KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM
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NEJVĚTŠÍ KŠANDY

Michal Kolařík z Černé Hory u Blanska vyrobil ve své rodinné firmě
největší kšandy v České republice,
které premiérově představil v červnu 2007 na mezinárodním festivalu Pelhřimov – město rekordů.
„Inspirací k výrobě šlí na výšku čtyřmetrové postavy nám byla návštěva
Pelhřimova – města rekordů. Nápad je
ale věc jedna, realizace věc druhá.
V pohádkách nežijeme, a tak nebyl k dispozici čtyřmetrový obr.
To nás však neodradilo, rozhodli
jsme se jej schematicky imitovat..., alespoň jeho horní polovinu od pasu
nahoru.“ Ani výroba rekordních šlí nebyla jednoduchá – bylo třeba sehnat pruženku, šlové závěsy a šlové
posuny pro zhotovení kšand tak velkých rozměrů.
Vypomohly spřátelené dílny a výsledek je impozantní: Na
rekordní šle o délce 355 cm a šířce 15 cm (zvětšení je
provedeno přesně v poměru: o co jsou kšandy delší, o to
jsou i širší) bylo spotřebováno materiálu, že by bylo možno
z něho ušít 75 kusů dětských šlí. Kšandy se po skončení
festivalu staly exponátem pelhřimovského Muzea rekordů
(Pokračování na str. 9)
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KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

REKLAMNÍ
PŘÍLOHA

Číslo 2, ročník I, říjen 2007
Cena 18 Kč
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STARÉ DVEŘE OPĚT NOVÉ!
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JEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ
E
• renovace dveří a zárubní
PŘIJMEMhláře
• vchodových dveří vč. zabezpečení
u
tr
stolaře a
• vysoká kvalita, dlouhá životnost
• dodávka nových dveří fóliovaných i dýhovaných
• zhotovení posuvných dveří na míru
• renovace kuchyní
• výroba nábytku na míru
• bezplatná služba dveřmistra

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

Reality MOUŘENÍN, spol. s r. o.,
se sídlem Francouzská 375/41, 602 00 Brno,
IČO:25999877, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka
48339
tel + fax.: 461 619 321, mobil: 602 58 99 59,
e-mail: mourenin@mourenin.com
NOVINKA!!!! Prodej chalupy ve Vítějevsi.
Prodej penzionu ve Vikýřovicích, okr.
Samostatně stojící čtvercový dům s uzaŠumperk. Zavedený ubytovací a stravovací podnik na okraji Šumperka, v podhůří Jeseníků. Penzion je kompletně vybaven, zahrnuje restauraci ze 70 místy,
zahradní restauraci s terasou pro 60 lidí,
formanskou pivnici pro 25 lidí, americkou
hernu, kiosek se zmrzlinou, 3 garáže,
parkoviště. Ubytovací část má 18 pokojů,
které jsou zařízeny WC, sprchou, TV,
vřeným dvorem, 3 obytné místnosti, koupelSAT, telefonem, některé terasou, u dvou
na, splachovací WC, 2 letní ložnice v podpokojů je malý venkovní bazének.
kroví, stodola, kůlna. V dobrém stavu. Před
CENA: info v kanceláři
domem okrasná zahrada, za domem ovocný
2
sad. Celkové pozemky 5461 m . Ihned
Prodej bytů obsazených nájemníkem
obyvatelné, možno i k trvalému bydlení.
v Přerově.
Ceny od 407 000 Kč
Vzdáleno od Brna cca 50 km.
INFO: Ing. Bc. Zuzana Burdová, tel.
CENA: 990 000 Kč
606 619 736

