 1926 přejela tramvaj
a zemřel, zjistilo se, že nezanechal žádné přesné plány, a bylo jasné, že není
možné ve stavbě pokračovat v jeho duchu. O plánu dokončit tuto stavbu probíhala řada diskusí. Barcelona si je ale
vědoma velikosti a síly této stavby a do-

končuje ji z finančních prostředků různých sbírek, které jsou pro tuto stavbu
určeny. Několik minut chůze po
Passeig de Gracia se nachází další
Gaudího stavba Casa Battlo, jejíž střecha připomíná strakatě modrozelenou
špinavou kůži draka, balkony se podobají benátským karnevalovým maskám,
mnohobarevná fasáda vypadá jako kůže pradávného ještěra se třpytícími se
kapkami vody. Když ujdete ještě pár
kroků, octnete se před další Gaudího
stavbou Casa Milá, která svou originální vlnovitou kamenitou fasádou připomínala svého času kamenolom, a proto dostal dům jméno La Pedrera
(= kamenolom, vlnící se kámen). V La
Pedrera dnes sídlí Katalánská banka.
Milovníci fotbalu si nenechají jistě
ujít návštěvu stadionu klubu FC
Barcelona Nou Camp, jehož hřiště je
položeno 15 pater pod zemí. Do nejspodnějšího patra tribuny vás dovede
105 vchodů a do nejvyššího přes 600
vchodů. V areálu je také muzeum FC
Barcelony, které se stalo třetím nejnavštěvovanějším muzeem v Evropě
v počtu 750 tisíc návštěvníků za rok.
Barcelona jako na dlani – tento pohled se vám naskytne, pokud projedete olympijskými sportovišti a velmi úzkou silnicí na tzv. starostovu vyhlídku,

která skýtá nejhezčí pohled nejen na
celou Barcelonu, ale i na barcelonský
přístav, který není sice největší v
Evropě, ale je určitě nejdůležitějším námořním přístavem, v němž najdete i námořní muzeum. V blízkosti přístavu se
také nachází podmořské akvárium, jehož 80 m dlouhý podmořský tunel vám
zaručí nezapomenutelné setkání se
žraloky, rejnoky a dalšími obyvateli podmořského světa. Od pobřeží moře,
kde se nachází majestátní sloup
Krištofa Kolumba, dojdete k světoznámé ulici La Rambla, která má fantastickou atmosféru, a mezi korzujícími davy
je opravdu na co koukat. Na každém
kroku potkáte různé pouliční umělce –
tanečníky, hudebníky, živé sochy v těch
nejoriginálnějších kostýmech a pózách,
žongléry, ale i obchůdky se suvenýry,
barevná květinářství a stánky s desítkami klecí s hlučnými papoušky.
S Barcelonou jsme se rozloučili na
výstavišti, kam vás nalákají svou kombinací barev, hudby a měnících se tvarů kouzelné barcelonské fontány. Při
pohledu na nejvyšší pramen magické
fontány si můžete povšimnout Národního paláce Katalánska, nad jehož
kopulí svítí do nebe devět světelných
paprsků. Jestlipak víte, proč je jich
devět?
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Nová ŠkodaPraktik
Své práci dáváte vše.
A totéž očekáváte od svého
vozu. Škoda Praktik je
dostatečně velká pro vaše
potřeby a malá tak akorát
pro snadné parkování, ať
jste kdekoliv. K tomu vás
mile překvapí její reprezentativní vzhled a komfort,
který byste od firemního
vozu opravdu nečekali.
V nabídce jsou dva benzinové a dva dieselové motory. Při základní ceně vozu
již od 249 900 Kč*. Nezní to
lákavě? Přijďte se s vozem
Škoda Praktik blíže seznámit při zkušební jízdě.
Navštivte nás co nejdříve,
těšíme se na vás.

ZASTANE TAKŘKA COKOLIV.
JAKO VY.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Praktik: 5,1–6,8 l/100 km, 135–162 g/km

Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 545 222 420, 602 592 670
e-mail: autosalon@automediabm.cz
www.automediabm.cz
www.skoda–auto.cz

* Uvedená cena je bez DPH

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Oskeruše – strom Slovácka
Znáte největší ovocný strom
Evropy?
... a víte, že má léčivé plody ve
všech skupenstvích použití – od sušených přes mošty a marmelády až
po jedinečnou pálenku? Zavítejte
do jedinečného muzea oskeruší
a vydejte se
po dvou stezkách za poznáním těchto velikánů
dožívajících
se až 400 let!
Obejměte oskeruši a její síla přejde do
vás!

OSKORUŠOBRANÍ
Na Salaši Travičná
sobota a neděle 22.–23. 9.
od 10.00 do 18.00 hod.

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

Pivovar Černá Hora je nejstarším fungujícím pivovarem na Moravě. První neoficiální
zmínka o vaření piva pochází již ze 14. století.
První přímý důkaz o existenci pivovaru je z roku 1530. Během šedesátiminutové prohlídky
můžete navštívit historické i moderně zařízené provozy a dozvíte se vše podstatné o historii pivovaru, výrobě piva a sladu. Exkurze je zakončena ochutnávkou
v kulturně-společenském Centru
Sladovna, které se nachází přímo
v pivovaru. Na čepu jsou zde všechny druhy vyráběného piva. K relaxaci
zde najdete bowling, fitness, solárium a masáže. V šenku U Prokuristy si můžete uvařit vlastní kořeněné pivo na nejmenším průmyslovém
minipivovaru u nás. Pro děti jsou
zde k dispozici skvělé chmelové nealkoholické limonády.
Ubytování je možné na požádání
zajistit v blízkém okolí. Další dny můžete využít k návštěvě kulturních
a přírodních památek v blízkém okolí. Jde především o prohlídku zámku
v Lysicích a v Rájci-Jestřebí. V Boskovicích můžete navštívit zámek
a hrad, židovskou čtvrť, westernové
městečko nebo keltský skanzen Isarno v Letovicích. Velmi krásným
a ojedinělým úkazem jsou vápencové jeskyně Moravského krasu.
Každoročně se poslední sobotu v měsíci září koná v pivovaru a celé obci tzv. Pivní pouť.

SIMPLY CLEVER

Prohlídka areálu, malý košt oskeruší a oskerušovic, ochutnávky
výrobků z oskeruší, předvedení
výrobků z oskeruší, vyhlášení
Královny oskeruší 2007, poradna,
prodej stromků, netradiční soutěže s oskerušemi a hry v přírodě pro
malé i velké, řemeslné dílny, vyjížďky na koních.

Stylové občerstvení zajištěno,
od 14.00 hod. folková a cimbálová muzika

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU
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Vítězem soutěže Vesnice roku se stal Terezín

Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání ocenění vítězům soutěže
Vesnice roku 2007 v Jihomoravském kraji se uskutečnilo 14. srpna
v Terezíně na Hodonínsku.
Zlatou stuhu za vítězství převzala
starostka obce Miroslava Vy-

kydalová. Modrou stuhu –
za společenský život – získala obec
Cetkovice, zelenou stuhu – za péči
o zeleň a životní prostředí – obec
Tvarožná Lhota.
Vítěz krajského kola postupuje
do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice
roku. V prvním ročníku v roce 1995
to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín
(okres Znojmo), v roce 1999 obec
Olešnice (okres Blansko), v roce
2000 obec Sloup (okres Blansko)
a v roce 2005 obec Bořetice
(okres Břeclav).
Po vzniku Jihomoravského kraje
se od roku 2001 pořádají krajská

kola této soutěže. Jejich vítězi se
v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota
(2001), Blatnička (2002), Želetice
(2003), Sivice (2004), Bořetice
(2005) a Kobylí (2006).
V letošním roce se přihlásilo do
soutěže 12 obcí z Jihomoravského
kraje, což je o 10 méně než v loňském ročníku. Jedním z důvodů byla jistě skutečnost, že letos se nemohly přihlásit obce se statutem
města ani městyse. Krajská hodnotitelská komise v rámci hodnocení
najezdila a nachodila v terénu kolem 600 km, nasbírala velké množství dojmů a přesvědčila se, že společenský život a pospolitost na vesnicích v Jihomoravském kraji skutečně není žádnou frází. Všechny
zúčastněné obce, přestože mají
různou velikost (počet obyvatel
nejmenší obce byl 118 obyvatel
a největší měla 2197 obyvatel), odlišné podmínky jak přírodní tak rozvojové, přispěly do soutěže svou jedinečností a mohou se pochlubit
úspěchy v různých oblastech. V souladu s pravidly soutěže lze však
udělit jen určitý počet cen dle počtu zúčastněných obcí, proto bylo
pro hodnotitelskou komisi velmi obtížné vybrat jen několik nejlepších.
V letošním ročníku zaznamenala
komise opět vysokou úroveň soutěžících a je nutno zdůraznit, že nejen
vítězové, ale i obce, které neobdržely žádnou z cen a které také skvěle
prezentovaly své úspěchy, mohou
být příkladem pro ostatní a jsou
chloubou Jihomoravského kraje.

Nové volby v Zálesné Zhoři

Dne 22. září 2007 se budou v době od 7.00 do
22.00 konat nové volby v obci Zálesná Zhoř (okres
Brno-venkov). Důvodem vyhlášení nových voleb do zastupitelstva této obce je skutečnost, že počet členů
zastupitelstva obce klesl pod hranici 5.
„Krajský úřad je v kontaktu s obcí i příslušným registračním úřadem. V den voleb provedou dvě pracovnice krajského
úřadu pověřené činností na úseku voleb kontrolu průběhu hlasování
ve volební místnosti. Z důvodu řešení případných stížností bude rovněž až do ukončení hlasování zabezpečena pohotovost těchto pracovnic a řidiče se služebním autem,“ říká ředitel Krajského úřadu JMK
Jiří Crha.

Záchranáři lovili pontony z řeky Moravy

Ve dnech 13. až 15. srpna se v obci Rohatec (okres Hodonín) uskutečnilo Součinnostní cvičení složek Integrovaného záchranného systému
(IZS) k zajištění záchranných operací MORAVA – JIH 2007. K účastníkům
cvičení patřil Krizový štáb Jihomoravského kraje – určení členové stálé
pracovní skupiny krizového štábu, dále Povodí Moravy s.p., Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 155. záchranný prapor Bučovice,
Policie České republiky
Správa Jihomoravského kraje, Krajské vojenské velitelství Brno – člen stálé pracovní skupiny, Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o.,
PANEL JMK (uskupení neziskových organizací určené ke
koordinaci humanitární pomoci v Jihomoravském kraji
při mimořádných situacích)
a tajemníci bezpečnostních
rad vybraných obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje
(Hodonín, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Ivančice, Židlochovice, Břeclav,
Hustopeče).
Námět cvičení byl následující: Základní složky IZS provádějí záchranné
a likvidační práce na řece Moravě při havárii cisterny, která přepravovala
nebezpečné chemické látky. Při těchto pracích došlo v důsledku nepříznivých okolností ke stržení techniky zasahujících složek IZS a havarované cisterny do řeky Moravy (imitováno dvěma pontony, které se nacházely cca 200 m po proudu řeky od mostu přes silnici č. 55 u obce Rohatec).
Vzhledem k nebezpečí zamoření životního prostředí bylo nutné neprodleně vyprostit havarovanou cisternu a techniku z vodního toku (2 ks pontonů).
„Na cvičení by stejně musely všechny složky záchranného systému vyjet a je přínosné, když se nám v rámci cvičení podaří udělat kus užitečné
práce,“ zhodnotil smysl akce hejtman Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek.
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Již popáté se na brněnském letišti uskuteční největší prezentace vojenské letecké techniky u nás Czech International Air Fest (CIAF). O víkendu 8. a 9. září se zde bude konat sedmihodinový letecký program.
Vzdušné síly USA zde například představí těžký transportní letoun C-17
Globemaster a bombardér B1B, které čeští a moravští milovníci aviatiky
zatím znají hlavně z fotografií.
K zajímavostem bude patřit například vystoupení držitele mnoha ocenění – maďarského pilota a akrobata Petera Besenyeiho, který předvede
svoje umění na letounu
Extra 300S. Diváci se
přesvědčí i o tom, že ke
kouskům na obloze lze
použít i dopravní letoun.
Vystoupení si pro ně se
strojem Alenia C-27J
Spartan připravují piloti
italské armády. Atraktivní
podívanou slibuje francouzský Breitling Jet Team. Tito akrobaté létají na českých L-39 Albatros.
Nově přislíbila účast na brněnské akci srbská letecká skupina 4 x Galeb.
Více informací o leteckém festivalu CIAF najdou zájemci na
www.airshow.cz.

OTÁZKA PRO MILANA VENCLÍKA
Otázka pro 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana
Venclíka:
Jakou péči věnuje Jihomoravský
kraj rozvoji cestovního ruchu?
Jihomoravský kraj považuje rozvoj cestovního ruchu na svém území za jednu z priorit, máme všechny
předpoklady stát se vyhledávaným turistickým cílem
nejen pro domácí, ale i zahraniční návštěvníky. Jen
v rozpočtu na letošní rok
má kraj na rozvoj cestovního ruchu vyčleněno 40 milionů korun a dalšími více jak 11 miliony
korun spolufinancuje projekty realizované z grantových schémat SROP v oblasti cestovního ruchu.
V této částce jsou zahrnuty například
náklady na vydávání propagačních materiálů, prezentační akce kraje na veletrzích cestovního ruchu či příspěvek
Centrále cestovního ruchu jižní Moravy,
kterou kraj právě z důvodu intenzivní
podpory turistického ruchu v regionu zřídil. Samozřejmě počítáme i s obnovou
a budováním turistických stezek a cyklostezek.
Právě v posledně jmenované oblasti
jsme učinili v poslední době aktuální kroky. V dubnu až červnu 2007 byl zpracován dokument Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji, jehož cílem je defino-

vání toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cyklistické dopravy
a cykloturistiky ještě vytvořit. Dále vymezení systému přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následná správa, vytvoření prostoru pro komunikaci obcí,
mikroregionů, místních akčních skupin, ostatních subjektů a Jihomoravského kraje
na dané téma.
Jako hlavní byly v počáteční fázi naplňování tohoto
programu navrženy pro rozvoj uvedené problematiky na území našeho kraje klíčové priority: jasná politická podpora pro rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky ze strany
Jihomoravského kraje, ustanovení cyklokoordinátora na území kraje, vytvoření
dotačního titulu pro podporu cyklistiky,
rozvoj páteřní sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinace rozvoje krajských
cyklokoridorů. Tento dokument bude po
schválení orgány kraje přímým nástrojem k rozhodování, koordinaci, komunikaci, projednávání, monitorování, zajištění systému údržby a správy včetně financování cyklistických komunikací a doplňkové infrastruktury a pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z finančních zdrojů EU v programovacím
období 2007–2013, které jednoznačně
povedou k zajištění rozvoje cykloturistiky
v kraji.

Slavnostní zahajovací koncert II. ročníku
evropského projektu České sny

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

CIAF v Brně již popáté

Mezinárodní kulturní projekt věnovaný evropské hudební spolupráci vstupuje letos do II. ročníku pod názvem České sny 2007.
Tento projekt je zaměřen na kulturní spolupráci mezi evropskými
městy a regiony za účasti špičkových českých a zahraničních umělců. Významným partnerem tohoto projektu je právě Jihomoravský kraj
vedle Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR,
UNESCO, Evropské unie, velvyslanectví a konzulátů zúčastněných
zemí a dalších organizací.
V období od 31. května 2007 do 8. prosince 2007 se uskuteční asi
120 koncertů v 18 evropských zemích. Koncerty Českých snů se budou konat v asi 80 městech a obcích. Dále proběhne 5 prezentací
projektu České sny ve formě tzv. Českých týdnů či Českých víkendů
– francouzské město Yvetot (partnerské město Kyjov), belgický
Izegem (Zlín), slovenská Modrá (Hustopeče), holandský Holen
(Příbram), německá Kostnice (Tábor).

Do Evropy na kole

Na konferenci Cykloturistika v Jihomoravském kraji, která proběhla
v červenci 2006, byla účastníky (zástupci obcí, mikroregionů, Klubu
českých turistů, podnikatelů a neziskových organizací působících v této
oblasti) zdůrazněna nutnost zpracování dokumentu zaměřeného na rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy na území Jihomoravského kraje s
vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti pro následující období.
Na základě tohoto podnětu byl v dubnu až červnu 2007 zpracován dokument Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji (dále jen Program).
Zpracovatelem bylo konsorcium tvořené Centrem dopravního výzkumu,
Nadací Partnerství, Alternativním dopravním studiem Brno a Klubem
českých turistů. Zpracování se aktivně účastnila pracovní skupina sestavená z pracovníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupců municipalit a mikroregionů, které jsou aktivní v rozvoji cyklistiky.

„Koněvka“ slaví padesátiny

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, známé
z dřívější doby také jako „Koněvka“ si připomíná 50. výročí svého založení. 1. září 1957
byla slavnostně otevřena nově vybudovaná
střední škola na tehdejší Koněvově ulici, dnes
Vídeňské 47, která nepřímo navazuje na tradici tzv. starobrněnského gymnázia. Během
let se gymnázium stalo jednou z předních institucí svého druhu nejen v Brně, ale i v celorepublikovém srovnání. Jedinečná je mimo jiné jeho orientace na výuku programování ve
vybraných třídách, kterou škola organizuje již
od roku 1962. Za uplynulá léta opustilo gymnázium na 7500 absolventů a vyučovalo zde více než 350 profesorů.
Vedení školy zve všechny absolventy, někdejší profesory a provozní
zaměstnance k účasti na oslavách 50. výročí založení školy, které vyvrcholí v sobotu 17. listopadu 2007 dnem otevřených dveří v budově školy, slavnostním programem v konventu Milosrdných bratří a setkáním
absolventů v sále Dominik a v klubu Livingstone. Více informací najdou
všichni zájemci od září na stránkách Klubu vídeňáků a koněváků
www.kwak.cz a školy www.gvid.cz, kde je též možno se zaregistrovat
v případě zájmu o účast.

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU
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Kalendář akcí města Brna

Svět rostlin Gregora Mendela
8. 2. 2007–31. 12. 2007
Výstava vědeckých ilustrací
rostlin grafičky a ilustrátorky
Magdaleny Chumchalové, která
zahrnuje vyobrazení řady rostlin,
se kterými Gregor Mendel experimentoval.
Místo konání: Brno, Mendelovo muzeum, Mendlovo nám. 1a
Orbis herbarum – rostliny
ve vědecké kresbě
6. 3. 2007–30. 9. 2007
Vernisáž 6. 3. 2007
Místo konání: Brno, Mendelovo
muzeum, Mendlovo nám. 1a

Kde oblaka bílá plují…
4. 4. 2007–6. 10. 2007
Výstava připomene 100. výročí
narození spisovatele, autora proslulých Rychlých šípů, Jaroslava
Foglara.
Místo konání: Brno, MZM,
Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8

Troubení na věži Staré radnice
1. 5. 2007–28. 9. 2007
Ihned po odzvonění „brněnského poledne” v 11.00 na věži
Staré radnice vytrubují Moravské
žestě – Moravian Brass ve složení
2 trubky, lesní roh, trombon
a tuba.
Místo konání: Brno, věž
Staré radnice, Radnická ul.

Věra Sládková – jeden příběh, jeden osud – Rajhrad
5. 5. 2007–30. 9. 2007
Výstava k nedožitým 80. narozeninám významné moravské autorky, jejímž snad nejznámějším
dílem je triptych Poslední vlak
z Frývaldova (1974), Pluky zla
(1975) a Dítě svoboděnky (1982).
Na námět prvních dvou částí tri-

SLAVNÉ OSOBNOSTI BRNĚNSKA

ptychu natočil Karel Kachyňa roku
1985 televizní seriál Vlak dětství
a naděje.
Místo konání: Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad

Jak se rodí večerníčky
16. 5. 2007–27. 10. 2007
Spoustu zajímavostí o výrobě
kreslených a loutkových pohádek
vám přinese výstava připravená
ve spolupráci s Krátkým filmem
Praha.
Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8

Fenomén Kraví hora
21. 6. 2007–30. 9. 2007
Výstava o Kraví hoře. Výstava
zobrazuje Kraví horu očima geologa, historika, botanika, archeologa a urbanisty. Na hoře se nacházejí nejstarší horniny na území
Česka a další zajímavosti.
Místo konání: Brno, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Kraví hora

Jiří Franta – Zdroj II.
22. 8. 2007 - 28. 9. 2007
Výstava představí diplomovou
práci Jiřího Franty, loňského absolventa
ateliéru
Vladimíra
Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění. Velkoformátový
obrazový cyklus doplněný soustavou kreseb obsahuje prvky komiksu a streetartové tvorby. Autor reprodukuje osobní zkušenost
v rámci mezilidské komunikace,
úžeji zranitelnost jedince a neschopnost porozumění. Výsledek
autor definuje mj. jako „obrovský
karneval násilí“.
Místo konání: Brno, Galerie
Mladých, Radnická 4