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

Tel.: 608 308 361

sleva 20 %

é
zajímav
ceny

ŽÁDNÁ KUCHYNĚ
NENÍ PROBLÉM

• KUCHYNĚ SEKTOROVÉ

•

I NA ZAKÁZKU

• SPLÁTKOVÝ PRODEJ

KONZULTACE, GRAFICKÝ NÁVRH
A CENOVÁ KALKULACE ZDARMA

•

SPOTŘEBIČE
V AKČNÍCH CENÁCH

Křenová 33, Brno • tel.: 543 254 301 • po–čt 9.30–17.00, pá 9.30–16.00

I N F O R M AC E Z R E G I O N Á L N Í R O Z VO J OV É AG E N T U R Y J I Ž N Í M O R AV Y
Hlavními činnostmi v rámci podpory přímých investic jsou bezplatný servis potenciálním investorům, následná péče o umístěné investory, posilování
vazeb zahraničních firem na místní dodavatelské firmy a na výzkumné a vývojové instituce. Mezi další činnosti patří
spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic

investory, doporučení nejvhodnějšího výběru lokalit, poskytování základních informací při získávání dotací na výstavbu technické infrastruktury průmyslových
zón. Průmyslové zóny jsou prezentovány potenciálním zahraničním
zájemcům při jejich návštěvě
v Jihomoravském kraji. RRA JM je také pověřena koordinací programu
One-stop-shop, zajišťujícím propojování a poskytování informací z jednoho
místa

SLUŽBY INVESTORŮM A OBCÍM

SLUŽBY POTENCIÁLNÍM INVESTORŮM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
RRA JM poskytuje potenciálním investorům – ať domácím, nebo zahraničním
– zdarma informace o celém regionu, poradenství ohledně výběru vhodných
průmyslových nemovitostí, vhodných dodavatelů a možných investičních pobídek. Zajišťuje rovněž kontakt s orgány státní správy a samosprávy (obecní úřady,
úřady práce, cizinecká policie apod.), vzdělávacími institucemi a poradenskými
společnostmi (HR agentury, konzultantské společnosti, realitní agentury).
SLUŽBY OBCÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
RRA JM poskytuje obcím v Jihomoravském kraji konzultace při přípravě průmyslových zón, tj. posouzení zón z hlediska jejich využitelnosti pro zahraniční

Tipy na víkend

6. 10. 2007 20.00 hod
Letní hodky
Předhodové zpívání
Kulturní dům Poštorná, účinkují
členové Slováckého krúžku
Poštorná a pozvané
Břeclav: Poštorná
12. 10. 2007 – 14. 10. 2007
Tradiční krojované hody
12. 10. – beseda u cimbálu
13. 10. – taneční zábava
14. 10. – slavnostní mše svatá,
průvod pro stárka a stárku, pro
povolení hodů, hodová zábava
Ratíškovice: Ratíškovice

12. 10. 2007 – 21. 10 2007
Podzim v arboretu
Otevřeno od 9.00 do 17.00
Boskovice: Arboretum Šmelcovna

18. 10. 2007 – 21. 10. 2007
Tradiční krojované hody s právem v Kněždubě
18. – 21. 10. Tradiční krojované hody s právem v Kněždubě – hodové
zvyky, vystoupení krojovaných, chození po dědině
Kněždub: Kněždub

20. 10. 2007
V. večerní prohlídky podzemí
Slavkov u Brna: zámecké podzemí ve Slavkově u Brna

24. 10. 2007
Koncert Žalman a spol.
Boskovice: Zámecký skleník

28. 10. 2007
Setkání přátel zpěvu a přírody na Hoře Sv. Klimenta ve Chřibech
Hora Sv. Klimenta (Chřiby) – Neformální setkání folkloristů
Kyjov: Hora Sv. Klimenta (Chřiby)