JAN JIŘÍ ETGENS

malíř fresek, oltářních a závěsných obrazů
1691 Brno–21. 1. 1757 Brno

Brněnský rodák a zámožný měšťan Jan Jiří
Etgens byl prvním z významných malířů moravské
barokní malby, který se v zemi narodil. Pětiletý studijní pobyt v Itálii (1719 – 24), zejména římská a neapolská malba, trvale ovlivnily jeho výtvarný názor. Brzy po návratu do
Brna zaujal vedoucí místo mezi místními malíři. O vážnosti, jíž se v Brně
těšil, svědčí jeho úřad představeného malířského cechu sv. Lukáše. Z této pozice navrhl roku 1739 zřízení malířské akademie na Moravě.
Jan J. Etgens byl především malířem fresek. Čerstvé reminiscence na
italskou cestu nese freska Stolování svaté rodiny (1725–33), zdobící
strop někdejší jídelny rezidence premonstrátského kláštera u Hradiska
v Konici i další velké zakázky z tohoto období: fresky v klášterním kostele
cisterciáků na Velehradě, fresková výzdoba tří rozměrných kleneb v benediktinském klášterním kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě s hlavním tématem oslavy a šíření benediktinského řádu (1726-29). V rajhradském
klášteře vyzdobil Etgens malbami také knihovnu. V pozdějším období sílí
v umělcově práci klasicizující až akademický tón (paulánský klášterní kostel P. Marie ve Vranově u Brna, 1738, klášterní kostel sv. Štěpána na
Hradisku u Olomouce). Následují fresky v poutním kostele P. Marie ve
Křtinách (před 1750), piaristickém kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži
(1750–55), kde už předtím vymaloval klenbu hrobní kaple olomouckých
biskupů při kostele sv. Mořice a vytvořil výzdobu v emeritním domě, kaple
P. Marie Czenstochowské při premonstrátském kostele P. Marie v Brně-Zábrdovicích (kolem 1755). Z brněnské Etgensovy tvorby zaslouží zvláštní zmínku monumentální fresková výzdoba klenby kostela sv. Janů při minoritském klášteře (1732–?). Ústřední svatojánská scéna je zasazena do
mistrovsky ztvárněné velkolepé iluzivní architektury.

Jan Jiří Etgens osvědčil svůj smysl pro velké dekorativní úkoly, pro gradaci a probarvení architektonického prostoru s celkovým mohutným
účinkem. Velké zakázky byly doprovázeny oltářními obrazy (Rajhrad,
Jihlava, Vranov u Brna, Křtiny), které však nedosahují umělecké závažnosti
freskové tvorby. Nejkvalitnější je patrně obraz Nanebevzetí P. Marie na
hlavním oltáři farního kostela v Kroměříži. Farní úřad v Brně-Zábrdovicích
vlastní obraz (olej na plátně) s oslavou P. Marie, který je skicou k fresce
v czenstochowské kapli. V Moravském zemském muzeu v Brně je uložen
umělcův autoportrét.

Jan Jiří Etgens patří mezi středoevropské malíře velkého baroka italizujícího směru. Ve svém rodišti a působišti Brně dosáhl výsadního postavení i proto, že ve své době neměl mezi brněnskými malíři sobě rovného
konkurenta.

Připojte se k unikátnímu festivalu Make a Connection!

Zcela originální jednodenní festival s názvem
Make a Connection se uskutečnil 1. září v prostorách Valdštejnské lodžie v Jičíně pod záštitou
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
a společnosti NOKIA. Festival je oslavou skvělých
nápadů mladých lidí, prezentací
konkrétních příkladů jejich dobrovolnictví a živou ukázkou jejich
projektů, které byly podpořeny
z programu Make a Connection.

Během dne se návštěvníci festivalu
těší z divadelních představení a improvizací, výtvarné dílny, žonglování a fireshow, soutěže a hry (nejen) pro děti,
sportovní exhibice a taneční a hudební
vystoupení. Odpoledne a večer pak na dvou pódiích vystoupují známé české i zahraniční hudební skupiny -- mj.
Support Lesbiens, Sunshine, Ohm Square, Hypnotix,
King Banana a mnoho dalších. Vstupné na festival i možnost stanování v místě jsou zdarma.
Festival nese stejný název jako program Make
a Connection -- Připoj se, který v České republice realizuje už od roku 2002 Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia. Tento program je zaměřený na mladé lidi -- na podporu jejich dobrovolnictví a vztah
ke komunitě, ve které žijí. Mladí lidé mohou z programu zís-

kat finanční podporu na své vlastní projekty, kterými nějak
pomohou svému okolí, a zároveň se naučit důležitým
životním dovednostem, které s realizací projektů souvisí.
„Chceme ukázat, jakými způsoby mohou mladí í lidé
pomáhat ostatním, a seznámit je s myšlenkou dobrovolnictví,“ vysvětluje Šárka Baronová,
manažerka marketingu a komunikace společnosti Nokia pro Polsko,
ČR a Slovensko. „Lidem od 16 do
24 let nabízíme možnost zrealizovat
svůj vlastní projekt, na který jim poskytneme podporu až 50 000 korun. Jedinou podmínkou je, že projekt musí být zaměřen na pomoc nebo pozitivní změnu v komunitě, v níž
mladí lidé žijí. Festival je určen jak
pro samotné účastníky a absolventy programu, tak pro širokou veřejnost,“ doplňuje Šárka Baronová a dodává, že
festival dává zároveň absolventům a účastníkům programu příležitost, aby navzájem poznali sebe i své realizované projekty.
„Tento festival je v ČR unikátní a první svého druhu,“
uvedla Hana Šilhánová, ředitelka NROS. Jeho cílem je
ukázat široké veřejnosti, jaké různé konkrétní podoby může mít dobrovolnictví, a představit skvělé a mnohdy velmi
inovativní nápady mladých lidí podpořených programem
Make a Connection -- Připojte se.“

Benediktinský klášter s kostelem
sv. Petra a Pavla je nejstarším
klášterem na Moravě (1048).
Komplex vznikl barokní přestavbou v 18. století podle projektu J.
B. Santiniho-Aichla. Dnes je zde opatství, pro návštěvníky kostel a
Památník písemnictví na Moravě s
expozicí významných osobností
psaného slova na Moravě v 19. a
20. století a unikátní historickou
knihovnou.

KVÍZ PRO KABRŇÁKY

1. Kapacita letounu
Boening 737-300 je
a) 128 míst
b) 135 míst
c) 142 míst

2. Od kterého data můžete
letět z Brna do Barcelony?
a) 10. října
b) 15. října
c) 29. října
3. Kolik obcí se přihlásilo
do soutěže Vesnice roku?
a) 18
b) 12
c) 21

4. V kolika evropských zemích
se konají koncerty
projektu České sny?
a) 15
b) 20
c) 18
5. Kolik let uplynulo od úmrtí
Jana Jiřího Etgense?
a) 150
b) 250
c) 205
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6. Jaký název nese nejznámější cyklus pláten A. Muchy?
a) Slovinská epopej
b) Slovenská epopej
c) Slovanská epopej

7. V kterém roce odešel
A. Mucha na akademii
do Mnichova ?
a) 1885
b) 1874
c) 1905

8. Ve kterých lázních se
používá k léčbě jodobromová
voda zvaná solanka?
a) Lednice
b) Břeclav
c) Hodonín

9. Vodní cesta na řece Moravě
je nazývána
a) Baťův kanál
b) Baťův rigol
c) Baťova stoka

Odpovědi na výše položené otázky najdete v článcích, které zveřejňujeme v tomto čísle.
Kvíz je slosovatelný. Správné odpovědi zasílejte na adresu:
info@mrs.cz, nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení. Výherce
obdrží dárkový balíček.

ARMY PARK v Ořechově u Brna

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

Jste kabrňák?

VOJENSKÁ TECHNIKA

– Největší vojenské muzeum svého druhu v ČR
Na rozloze 5 ha najdete muzeum vojenské techniky s podzemními
hangáry na raketové nosiče Něva a několik nadzemních objektů.
Zájemci zde mají možnost vidět vojenskou techniku jak historickou, tak
tu, která ještě aktivně slouží AČR, vojenské podzemní objekty i drobné
exponáty mapující armádní historii i současnost (1945–2003). Tento
areál také disponuje ubytovnou s cca 50 vojenskými lůžky.
Můžete si zde zahrát také paintball na členitém přírodním hřišti v autentických podmínkách bývalého vojenského cvičiště, kde vám do hry
nabídnou i možnost zapojení obrněných transportérů.
Děti jistě okouzlí zoo koutek, kterému vládne 112nohé stádo oveček
romanovského a kamerunského typu všech možných barevných kombinací.
Otvírací doba
květen–říjen so + ne 9.00–17.00 hod.
Akce v září: 29. 9. 2007 – Veterán a military burza

ODPOSLOUCHÁNO V ULICÍCH

Ptá se Pepíček paní učitelky:
"Mohu být potrestán za něco, co jsem neudělal?"
Učitelka: "To v žádném případě!"
Pepíček: "Tak to je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 a ptá se podřimujícího Petra,
co že je to za vzorec.
Petr koktá:
"Pane učiteli, mám to na jazyku."
"Tak to honem vyplivni, protože to je kyselina."

544 422 622

Agentura Amneris připravuje

FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
září 2007, Xll. ročník
MATINÉ 2007 dům U Rudého vola, Brno
10.30 hod.
9. 9. 2007
Vladimír Chmelo – baryton
Šárka Králová – klavír, Dechové trio

Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2007

16. 9. 2007
Ivan Choup enitsch – tenor
Drahomíra Ritzová – klavír
Karel Mitáš – housle
Dáša Briškárová – klavír
23. 9. 2007
Jana Štefáčková – mezzosoprán
Pavel Valinger – housle
Jan Král – klavír
Vstupenky si můžete rezervovat nebo zakoupit
v předp rodeji v BKC na Běhounské 17, Brno
telefon: 542 210 863 a dále na amneris@post.cz
nebo hodinu před začátkem.

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Sídlo vydavatele a adresa redakce: Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz
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• ŽULA
PARAPETY MRAMOR
TRAVERTIN • ONYX

ZAMĚŘÍME • ZHOTOVÍME • OSADÍME
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÁM UŘEŽEME NA JAKOUKOLIV MÍRU

OBKLADY A DLAŽBY, OKENNÍ A KRB. PARAPETY, KUCHYŇSKÉ A UMYVADLOVÉ
DESKY, BAROVÉ PULTY, GRILOVACÍ PRKNA, POLICE, STOLOVÉ DESKY, KONF.
STOLKY, PODSTUPNICE, SOKLÍKY, PRAHY, KRYCÍ A NÁPISNÍ DESKY, SOKLE, OBRUBY, SOŠKY,
SOCHY, BUSTY, SLOUPY, PODSTAVCE A RŮZNÉ ATYP. STAV. PRVKY (ŠABLONY).
OBLOŽÍME KRBY, SCHODY, KOUPELNY, SOKLE A NÁHROBKY.
Cihlářská 1a, Brno • e-mail: info@mramor-alekos.cz Otevřeno: 8.00 – 18.00 hod.
tel./fax/zázn.: 549 253 572 • www.mramor-alekos.cz

mobil: 728 169 864
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Nová HONDA CR-V
Jeden z nejoblíbenějších vozů kategorie SUV v ČR i celém světě přichází již ve třetí generaci. Zcela nový
atraktivní design s neotřelými, ale nadčasovými tvary inklinuje spíše k silničnímu až reprezentativnímu vozu než k těžkopádným off-roadům. Přesto ale dává nová HONDA CR-V zcela jasně najevo, že v lehčím terénu se také cítí jako doma. Jedná se tedy o vůz, se kterým můžete vyrazit za prací i za zábavou.
K dobrému pocitu z modelu CR-V jistě přispívá také péče věnovaná bezpečnosti pro posádku a pověstná spolehlivost automobilů HONDA. Samotnou kapitolou pak jsou pohonné jednotky. Zcela nový benzinový motor 2,0i-VTEC poskytuje výborný výkon 150 PS, a to při spotřebě o 15 % nižší než jeho stejně výkonný předchůdce. Velice zajímavá je také volba dieselového motoru 2,2i-CTDi, který se již stal etalonem
ve své třídě. Výrazně byl také modernizovaný systém automatického připínání pohonu 4x4, který vůz zvládne aktivovat za méně než 0,1 sec. Díky tomu poskytuje mimořádně agilní jízdní vlastnosti při velmi nízké
spotřebě paliva. Prakticky kompletní je již základní výbava Elegance, umocněná příznivou cenou. Obsahuje
například: ABS, EBD, VSA, 6x airbag, automatickou duální klimatizaci, 17“ alu kola, tempomat, autorádio
s CD+MP3 a ovládáním na volantu, dešťový senzor, centrální zam. s dál. ovládáním, el. stahování bočních
oken, metalický lak atd. Vyšší stupně výbav pak poskytují pakety standardní výbavy, které u některých konkurentů není možné pořídit ani za nemalý příplatek.
CR-V se dodává buď s benzínovým motorem 2,0i-VTEC 110 kW (150 PS), anebo s dieselovým motorem
2,2i-CTDi 103 kW (140 PS), a to ve třech stupních výbavy – Elegance, Executive a Top Executive. U všech
verzí je možnost odpočtu DPH!
Cena od 717 650 Kč bez DPH
AUTOELEGANCE BRNO, s.r.o.
Hapalova 21, 621 00 Brno-Řečkovice
Tel.: 541 228 649, fax: 541 228 654
www.autoelegance.cz

OKNA - DVEŘE - PODLAHY - KOVÁNÍ

800 100 305

V E L KO O B C H O D - M A L O O B C H O D - Z A M Ě Ř E N Í - M O N TÁ Ž
• požární stěny
• požární dveře

• stavební pouzdra
• technické dveře

• eurookna
• plastová okna

OD MAX Brno, Kubíčkova 8
tel.: 546 220 552, 602 734 466, e-mail: 3Tcz@atlas.cz

fax: 546 220 093
www.3Tcz.cz
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pro 2 osoby
automat

39 Kč

www.vibard.cz

PRACOVNÍ POZICE – FINANČNÍ PORADCE
•
•
•
•

nabídka platí pro Brno-město a Brno-venkov
zajímá vás práce ve finančnictví?
zároveň i možnost ovlivnit si výši svého příjmu?
komunikujete rád(a) s lidmi?
rád(a) se vzděláváte a poznáváte nové věci?

Pokud jste si alespoň 1x odpověděli ANO, měli byste zkusit nás kontaktovat

tel.: 603 508 277, 539 030 496, e-mail: vladimir.vojta@cmss-oz.cz

• odvoz stavební sutě
a komunálního odpadu
• dovoz písku, štěrku
a ostatního stavebního materiálu
• zemní práce UNC

Tel.: 608 308 361

é
zajímav
ceny

IZOFAST, s. r. o.
IZOLACE SPODNÍCH STAVEB PROTI VODĚ A RADONU
IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH • IZOLACE VODNÍCH STAVEB
IZOLACE PROTI ROPNÝM PRODUKTŮM

Sídlo: Dobrovského 409/1, 682 01 Vyškov, 3. patro
tel./fax: 517 330 011, mob.: 776 865 432 • e-mail: izofast@centrum.cz

Divadlo Bolka Polívky
program září 2007
20. 9. v 19.00 hod.
Docela Velké Divadlo
KDYŽ KOČKY
NEJSOU DOMA
Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa,
J. Galinová, L. Lavičková,
D. Revaiová, A. Boháčová

MĚŘENÍ RADONU

V PŮDĚ A V MÍSTNOSTECH

POHOŘELICE 608 405 004
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 603 486 822
tel./fax: 519 424 409, pohanka.radek@quick.cz
tel./fax: 566 628 232, vp-radon@vp-radon.cz
PELHŘIMOV 777 603 775 • tel./fax: 565 324 800, info@cistavoda.com

21. 9. v 19.00 hod.
Divadelní spolek Frída
PODIVNÁ ŠTACE
Hrají: M. Trnavský, R. Novák
a další

o
Není okno!
jako okn

25. 9. v 19.00 hod.
Divadlo Kalich
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají: V. Dlouhý, M. Dlouhý,
V. Fridrich, L. Stejskalová

26. 9. v 19.00 hod.
Agentura RS, Praha
VRÁTÍŠ SE KE MNĚ
PO KOLENOU
Hrají: I. Janžurová, S. Remunda

JAZYKOVÉ KURZY
září–leden

Intenzivní (manažerské)
– 6 soustředění čtvrtek
odpoledne–neděle, výuka
v příjemném prostředí
v Brně

SIMPLY CLEVER

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?
Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo od výrobce.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.

Firemní a individuální –
kurzy „na míru“ dle požadavků
na rozsah, místo
a zaměření výuky
Odpolední – 1x nebo 2x2
hod. týdně, výuka v centru
města – palác PADOWETZ
GRAPA, Bašty 2
661 04 Brno
tel.: 542 120 181
mob.: 721 280 793
www. grapa.cz
e-mail: grapa@grapa.cz

ŠkodaService® ŠkodaOriginální díly®

Štouračova 1a
635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573
tel./fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Sídlo vydavatele a adresa redakce: Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz
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Autodoprava PETR PERNES

Kaše v krýglu

REAKCE Z REDAKCE

Historie piva sahá až do starověku, na našem území ho jako první vařili Keltové. Tenkrát ale nepoužívali chmel. Přízvisko tekutý chléb dali
pivu už staří Slované, protože tenkrát nebylo pivo čiré, ale naopak husté
a opravdu svou konzistencí připomínalo řidší kaši. Tenkrát bylo nejoblíbenější pšeničné světlé pivo jednoduše proto, že stálo nejméně peněz.
Našemu současnému pivu se zlatavý mok začal podobat až v 17. století a tehdy se také rozhodlo o tom, že česká piva mají jinou chuť než ta
ze západní Evropy. České pivo je plnější díky neprokvašenému extraktu, který právě způsobuje charakteristické vlastnosti nejlepšího piva
v Evropě.

A

O K O L Í
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H I S TO R I E P I VOVA R N I C T V Í V B R N Ě

Z A J Í M A V O S T I
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B R N A

Doporučujeme vlastní monitor s sebou!

PIVO SE VAŘILO NEJPRVE NA SOUKROMO
Pivo se v Brně začalo vařit nejprve v jednotlivých domech – takzvaných právovárečných. Až později lidé zjistili, že se vyplatí zakládat pivovary. Zvyšovala se poptávka a na počátku 14. století, když Eliška Rejčka
založila cisterciácký klášter, vznikl v jeho areálu první pivovar.
Dnešní pivovar Starobrno nebyl vždy městský. Brno mělo svůj vlastní,
a kde jinde než na dnešní Starobrněnské ulici. Dnes je z něj pivovarský
dvůr, do kterého se vchází z rohu Starobrněnské a Šilingrova náměstí.
Právě tady se mělo pivo údajně vařit od počátku šestnáctého století. Na
Starobrněnské bydlel i sladovnický písař František Ondřej Poupě, dnes
ho v těchto místech připomíná pamětní deska, která byla odhalena v roce 1995.
REVOLUCE V MODERNÍM PIVOVARNICTVÍ
Historie brněnského pivovaru tak jak ho známe dnes na Mendlově
náměstí začala na konci devatenáctého století. Tehdy se začala budova
stavět v ulici V Hlinkách, a to přímo vedle klášterního pivovaru.
Vykopáno bylo 19 sklepů, vystavěly se varny, sladovny, strojírny a bývalý klášterní pivovar byl využit jako část sladovny. Už tehdy o něm Brňané
mluvili jako o starobrněnském pivovaru a pilo se starobrněnské pivo.
Tehdy ještě fungoval jeden pivovar na Pisárecké ulici, pak bylo jasné, že
ten na Mendlově náměstí vydělá více, jeho provoz byl rozšířen a od té
doby má město jeden ústřední pivovar.

VÁLEČNÁ PAUZA
Idylu podnikání konce devatenáctého století a první republiky přerušila druhá světová válka. Pivovar byl vybombardovaný a po válce ho zachraňovali tři úředníci a čtrnáct dělníků, aby se tu nezkazilo 25 tisíc hektolitrů piva. Po válce chyběly suroviny, vázla doprava a nebyl dostatek
materiálu. Nicméně nadšenci se pustili do odstraňování škod a vaření
piva bylo brzy obnoveno. Pak byl pivovar jako mnoho jiných podniků
znárodněn, v roce 1952 byla uvedena do provozu nová část a v roce
1957 se po několika letech znovu začala vyrábět dvanáctka. Dnes má
většinu akcií rakouská pivovarnická skupina BBAG, a ta produkuje asi
830 tisíc hektolitrů piva ročně. Poslední výraznější změnou, kterou
Starobrno prodělalo, bylo zavedení nových lahví „plzeňského“ typu.