Slovo vydavatele

Vady na kráse

Vzpomínáte si ještě na okamžiky, kdy jste v porodnici poprvé spatřili svého potomka? Oživujete si stále ve svých mozkových závitech jeho
první krůčky, problémy, dny všední i sváteční? Ve stejném rozpoložení
se nachází celá naše redakce. „Narodilo“ se první číslo KABRŇÁKA
a my jsme plni očekávání i pochybností. Bude časopis stále milý a přívětivý, bude ho číst hodně lidí, kolik dětských nemocí budeme muset vyléčit a jaká bude jeho perspektiva. Jako každý zodpovědný rodič i my
pečujeme o nováčka s maximální péčí. Víme, že první nadechnutí je
mnohdy spojeno i s velkým křikem a kůžička na novorozeneckém tělíčku je velmi vrásčitá. Podobnými neduhy trpělo i první číslo, ale grafický
make-up již tohoto čísla mnohé „pupínky“ vylepšil a také po obsahové
stránce nabíráme druhý dech k ještě pestřejšímu obsahovému zaměření. Časopis má mnoho zajímavých rubrik a článků. Jmenujme jen namátkou cestopis, vinařskou turistiku, křížovky, povídání o zvířatech, rybách i houbách. Rekordní počet příspěvků završuje i prezentace agentury Dobrý den z Pelhřimova. Prostě KABRŇÁK přináší pro každého
něco – na své si přijdou i luštitelé křížovek, fajnšmekři na náročné vědomostní testy a možná budou pro vás zajímavá i latinská názvosloví.
KABRŇÁK je dobré čtení, je to jako pohlazení.
Zasílejte nám vaše příběhy, postřehy i fotografie. Staňte se spolutvůrci vašeho časopisu.
KABRŇÁK je měsíčníkem vašeho životního stylu.
PaP

Tipy do Brna

Divadlo svět – divadelní plakát
21. 9.–10. 11. 2007
Místo konání: Galerie HAdivadlo Brno, Alfa pasáž, Poštovská 8d
39. výstava cyklu Brno – hlavní město grafického designu. Výstava originálních návrhů divadelních plakátů členů SBB, předních českých
i světových grafiků.
Sahara
26. 9.–15. 12. 2007
Místo konání: Brno, MZM, pavilon Anthropos, Pisárecká 5
Rozsáhlá mezinárodní výstava mapující mozaiku a historické dědictví
prostředí Sahary a jejího okolí, od nejstarších počátků až po současnost. Zvláštním fenoménem tohoto prostoru je zachycení dálkového
transaharského obchodu.
Filip Cenek – Zažils?
3. 10.–2. 11. 2007
Místo konání: Brno, Galerie mladých, Radnická 4
Prezentovaný projekt zastupuje autorovu tvorbu re-editů z nalezených
fotografií a zvuků směřující ke specifické audiovizuální revizi vzpomínání a imaginarity.
Koulení kola z lednice do Brna
6. 10. 2007
Start závodu v 9.00 z náměstí v Lednici
Cíl závodu v podvečer na nádvoří Staré radnice v Brně
Recesistický závod tříčlenných družstev v koulení loukoťových kol. Start
na lednickém náměstí, cíl na brněnské Staré radnici.
Snaha oživit brněnskou pověst o brněnském kole a koláři Birkovi.
Výlov Jedovnice
20. 10.–21. 10. 2007
Autobus do Jedovnic IDS 201 (jízdenka 29 Kč)
Rybník v městečku Jedovnice je dějištěm již tradičního výlovu.
Akci doprovází množství stánků, kde je možno ochutnat čerstvé rybí
speciality.

KALENDÁŘ AKCÍ

6. 10. 2007
Dýňobraní
Ukázky dýňových výpěstků, zdobení dýní vyřezáváním, ochutnávka různých specialit z dýní, soutěže pro děti
Slavkov u Brna: Zámek Slavkov u Brna
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Dobrodružná dovolená na Kypru a v Libanonu
k zemi. Vše se v kabině natáčí a vy
si můžete přehrát svoje reakce.
Vyděšené tváře a mnohdy odhalená
těla mladých děvčat i otevřené tělní
svěrače jsou dostatečným kořením
takového „letu“.
Po vynikajících zážitcích u moře
je výborný i zážitek v samotném hlavním městě Nicosii, kde hranice
mezi tureckou a kyperskou částí
ostrova vede i uprostřed domu –
ložnice.
Doba překročení této linie je přísně stanovená, pokud se zpozdíte,
musíte přenocovat a za doprovodu
vojáků mezinárodních sil to bylo docela dobrodružné. Vy to raději nezkoušejte.