Nemocnici Kyjov, příspěvkové organizaci, byl schválen investiční záměr nazvaný Monitory základních životních funkcí včetně
centrálních monitorů.
V rámci akce by mělo být pořízeno 14 monitorů základních životních
funkcí včetně příslušenství a 2 centrální monitory. Jedná se o obměnu stávajících monitorů, které byly pořízeny v roce 1993, některé monitory i v letech 1976 a 1987. Tyto monitory jsou technicky a morálně zastaralé
a z důvodu poruch často mimo provoz. Nemocnice předložila posudek
servisní organizace, který potvrzuje skutečnost, že z důvodu ukončení
servisní podpory těchto přístrojů jsou náhradní díly pro vzniklé závady již
nedostupné a nelze provést potřebné opravy. Vzhledem k tomu, že monitory základních vitálních funkcí patří k základnímu vybavení jednotky intenzivní péče interního oddělení, je podle sdělení nemocnice situaci nutné okamžitě řešit. Předpokládané investiční náklady jsou 2 000 000 Kč
včetně DPH. (Zpráva TK JMK)
Pozn. redakce: Pokud bude zvýšena sazba DPH, zůstanou asi morálně
zastaralí pacienti často mimo provoz.

DOTEK STŘEDOMOŘÍ
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TOULKY KRAJEM
Pavlov a Nové Mlýny. Pod
Dívčími hrady od turistické orientace scházíme dolů do
Dolních Věstonic navštívit
muzeum archeologických vykopávek. Z obce se do
Pavlova dostaneme autobusem nebo vystoupáme znovu
pod Dívčí hrady a po zelené
značce přijdeme stejnou cestou do Pavlova.

e

Brno Praha pouz

95,-

#expresní

Brno

linka

Praha

Praha–Brno–Bologna–Firenze–Roma–Napoli
Praha–Roma–Rimini–Pescara
Brno–Praha–Milano–Torino
Brno–Siena • Brno–Praha–Teplice–Köln–Aachen

nyn

n
í je v

Kc
5
9

Praha–Č. Budějovice–Livorno
Brno–Znojmo–Baška/Pula–Makarska–Dubrovnik
Brno–Praha–München–Zürich–Geneve
Brno–Vilnius

Aktuální jízdní řád, online rezervace, nákup jízdenek naleznete na # www.tourbus.cz

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

Z Pavlova nasměrujeme kroky pod Děvín po zelené značce, která začíná již na náměstí, vede vinicemi a pak lesem stále do kopce, který se
postupně stává strmějším. Ještě než vejdeme do lesa, prohlédněme si
shora Pavlov a vodní dílo Nové Mlýny. K zelené se asi 100 m pod Dívčími
hrady přidá červená z Dolních Věstonic, po které se budeme vracet zpět.
Navštívíme Dívčí hrady a u prvního zastavení naučné stezky si vybereme
trasu, kterou chceme absolvovat. Po zelené pod skalami, po
červené až na vrch Děvín nebo
po modré převážně lesem na
věstonické straně. My půjdeme
po červené lesíkem a teplomilnými loukami pod Děvín, kde
se pěšina po pár desítkách
metrů stáčí doleva do soutěsky. Cestou se nabízejí tři místa
s pěkným rozhledem na Horní
Věstonice i na soutěsku. Je tu
rozcestník turistických tras
a také informační panel správy
CHKO s mapou. Poté projdeme lesem po modré značce
a dostaneme se pod skálu
Martinka. Skála je využívána
horolezci, ovšem je nutné povolení! Vycházíme nahoru kolem skalního útvaru zvaného
Trůn, podél bradla vápenců se
dvěma vrcholy (Obora a Jižní Pálava), vyjdeme z lesa a klesáme dolů
k odbočce ke kapli svatého Antonína s výhledem na vinice. Následuje
další klesání, boží muka u pohodlné kamenité cestičky; na rozcestí zabočíme vpravo na červenou, která nás naviguje směrem zpátky na Děvín.
Dostáváme se opět na rozcestí Soutěska, kde si tentokrát vybereme zelenou značku. Opět nás doprovázejí panely naučné stezky a výhledy na

CESTOU UVIDÍTE
Pálava – nachází se v nejteplejší a téměř nejsušší oblasti České republiky. Pěstování
vinné révy, výskyt mnoha druhů
rostlin, které u nás nikde jinde
nerostou. Pestrá mozaika skalních suchých trávníků, suchomilných křovin a teplomilných
doubrav na svazích Děvína se označuje jako krasová lesostep. Vystupující
vápencová bradla dávají krajině nádech Středomoří.
Nové Mlýny – vodní dílo sestávající ze tří přehradních vodních nádrží (Dolní Novomlýnská slouží k rekreaci, závlahám a výrobě elektřiny,
prostřední Věstonická je ornitologickou rezervací s umělými ostrůvky,
Horní Mušovská pro závlahy a rekreaci) na Dyji, postavené v letech
1975–88 na ploše 3226 ha. Z vody vyčnívají mrtvé stromy jako doklad
původně překrásného lužního komplexu. Zatopená obec Mušov (dnes

na břehu nádrže), jejím jediným pozůstatkem je kostel sv. Linharta na
jednom z ostrůvků Střední nádrže. Koupání, rybolov, windsurfing, lodní doprava.
Pavlov – vinařská obec, lidová architektura, staré vinařské sklepy.
Bohaté archeologické naleziště. Renesanční kostel sv. Barbory na návsi.
Dolní Věstonice – archeologické muzeum je proslavené soškou
věstonické Venuše nalezené r. 1925 profesorem Karlem Absolonem.
Další nálezy mamutích koster, klů, keramiky, hrobů, předmětů denní potřeby, jejichž originály i kopie můžete v muzeu zhlédnout.
Dívčí hrady – nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů Děvín a naučná
stezka Děvín se dvěma nástupními místy mimo Pavlov a Dolní
Věstonice, jehož dominantou je zřícenina Děvičky (též Maidburk).
Původ ve 14. století.
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C Y K L O S T E Z K Y

CYKLOSTEZKA KRAJEM ANDRÉ

N A

Její délka je 18,6 km a seznamuje návštěvníky s krásami vinorodé jižní Moravy. Cyklostezka má nový povrch a dokončuje se osazení ukazatelů pro orientaci turistů. Na všech ukazatelích i ostatních materiálech
je vyobrazeno nové logo této trasy, které vede návštěvníky nejen do cíle cyklostezky, ale provázelo je po všech místech, kde byl pro ně připraven bohatý doprovodný program.
Proč Krajem André?
Nová cyklostezka dostala jméno podle odrůdy červeného vína, která
spojuje pět obcí, které se podílejí na tomto společném projektu. Nová
cyklostezka navazuje na již osvědčené Moravské vinařské cyklostezky.
Na trase Hustopeče–Starovičky–Velké Pavlovice–Bořetice–Vrbice se
nachází celá řada vinohradů, kde se tato odrůda s velkým úspěchem
pěstuje. A nejen to. Má zde i svůj původ. Vznikla křížením frankovky
a svatovavřineckého ve Velkých Pavlovicích. Je poměrně náročná na
vhodnou polohu. Dobré andré však dává harmonické víno s výraznější
odrůdovou vůní a intenzivní barvou.
Na která zajímavá místa cyklostezka turisty dovede?
Trať zavede její návštěvníky do vinařského muzea v Hustopečích,
Starovičky nabízejí návštěvu vyhlídkového místa nad obcí s krásným výhledem na Pavlovské vrchy a Novomlýnské nádrže. Ve Velkých
Pavlovicích je provede místem vzniku odrůdy André. Zavítáte také do
sídla recesistické Kravihorské spolkové republiky v Bořeticích s možností vyhlídky z nové rozhledny. Cíl cesty je na Vrbici, kde romantické
sklepy Na Stráži jsou mimořádným lákadlem pro turisty. Trasu je možno
také absolvovat i v opačném směru.
Projekt byl finančně podporován z Vinařského fondu ČR.
TRADIČNÍ SLAVNOSTI A VINOBRANÍ

PÁLAVSKÉ VINOBRANÍ
7. 9. 2007–9. 9. 2007
Tradiční slavnosti vína.
Místo konání: Mikulov
SLAVNOSTI CHLEBA
8. 9. 2007
Tradiční lidové řemeslo a setkání folklorních souborů
u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi.
Místo konání: Vodní mlýn ve Slupi, okr. Znojmo
ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ
14. 9. 2007–15. 9. 2007
Tradiční slavnost vína s bohatým kulturním programem v centru města
Místo konání: Znojmo
BZENECKÉ KROJOVANÉ VINOBRANÍ
21. 9. 2007–22. 9. 2007
Folklorní slavnost s krojovaným průvodem, hudebním a tanečním
vystoupením na náměstí. Vinotéka s cimbálovou muzikou.
Místo konání: nám. Svobody, Sklepení pod sokolovnou, Bzenec
VÁCLAVSKÝ JARMARK
5. večerní prohlídky podzemí zámku
22. 9. 2007
Místo konání: Zámek Slavkov u Brna

REDAKCE INFORMUJE

Periodikum KABRŇÁK je vhodné
pro zveřejňování různých aktivit měst
a obcí. Informujte o novinkách kulturních, sportovních a přilákejte do
mikroregionu a města nové turisty.
Tato tiskovina je distribuována i mimo
území jižní Moravy a existuje velká
pravděpodobnost efektivity vašeho
sdělení.
Kontaktujte naší redakci:
e-mail: info@mrs.cz
tel., fax.: 545 175 44-6,
545 175 967
tel.: 545 177 204
pí. Matoušková
Redakční inzerce
Zvýhodněná inzerce pro obecní
a městské úřady – SLEVA 25 %
Zvýhodněná inzerce pro firmy podnikající v agroturistice, kultuře
a sportu – SLEVA 25 %

J I Ž N Í

M O R A V Ě

Vranovskem jednou stopou

Délka trasy: 31 km
Vranovsko – to je kraj podél státní hranice s Rakouskem s hluboce
zaříznutým a meandrujícím údolím řeky Dyje, je to krajina s Vranovskou
přehradou, která je nazývána moravský Jadran pro své turistům příznivé
klimatické podmínky. Přehrada táhnoucí se v délce 30 km od Vranova
nad Dyjí až k Podhradí nad Dyjí překypuje velkým množstvím rekreačních objektů a možnostmi pro koupání, rybaření, vodní sporty a další aktivity. Vranov je nazýván také branou do Národního parku Podyjí, území
je velmi zajímavé nejen díky přírodním krásám meandrujícího toku Dyje
se skalisky, hustými a bohatými lesy, stepními lokalitami či vinicemi, ale

i pro cyklisty, protože je zde spousta asfaltových cest a hraničářských
silniček a navíc málo aut mimo rekreační oblasti. Je to také krajina, kde
si připomínáme malou expozicí dobu zátarasů, pohraničních hlídek, ostnatých drátů. Je to také krajina hradů, zámků a zřícenin. Existují zde přechody do Rakouska pro pěší, cyklisty i motoristy, takže můžete spojit návštěvu tohoto kraje s vyjížďkou do ciziny. Navštívit můžete také světoznámé vinice v okolí Šobesu, Hnanic a Šatova.
Národní park Podyjí – původně CHKO vyhlášená na 103 km2 v r.
1978, byla nepřístupná veřejnosti u hranic republiky s Rakouskem. NP
Podyjí byl vyhlášen 1. července 1991 nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb.
a je rozlohou nejmenším národním parkem v ČR – 63 km2, plocha jeho
ochranného pásma činí 29 km2. NP Podyjí je situován mezi Znojmem
a Vranovem nad Dyjí při státní hranici se sousedním Rakouskem.
K 1. 1. 2000 byl vyhlášen Národní park Thayatal i na pravém rakouském
břehu Dyje, čímž vznikl jakýsi dvojnárodní národní park. Území je charakteristické velkou lesnatostí na svazích a nad kaňonem řeky Dyje (až
220 m hluboký), která zde vytváří velké zákruty se skalisky, stěnami a kamennými moři a stejně zařezanými přítoky. Díky zákrutám a hloubce
kaňonu zde vznikly na svazích velmi příhodné podmínky pro pestrou
skladbu fauny a flóry (střídání osluněných a teplých strání se studenými).

NABERTE SI ZDRAVÍ
V KARLOVĚ STUDÁNCE

MIMOSEZÓNNÍ POBYTY 1. 10. - 18. 12. 2007

• REKREAČNÍ POBYT - ubytování od 370 Kč na osobu a den
Pobyt na přání - sami rozhodujete, kdy a na jak dlouho přijedete,
možnost dokoupit stravu a lázeňské procedury.
• SILVESTR 2007
v termínech od 26. 12. 2007 do 1. 1. 2008 s možností prodloužení pobytu do 3. 1. 2008
Pokoje I. kategorie s vlastním sociálním zařízením
Cena pobytu pro dospělou osobu (u dětí od 3 do 10 let se cena snižuje o 15%):
30. 12. 2007–1. 1. 2008
29. 12. 2007–1. 1. 2008
28. 12. 2007–1. 1. 2008
27. 12. 2007–1. 1. 2008
26. 12. 2007–1. 1. 2008

2 noci
3 noci
4 noci
5 nocí
6 nocí

3 900,- Kč
5 000,- Kč
6 000,- Kč
6 600,- Kč
7 000,- Kč

V CENĚ LÁZEŇSKÉHO POBYTU JE ZAHRNUTO: Ubytování I. kategorie (TV, sprcha, WC) •
Polopenze (snídaně + večeře) 3 léčebné procedury: inhalace, uhličitá koupel, perličková koupel •
Raut po dobu silvestrovské zábavy • Silvestrovský přípitek • Živá hudba při zábavném silvestrovském programu • V kavárně reprodukovaná hudba s DJ • Silvestrovský ohňostroj k přivítání
Nového roku • Atrakce: 30. 12. 2007 noční lyžování a sáňkování s prodejem horkých nápojů

Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p., 793 24 Karlova Studánka
tel.: 554 798 262, 554 798 322, fax: 554 772 026
e-mail: puk@k.studanka.cz, www.k.studanka.cz
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REKVALIFIKACE

V Z D Ě L Á VAC Í S T Ř E D I S KO B E L S C H O L A E

PaedDr. Jana Kutínová, Hlinky 46a, 603 00 Brno
Akreditace MŠMT ČR
TERMINÁŘ II. pol. r. 2007

termín
11/9 - 23/11 2007
26/11 - 30/11 2007
1/10 - 2/11 2007
1/10 - 7/11 2007
1/10 - 28/11 2007
2/10 - 4/12 2007
8/10 - 6/12 2007
8/10 - 6/12 2007
18/10 - 19/11 2007
8/10 - 6/12 2007
26/11 - 30/11 2007
12/11 - 16/11 2007
říjen 2007

sleva 20 %

Život a dílo světoznámého ivančického rodáka – secesního malíře,
grafika a dekoratéra, zakladatele české školy klasického
fotografického aktu.

Expozice Alfonse Muchy v Ivančicích byla slavnostně otevřena 24. července 2003 – v den 143. výročí umělcova narození. Nachází se v nově zrekonstruované renesanční budově Staré radnice, v jejímž zadním traktu se
Mucha 24. 7. 1860 narodil.
Alfons Mucha byl jednou z nejpozoruhodnějších postav českého a světového umění konce 19. a první poloviny 20. století. Svým všestranným nadáním zasáhl do celé řady uměleckých oborů – do malířství, sochařství, divadla. Celý svět jej však bude navždy spojovat s jeho úžasnými grafikami,
plakáty, dekorativními či symbolickými obrazy a freskami. Do dějin našich
zemí se vedle toho nesmazatelně zapsal úchvatnou kolekcí monumentálních pláten cyklu Slovanská epopej, kterou je v současné době možné
zhlédnout na zámku v Moravském Krumlově.
Výstava Ivančický rodák Alfons Mucha 1860–1939 zachycuje celoživotní vztah A. Muchy k rodnému městu. Tematicky je rozčleněna do čtyř místností.

777 63 20 10
www.vales-textil.cz

I NA ZAKÁZKU

• SPLÁTKOVÝ PRODEJ

A CENOVÁ KALKULACE ZDARMA

•

SPOTŘEBIČE
V AKČNÍCH CENÁCH

R O D Á C I

Expozice Alfonse Muchy v Ivančicích

• KUCHYNĚ SEKTOROVÉ

• KONZULTACE, GRAFICKÝ NÁVRH

tel., zázn., fax: 543 21 03 46, tel., zázn.: 543 21 03 47
e-mail: vs.kutinova@quick.cz, http://belscholae.czweb.org

V Ý Z N A M N Í

ŽÁDNÁ KUCHYNĚ
NENÍ PROBLÉM

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU

rekvalifikace - název
Hostinská činnost: číšník-kuchař, číšník, kuchař
Barman
Prodavačské práce
Pedikúra, manikúra a nehtová modeláž
Kosmetické práce
Holičské a kadeřnické práce
Cukrářské práce, Pekařské práce
Řeznické a uzenářské práce
Péče o zvířata v zájmových chovech a zooprodejnách
Fotografické práce
Studená kuchyně
Sommelier
Hospodyně – připravujeme

Křenová 33, Brno • tel.: 543 254 301 • po–čt 9.30–17.00, pá 9.30–16.00
J I Ž N Í

M O R A V Y

Bronzová bysta A. Muchy dominuje místnosti, která je věnována převážně životopisným datům, dokumentárním fotografiím, Muchovým
osobním věcem a kopiím dokumentů.
Místnost s korespondencí nejlépe zachycuje Muchův neustálý kontakt
s rodným městem. Návštěvník zde zhlédne i umělcovy prvotiny a obrazy
z mládí – portréty, věž ivančického kostela, titulní stránku desek
obecní matriky města Ivančic. Kresba Vzpomínka na Ivančice či návrh
plakátu krajinské výstavy v Ivančicích jen potvrzují jeho vřelý vztah k rodnému městu.
Další místnost je věnována fotografické práci A. Muchy. Jsou zde vystaveny také známky, které A. Mucha vytvořil po vzniku první Československé republiky v roce 1918.
Velký výstavní sál je věnován malířské a grafické tvorbě. Jsou to především skici k monumentálním obrazům z cyklu Slovanská epopej, studie
ženských i mužských postav, konečné studie k vitrážím do okna katedrály sv. Víta v Praze.
Alfons Mucha pocházel z nezámožné rodiny. Otec Ondřej byl vyučený
krejčí, v době mistrova narození byl ve službách okresního soudu jako
soudní sluha. Na přání maminky Amálie bylo ke jménu Alfons připojeno
Mária. Během studií na Slovanském gymnáziu si přivydělával v Brně jako
fundatista v chrámu na Petrově. Po nepřijetí na pražskou akademii nastoupil jako písař u ivančického soudu. V letech 1879–1881 pracoval
v dílně divadelních dekorací ve Vídni. V roce 1885 odešel na akademii do
Mnichova a v roce 1887 do Paříže. Změna v Muchově kariéře nastává získáním objednávky na plakát pro nejslavnější dámu Francie Sarah
Bernhardtovou. Přes
noc se stává uznávaným umělcem. Sarah
Bernhardtová je tak unesena
výtvarným
projevem A. Muchy,
že s ním uzavírá exkluzivní smlouvu. Jejich
spolupráce se postupně rozšiřuje až
na návrhy kostýmů,
šperků, kulis apod.
Alfons Mucha v tomto
čase plně využívá
všech zkušeností, které nabyl v dobách
svých obtížných začátků.
Nejúspěšnější
mistrovo období je kolem roku 1900, kdy
na světové výstavě
v Paříži bylo Muchovo
umění art nouveau patrno na každém kroku.
V pařížském prostředí
byl Mucha provždy přijat jako dekoratér. Pokud by měl vyšší ambice, musel přijít s něčím šokujícím. Tím byla myšlenka na Slovanskou epopej.
Roku 1904 odjel do USA získat prostředky na uskutečnění této myšlenky.
Cyklus dvaceti obrazů z historie Slovanstva Mucha dokončil po 18 letech
práce v roce 1928 a věnoval jej městu Praze. Po vzniku republiky v roce
1918 navrhoval bankovky, státní znak a první známky. V roce 1939 nacistická vojska obsadila Čechy a Moravu, za čtyři měsíce po této tragédii –
14. července 1939 Alfons Mucha, těžce nemocný, po výslechu gestapa
umírá na zápal plic.