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Turbíny Boeingu 737 jedou na
plný výkon. Rychlý start a stoupání na letovou hladinu neumožňuje cestujícím zbavit se
povinných „pásů“. Letový koridor je obsazen – jsou dovolené
a vzduch je plný letounů. Teprve
po 40 minutách letu se objevují
na palubě stewardky s nápoji a jídlem. Trochu to
stále houpe a třese, pořád nemůžeme využít tu
ideální „letovou stopu“.

Po sedmdesáti
minutách se palubním rozhlasem ozve pilot. Přeplněný vzdušný prostor nedovolil dříve ani „kormidelníkům“ letadla věnovat se cestujícím. Po třech hodinách letu se objevují na moři lodě,
bárky, pláže. Dlouhá otáčka
nad mořem, nízký let a moře
téměř olizující trup letadla
a nakonec bezproblémové
přistání na kyperském letišti
Larnaca.

Následuje cesta klimatizovaným
autobusem do oblasti Ayia Napa,
hotel Christofinia. Klidný rodinný hotel s bazénem téměř neobsazeným,
příjemným personálem a dobrým
jídlem.
Z hotelu do centra města trvá
cesta autobusem 20 minut a jízdenka stojí cca 20 Kč. Stovky res-

taurací,
o b chodů, nočních barů, diskoték
a atrakcí. Pro nás je rozhodující ovšem
blízkost přepychové
pláže s bílým pískem,
nádherně čistým a teplým mořem. Půjčit si
můžete cokoliv – skútry, lodě,
šlapadla a na zpáteční cestě
z pláže se můžete nechat z jeřábu
spustit po hlavě do moře. A večer,
pokud ještě chcete řádit, se naopak
pro odvážné jeví jako super střelba
„v kouli“ do výše 200 m a pak volným pádem na gumových lanech

město Bejrút – Paříž Orientu.
Ale ještě předtím je nutno dodat, že zaoceánská mořská loď
se pyšnila několika palubami,
nákupním střediskem, několika
restauracemi, hernou, kasinem
a bazénem.

Calypso,
která odplouvá
do Libanonu, hlavního města Bejrútu,
za několik hodin. Tato plavba
je první po dvou

Loď se po zakotvení stala součástí obrovského parkoviště dalších zaoceánských skvostů. Největším
skvostem je ovšem cesta z Limassolu do Bejrútu a samotný kopcovitý, členitý Bejrút. V tomto městě můžete cestovat autobusem, taxíkem,
ale i lanovkou do výše položených
míst. Město je plné památek, typických krámků, ale i město obchodních zastoupení z celého světa.
Smutně a krásně působící jsou už
jen rozbombardované jednotlivé ulice a domy – to je výsledek dřívější
války. Sídlo vlády a parlamentu střeží po zuby ozbrojení vojáci. Ve vzduchu stále visí napětí. Právě proto
jsou pláže poloprázdné a hotely mají neskutečně příznivé ceny. Mírové
jednotky OSN včetně slovenských
vojáků zde potkáte na „krizových“
místech.
Po Bejrútu nesmíte vynechat nejstarší město na světě Byblos – město s obrovskou historií, dokonale
udržovanými památkami a překrásným výhledem. Jen vedro je tu nepříjemné.

letech, kdy to
bylo nebezpečné a zakázané. Po
jedenácti
hodinách cesty
touto přepychovou lodí, kde
obýváme luxusní kajutu bez čísla, ale s honosným názvem
Umatra, se objevuje přístavní

Další neuvěřitelnou pohádku zažijete v krápníkových jeskyních Jeitta
Grotto, kam vás vyvezou kabinové lanovky. Před vstupem nám batožiny
„odloží“ do skříňky včetně fotoaparátů a kamer. Dnes už víme proč.
Chrání si toto bohatství. V obrovských podzemních prostorách asi
100násobně větších než jsou v naší
krasové oblasti, uvidíte neuvěřitelně