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU
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TIPY NA VÍKEND

Kovalovické koupaliště, jediné svého druhu v kraji

V Kovalovicích na Brněnsku otevřeli koupaliště, v němž vodu čistí výhradně vodní rostliny, řasy a další organismy, proto k jeho provozu nejsou potřeba žádné chemikálie. Je to první takové koupaliště v kraji.
Ačkoli byla plovárna ve vísce s 600 obyvateli zprovozněna teprve na
konci června, lidé si ji už našli.
Takzvaný přírodní koupací biotop se skládá z několika lagun. Vodu
z největší z nich, která slouží rekreantům, přečerpává čerpadlo do kaskády menších lagun. Tam voda protéká mezi vodními rostlinami a čistí
se. „Třeba u řas je vidět, jak krásně pracují. Jsou úplně zelené a bují, jak
zpracovávají organické nečistoty,“ popsal pan starosta Blahák.
Koupaliště zatím funguje ve zkušebním provozu a vychytávají se mouchy. Například se ukázalo, že mola kloužou, radnice proto na ně nechala připevnit přírodní koberce. Řeší se také problém s oblázky, které
jsou při okrajích laguny a lidé je při koupání postupně shrnují dolů.
Chyby chce starosta odstranit do října, kdy se areál bude kolaudovat.
Už nyní se však podle Blaháka ukázalo, jak výhodný je koupací biotop
na provoz. Obec, která areál postavila a spravuje ho, stojí 200 korun
denně provoz čerpadla. Kromě toho platí dva pracovníky, z nichž jeden
sedí v pokladně a druhý dohlíží na rekreanty. Denní provozní náklady tak
dosahují zhruba 1200 korun, zatímco zisk ze vstupného se může ve
dnech, kdy přijde například 700 lidí, pohybovat kolem 12 000 korun,
uvedl Blahák. Celodenní vstupné stojí dospělého 30 korun, studenty
a děti polovic, děti do pěti let mají vstup zdarma. Po páté hodině odpoledne platí příchozí polovic.
Kovalovické koupaliště je jediné svého druhu na jižní Moravě a jedno
z mála v Česku. Starostové prý už k Blahákovi chodí na porady, jak něco podobného zřídit u nich. ,,Myslím si, že koupací biotopy by měly být
v každé větší obci,“ soudí starosta.
Kovalovice stálo vybudování koupaliště asi čtyři miliony korun. Část
peněz na stavbu schválili jihomoravští radní, 980 000 korun věnovala
společnost Českomoravský cement. Asi 550 000 korun zbývá starostovi sehnat. V příštích letech plánuje ke koupališti přistavět hřiště
na minigolf a plážový volejbal. Na jejich zbudování hodlá získat peníze
z Evropské unie. ,,Zatím však nebyly zveřejněny výzvy,“ uvedl.

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně

V roce 2001 se dohodlo město Ivančice, obec Hlína a Klub českých
turistů, že společně postaví na Hlíně rozhlednu. Stavba se měla financovat ze sbírek, darů občanů a sponzorů. Rozhledna měla nést jméno ivančického rodáka Vladimíra Menšíka, a proto se dosti spoléhalo na pomoc
umělců, mezi něž Menšík patřil.
27. května 2001 se uskutečnil slavnostní
akt, představení a symbolický poklep základního kamene budoucí rozhledny, na
které se dostavilo více než 200 účastníků
a také významné osobnosti. Projekt rozhledny vytvořil architekt ing. V. Čuhel
z Tišnova, základní kámen pak pan
Malcher z Ivančic, následovalo dokončení
opláštění, zábradlí a celkové doladění interiéru. Den „D“ pro rozhlednu nastal
24. srpna 2006. Na místo, kde má stát
Menšíkova rozhledna, se sjíždějí lidé
z Hlíny i z okolí a netrpělivě vyčkávají na příjezd jeřábů a nákladních plošin s částmi
rozhledny. Jeřáby rozhlednu postupně usazují na betonový podstavec. Stavbě rozhledny přihlížejí i starosta Ivančic
MUDr. V. Adam a starosta Hlíny Miloš
Dostalý. Nechybí tu ani architekt rozhledny ing. Čuhel. Nakonec přijíždějí i média a novináři. Rozhledna se veřejnosti otevřela 29. dubna 2007. Je
22 metrů vysoká a na vyhlídkový ochoz nás dovede 96 schodů.
Málokdo ví, že z rohledny je možné vidět Alpy. Tato možnost se naskýtá jen několikrát do roka, a tak mnoho lidí není ve správný čas na správném místě. Vidět Alpy se nejčastěji podaří v zimních měsících, kdy se
prudce střídají teplotní rozdíly. K vidění jsou dva vrcholy v pohoří Totes
Gebirge – Mrtvé hory, asi 40 km před známým ledovcem Dachstein.
Vzdálenost je úctyhodná asi 240 km. Jedná se o vrcholy Groos Priel
2523 m a Rabestein 2100 m. Druhé pohoří, které je z Hlíny vidět, je
Schneeberg – Sněžná hora s nejvyšším vrcholem Klosterwapen 2076 m.

Návštěvní provoz na rozhledně je celoroční:
DUBEN–ZÁŘÍ: otevřeno víkendy a svátky
10.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
ŘÍJEN–BŘEZEN: otevřeno neděle
13.00 - 15.00 hod.

Prodloužená dovolená v Lázních Lednice

Místo přírodních krás a pohádkových zámků
pro vás otevřelo nový lázeňský areál.
Moderní rehabilitační zařízení poskytuje
komplexní léčebné a rehabilitační služby, využívající účinků přírodní jodobromové minerální

vody, která blahodárně působí
na pohybový a oběhový systém,
na neurologické nemoci, ale i na
gynekologické potíže a stavy po
popáleninách.
Lázně nabízejí komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, s celkovou kapacitou 72 lůžek. Hosté
mají k dispozici jídelnu, bar,
venkovní terasu, internetový
koutek, klimatizovanou tělocvičnu, fitcentrum, bazén a saunu.
Bezbariérový přístup je zabezpečen do všech částí budovy.
Nádherné lázeňské prostředí,
příjemný personál a blahodárné účinky minerální vody
určitě uspokojí i náročnější
klientelu.

Lednicko-valtický areál
Kdo hledá aktivní odpočinek, nalezne v Lednicko-valtickém areálu nejrůznější způsoby, kterak ho naplno využít.
Od pěší turistiky nebo cykloturistiky po naučných a vinařských stezkách, plavby po řece Dyji, jízdy na koni, návštěvy
historických objektů a hudebních festivalů, tradičních jarmarků až po rybaření.

Rodinná dovolená
v Lednici
Okolí města Lednice
a samotný Lednicko-valtický areál nabízí širokou škálu sportovních aktivit.
Naproti tomu lázně vám
poskytnou odbornou relaxační a rehabilitační péči.
Máte možnost si vybrat
z nabídky volných procedur, které uspokojí celou
rodinu. Sportovní aktivity:
bazén, fitcentrum, tělocvična, pétanque, kriket, jízda na kole, turistika,
projížďka na koních a na loďkách, squash, badminton, tenis, kuželky, bowling.

Otevírací doba:

informace v prodejně

Dětský nábytek

reprezentačního sídla neužil – přední královský hrad a sídlo moravských
markrabat se postupně přeměnilo v mohutnou pevnost.
Opevnění hradu i města se rychle opravovalo a zdokonalovalo zejména
při vojenské okupaci Moravy švédským vojskem a následkem dvojího ohrožení města v letech 1643 a 1645. Krátce po porážce stavovského povstání
v roce 1620 byli na Špilberku vězněni přední moravští účastníci této protihabsburské ,,rebelie", posléze tam bylo vězněno kromě desítek obyčejných
trestanců také několik vysoce postavených vojenských osobností, např. proslulý plukovník pandurů Franz Trenck.

Kvalitní německé kuchyně
SCHÜLLER a NEXT125

Kupón 2/07
na slevu 8%

2/07

c e n a: 1 0 8 0 0 0 K č

68 000 Kč

cena včetně spotřebičů

sleva na vest.
spotřebiče
10–15 %

3 řady, 250 provedení
7 cenových kategorií
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Masívní ložnice
Ohýbaný nábytek
Ortopedické matrace
9/04
Kupón na slevu

Sedací souprava
Polohovací
křesla

n ěm e ck á v ýr o b a

Představujeme Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy

V roce 1783 rozhodl císař Josef II. o přeměně zrušeného pevnostního vězení na Špilberku na civilní věznici určenou pro nejtěžší zločince. Od roku
1822 byli v severním křídle hradu uvězněni např. proslulí italští karbonáři.
V roce 1855 císař František Josef I. špilberskou věznici zrušil a po odchodu posledních vězňů o tři roky později se její prostory přeměnily na kasárny, kterými zůstaly dalších sto let.
Jako věznice však hrad sloužil i za obou světových válek.
Od roku 1960 je Špilberk sídlem muzea, od roku 1962 dokonce národní kulturní památkou.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (PRA JM) je zájmovým sdružením právních osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Sdružení obcí
a měst jižní Moravy a Krajská hospodářská komora jižní Moravy. Byla založena 10. září 1997 za účelem zabezpečení administrace programu PHARE
CBC pro Fond malých projektů v rámci
spolupráce v regionu jižní Morava –
Dolní Rakousko.
Aktivity byly následně rozšířeny
o asistenci zahraničním investorům
a konzultace a přípravy projektů do
strukturálních fondů
se zaměřením na
města a obce.
PRA JM se aktivně zapojila do realizace Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje. V současnosti PRA JM působí ve sféře přípravy
projektů do Strukturálních fondů EU, podpory přímých investic do regionu,
informačních služeb, administrace Dispozičního fondu (INTEREG IIIA),
rozvoje klastrových iniciativ aj.
PRA JM získané prostředky reinvestuje do aktivit a projektů ve prospěch
regionu.
388 630 000 Kč schválených dotací
V období 2002–2006 se PRA JM podařilo dosáhnout 79% úspěšnosti
v počtu zpracovaných žádostí o dotace. Podíl získaných dotací z celkového
počtu požadovaných dotací tvořilo 90 %, celkový finanční dojem schválené
dotace dosáhl 388,63 milionů Kč.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Kasematy a rozhledna
Červen až září
– denně mimo pondělí 9.00–18.00 (o prázdninách i v pondělí)

17

Po–Pá: 10.00–12.00, 13.00–17.45 So: 9.00–12.00

včetně dopravy, montáže a vestavných spotřebičů

www.bavax.cz

KOMPLETNÍ DODÁVKY KUCHYNÍ NA KLÍČ

Na jižní Moravě nad soutokem dvou řek, Svitavy a Svratky, leží největší moravské město Brno, nad kterým se tyčí v zeleném prstenci stromů mohutný
hrad Špilberk, za jehož studenými zdmi se ukrývají dlouhé chodby s ponurými celami nejobávanějšího žaláře všech dob, špilberských kasemat.
Gotický hrad z první poloviny 13. století si příliš svého původního účelu

Horova 38 (vedle hotelu Kozák)
Brno-Îabovfiesky
kuchynû: 541 211 216,
nábytek: 541 224 153

sleva na veškerý
sortiment

Hrad a pevnost Špilberk

NÁBYTEK
KUCHYNù

Kupón 5 %

NA SOUTOKU DVOU ŘEK

Podpora z EU je pro jižní Moravu stále atraktivní
V květnu 2007, na pátém kole Dispozičního fondu (podporuje malé projekty ze zdrojů EU), došlo ke schválení tzv. rezervních projektů (aby dotace
EU byly plně vyčerpány). Bylo podpořeno 9 rezervních projektů ve výši
1 006 425 Kč. V minulosti byly podpořeny takové projekty, jako: Slavnosti
chleba – Slup, Vídeňský ples – Hustopeče, Valtické vinobraní 2006 –
Valtice, Sportovec města Moravský Krumlov – AC Moravský Krumlov
a mnoho jiných.