Tímto ovšem naše dobrodružná cesta neskončila, protože následovala naše návštěva
místní cestovní kanceláře
Louis a my se už další
den ocitáme na
několikapatrové lodi

e
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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

se prý nedá organizovat cestovní
ruch v tak problémové zemi. Opak
byl pravdou. Vše fungovalo, vše
bylo čisté včetně místních restaurací, cukráren a „donaldů“.
Obchody plné zboží, krásné oble-

5

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

na nás takřka pohádkový dojem. Po
takovém zážitku nám úplně vyhládlo
a naši průvodci i na toto pamatovali.
Z vychlazených velkých boxů vyndali z autobusu a přinesli do místního
bistra jídlo lepší než od světově známých rychlých občerstvení. A pak
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čení – asi proto si zde našla své
působiště i módní návrhářka
Blanka Matragi.
Je večer – odvezli nás mikrobusem na loď. Návštěva Bejrútu je
povolena do půlnoci. A proto se
na poslední chvíli opět nechává

celá řada pasažérů odvážet na večeři do večerního Bejrútu. Chvíli před
půlnocí se vracejí svatebčané. Kypřané se rozhodli pro svatbu v Bejrútu. Je
to nádherné – dokonalý
závěr naší cesty.
Kypersko-filipínsko-ruská posádka na lodi je
opět v plné práci. Vracíme se. Moře je klidné,
jen vlnka za vlnkou pohupuje lodí. Obrovský revuální program na lodi končí
až ráno. Jsme opět v přístavu Limassol... Jdeme na
pláž. Pozítří opět do Prahy
a pak do Brna. Čas se nedá zastavit, nevadí, bylo to
úžasné.
PaP

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

velké a barevné krasové „výtvory“ –
od bojujících armád, přes zátiší
s odpočívajícími pannami až po orchestřiště včetně hudebních nástrojů. Neuvěřitelná krása, dobře
střežená místními obyvateli, udělala
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Cena Jihomoravského kraje 2007 byla udělena

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
zasedání 13. září 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje následujícím osobnostem za přínos
v těchto oblastech:
Celkem bylo předloženo 21 návrhů na 19 jmen
– cena byla předána ve čtvrtek 27. září v sále
Evropa v Hodoníně.
TECHNICKÝ POKROK
Prof. Ing. JIŘÍ BRAUNER (nar. 1905) – významná osobnost v oboru elektrárenství a teplárenství, dlouholetý pedagogický pracovník,
akademický funkcionář Fakulty elektrotechnické VUT v Brně (zde byl v letech 1963 až
1966 děkanem) a později VŠB v Ostravě.
V roce 1952 se stal náměstkem ministra pro
energetiku na tehdejším ministerstvu paliv
a energetiky, později byl jmenován ředitelem Hlavní
správy elektráren. S ohledem na věk patří mezi nestory
naší elektroenergetiky.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ INFORMUJE

HUDBA
ZDEŇKA VRBOVÁ – zakladatelka a vedoucí dětského pěveckého sboru Skřivánek v Židlochovicích,
který letos oslavil 30 let od svého založení. Paní Vrbová
působí od ukončení vysokoškolského studia ve školství, od roku 1992 na ZŠ v Židlochovicích. Sbor
Skřivánek se za dobu jejího vedení proměnil ve více než