S KABRŇÁKEM BUDETE VŽDY O KROK VPŘEDU
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ZASKLENÍ LODŽIE

VÁ M Š E T Ř Í T E P L O A P E N Í Z E
Originální finský zasklívací systém posuvných
a otočných tvrzených skel bez svislých rámů.
Na přání doplňkové konstrukce, vykrytí spodní
části zábradlí, možnost barevného řešení,
sušáky prádla, atd.

ZÁRUK

A 5 LE

T

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů
MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK
OPTIMI, spol. s r.o., Lidická 31, 602 00 Brno
tel.: 541 248 697 ● mobil: 728 440 150
Množstevní
optimibrno@quick.cz
slevy
www.optimi.cz, www.optimi.eu

Držitel ISO 9001:2001 a výhradní licenční výrobce v ČR podle světového patentu WO 89/05389
HOROSKOPY

Panna (23. 8.–22. 9.)

Člověk narozený
v tomto znamení
má vrozené sklony
k vědě a podnikání.
Pomáhá mu v tom
ambice a výdrž. Výraznou vlastností jeho charakteru je realistický pohled na život. Své různé schopnosti rád využívá při práci a má díky tomu úspěch. Je to osoba přesná
a velmi pečlivá. Je to perfekcionista
ve všem, co dělá. Dobře si radí
v technických vědách a s ruční prací. Vše, co se jí týká, velmi pečlivě
promyslí. V životě se spoléhá sám
na sebe a velmi nerad jde do podniků bez racionálního zdůvodnění.
Má rád to, co je trvalé a bezpečné,
ve všem jiném dokáže mít vlastní
názor. Je citlivý na kritiku, ale sám
velmi rád kritizuje. Ve svých názorech bývá velmi konzervativní. Na
cokoliv nového i na různé změny si
Panna zvyká dosti pomalu. Obecně
je skromný, klidný, citlivý, ale bývá
zlomyslný.
V kontaktech s lidmi se rozhoduje podle jejich užitečnosti pro jeho vlastní cíle. Velmi
často mívá komplexy. Omezuje kontakty s lidmi, ale bývá
dosti oblíben. Dokáže se přizpůsobit každé společnosti.
Má rád zábavu a dobrou kuchyni. Během času se z něho
stává lakomec a mívá různé
zvláštní zvyky. Láska mu nepřináší vždy štěstí, neboť příliš
často si musí něco propočítat
a promyslet. V tomto znamení
je hodně starých mládenců

a starých panen. První milování
většinou zažije až v manželství.
Panna je většinou velmi opatrná
na své zdraví, které má dobré až
do velmi pozdního věku. Nejlépe
si poradí jako lékař, učitel, poradce, diplomat, obchodník, sochař,
kritik, malíř a filozof.
Planeta: Merkur
Živel: Země
Roční období: Léto
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Střelec, Kozoroh
Šťastná čísla: 5, 10
Kámen: Nefrit, podle talmudu
jaspis

Kov: Rtuť
Květina: Chrpa, sedmikráska
Bylina: Čekanka, jasmín
Strom: Cedr, borovice
Pták: Holub
Barva: Hnědá
Tkanina: Hedvábí

G U R M Á N S K É S P E C I A L I T Y V E Z N A M E N Í H O R O S KO P U

Recepty pro Pannu

Panny trpí nejčastěji na nervové nebo vnitřní choroby, které jsou způsobeny častou náladovostí u lidí v tomto znamení. Také by si Panny měly dávat pozor na trávicí trakt. Jejich potíže jsou často způsobeny tím, že
berou spoustu věcí příliš tragicky, a tak je pro ně nejlepším lékem humor a nadsázka. Vzhledem k tomu by měl jejich jídelníček obsahovat
hlavně lehká jídla, nemělo by se v něm vyskytovat příliš mnoho ostrého
koření a tmavého masa.
MAĎARSKÁ OKURKOVÁ POLÉVKA
300 gramů vařené rýže, 1 menší čerstvá okurka, 1 zelená
a 1 červená paprika, 1 litr hovězího vývaru, zakysaná smetana
Uvařenou rýži vyklopíme na střed talíře, obložíme na kostky nakrájenou okurkou a paprikou, které jsme předtím promíchali dohromady. Vše
zalijeme vývarem dobře smíchaným se smetanou.
SALÁT Z VAŘENÉ RYBY
300 gramů vařené ryby, 80 gramů vařené mrkve, 60 gramů vařeného celeru, 3 sterilované okurky, pepř, sůl, 1 majolka, 1 bílý
jogurt, 1 lžička worcestrové omáčky
Nakrájenou vařenou rybu, mrkev, celer a okurky promícháme, pokapeme worcestrovou omáčkou, smícháme s majolkou a jogurtem, osolíme, opepříme a dáme do ledničky vychladit.
KUŘECÍ PLÁTKY S MEDOVOU KRUSTOU
8 kuřecích plátků, 150 gramů jogurtu, 1/2 lžičky zázvoru,
2 stroužky česneku, 1/2 lžičky skořice a soli, mletý hřebíček,
kardamon, 100 gramů mletých mandlí, 2 lžíce másla, lžička medu, 4 lžíce vody, 150 gramů zakysané smetany
Jogurt se zázvorem, česnekem, skořicí, hřebíčkem, solí a mandlemi
umixujeme na hladkou kaši. Plátky naskládáme do vymazané ohnivzdorné misky a potřeme kaší. Ohřejeme máslo s medem, pokapeme
kuřecí plátky a nepřikryté necháme hodinu odpočinout. Plátky 15 minut
dopékáme v troubě (na 225 stupňů), přikryjeme fólií a dalších 5 minut
dopečeme. Výpek zředíme vodou, vmícháme zakysanou smetanu.
Omáčku dochutíme solí, pepřem, cukrem a podáváme odděleně.

ALOE VERA „královna léčivých rostlin“

LILY OF THE DESERT – Doplňky stravy a kosmetika

Aloe vera šťáva, gel
473 ml, 946 ml, 3,7 l

Certifikace IASC – Mezinárodní vědecká rada pro aloe Schváleno MZ ČR

Na kterou stranu jede autobus,
který vidíš na obrázku?
Podívej se důkladně! Už víš odpověď?
Možné jsou jen dvě, a to „jede
doleva“ nebo „jede doprava“.

Ještě pořád nevíš? Tak se podívej dále.
Děti ve školce to věděly hned ...
„Doleva“
A proč?
„Protože nejsou vidět dveře.“

HÁDANKY A CHYTÁKY

Jestli jsi neuhodl, je čas vrátit
se do jeslí! Hezký zbytek dne!!!

NOVINK
A V ČR
POTŘEBUJETE:
• posílit imunitu
• detoxikovat organismus
• povzbudit přirozené spalování tuků v těle

Příznivě působí i při jiných zdravotních problémech.

více na www.aloeverashop.cz

Zákaznická linka +420-607-999-000 (Po-Ne 10.00 – 22.00)
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naše NOVÁ prodejna – Brno, Merhautova 69

Otevřeno: po–pá 8.30 –17 hod.
Tel.: +420 545 577 134

www.vyroba-nabytku.com

LEOŠ FRÖMMEL
truhlář

DOPRODEJ TÉTO VZORKOVÉ KUCHYNĚ

JAROSLAV KONUPKA
montáže

Otevřeno
PO–PÁ: 13.00–18.00 hod.
SO: 10.00–13.00 hod.

KUCHYŇ 3,5 m
spotřebiče ARDO

tel.: +420 606 924 425
+420 604 684 032
skype: nabytekleo
e-mail: leos.froml@tiscali.cz

Cena: 53 031 Kč
V CENĚ MONTÁŽ

P Ř E H L E D N A Š Í V Ý R O BY
– vestavné skříně, předsíňové stěny
– kuchyňské linky,
– komody, knihovny a dětské pokoje
– zařízení bytů, kanceláří, prodejen
vše podle Vašich představ i návrhů

možnosti: – zaměření
– montáže, dopravy, odborné rady

dodávky a zabudování
vestavných spotřebičů

ManhalterKuchyně

Táborská 59, Brno, Po 8–12 h, Út, St 14–17 h.

NEJSME NEJLEVNĚJŠÍ – ALE JENOM KVALITNÍ VÝROBCI NÁBYTKU

PROGRAM PRO KUCHYNĚ
V PANELOVÉ ZÁSTAVBĚ
MOŽNOST I NA SPLÁTKY

nabízíme řešení Vám všem, kteří bydlíte v panelových bytech
a plánujete zřízení nové kuchyně, nebo renovaci stávající kuchyňské
sestavy s možností modernizace. Neváhejte a informujte se na:
nebo tel.: +420 515 540 713, +420 605 550 353
manhalterkuchyne@seznam.cz

www.manhalter-kuchyne.cz
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pro seniory
a zdravotně
postižené

Nově otevřený penzion pro seniory a zdravotně postižené občany již přijal první klienty.
Penzion nabízí ubytování s komplexními službami v domácnosti klientů včetně lékařské a ošetřovatelské
péče a řady nadstandardních služeb, které významně přispějí ke komfortu osob žijících v našem penzionu.
CENÍK včetně DPH: Pokoje: denní platba osoba/den:
jednolůžkové/dvoulůžkové 630,–/470,–, příplatek za diastravu 16,–.
Žadatelé s III. a IV. stupněm příspěvku na péči – cena dohodou.

Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou • tel.: +420 566 694 111 (recepce – 24 hod.),
566 694 104, 606 745 573 • e-mail: seniorpenzion@email.cz
www.seniorpenzion.euweb.cz

S TĚHOVÁNÍ

„Stěhování bude hračka, když si pozveš partu Bočka"

Byty, RD, kanceláře, dílny, klavíry, trezory, stroje atd.
VYKLÍZENÍ všech prostor vč. likvidace

LIKVIDACE
POZŮSTALOSTI

Výkup a prodej použitého nábytku - likvidace

BAZAR NÁBYTKU

Stěny, sedačky, postele, kancel. nábytek, bílá elektrotechnika atd.

545 221 677, 603 788 336
Komárovská 17, Brno, www.bocek.cz