stočlenné těleso rozdělené na dva soubory – přípravný
a koncertní. Do repertoáru sboru patří díla klasických
světových autorů, duchovní hudba, dětská sborová tvorba, spirituály i folklor. Sbor se pravidelně účastní sborových přehlídek a soutěží doma i v zahraničí, pravidelně pořádá jarní, adventní a vánoční koncerty, každý
třetí rok pak festival duchovní hudby. Navržena dvakrát.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
JIŘÍ NETÍK – za dosavadní sochařskou
(řezbářskou) tvorbu. Od roku 1985 se věnuje sochařství a restaurátorství; řezbář
betlémů. V jeho tvorbě se odráží úcta a respekt ke světu a údělu člověka stejně jako
v dílech středověkých a barokních mistrů,
vlastní produkce je však významně současná a realistická. Vlastní tvůrčí výpověď je zaměřena na duchovní zakotvení člověka žijícího na přelomu tisíciletí do kontextu přírody, vesmíru a historie lidstva. Středem pozornosti zůstává jedinec se svými bolestmi, hledáním identity, kořenů a svého místa na zemi.
Každoročně pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství
a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům.
Pracuje a vystavuje společně se ženou Martinou.

Osobnosti, jejichž život a jednání výrazným
způsobem reprezentují Jihomoravský kraj a přispívají k jeho věhlasu a dobrému jménu:

Jihomoravský hejtman k tématu
čerpání evropských peněz

Čerpání evropských peněz je téma,
které je pro nás stále naléhavější.
Programové období 2007–2013 totiž regionům soudružnosti v České republice
přináší velkou šanci čerpání z vydatné pomoci strukturálních fondů EU – nutno však
dodat, že se jedná o šanci jak mimořádnou, tak zřejmě poslední. S plánovaným
přistoupením dalších zemí do EU se totiž
naše pozice uvnitř EU zásadně změní.
Vypracování Regionálního operačního
programu na úrovni našeho regionu souHEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO
družnosti NUTS 2 Jihovýchod, který tvoří
KRAJE STANISLAV JURÁNEK
Jihomoravský kraj spolu se sousedním krajem Vysočina (ROP JV), nám v tomto programovém období let 2007 až
2013 umožní čerpat přibližně 700 milionů eur, což je více než 19 miliard korun pro naše dva kraje. V Jihomoravském kraji budou tyto peníze
směřovat především do investičních záměrů v oblasti dopravní infrastruktury – například na rekonstrukci a obnovu silnic II. a III. tříd, které kraj spravuje, do výstavby mostů, protihlukových zdí a bariér, obchvatů nebo jejich
částí, zklidnění průtahů, výstavby okružních křižovatek, přeložek silnic
a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy. V oblasti cestovního
ruchu by tyto finance měly putovat na značení a úpravy cyklotras, stezek
pro lyžaře či výstavbu hipostezek a doprovodné infrastruktury včetně doplňkového zařízení. Cílem je také přispět k rozvoji měst a venkova – například cestou regenerace, revitalizace a konverze brownfields a s tím
souvisejících zanedbaných území, regenerace historických center a městských památkových rezervací či zlepšení infrastruktury pro zdravotnictví.
Pokud bude v obou našich krajích dostatek kvalitních projektů, může se
každý rok prostřednictvím ROP JV z EU do regionu dostat na 2,8 miliardy korun. A to je přibližně sedmkrát více, než činily finanční prostředky
v předchozím programovém období.
Stanislav JURÁNEK
hejtman Jihomoravského kraje

STANISLAV KRÁTKÝ – za jeho přínos výchově
mládeže a za jeho osobní statečnost v období komunismu. Současný probošt Význačné kolegiátní kapituly
u sv. Václava v Mikulově. Katolický kněz, kazatel, teolog
a vysokoškolský pedagog. Po svém vysvěcení v roce
1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, v Brně-Řečkovicích a Brně-Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil
mj. astronom Jiří Grygar). Pro svou aktivitu byl v roce
1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl
odsouzen a byl vězněn dva roky ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník. V roce 1968 byl ustanoven farářem
v Kunštátě a byl též vysvěcen biskupem skryté církve
jako klíčová osobnost věnující se formaci těch, kteří nemohli za komunismu studovat na kněze. V roce 1978
byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma,
kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Navržen dvakrát.
VOJTĚCH VAŠÍČEK – po dopravní nehodě v dospělém věku ochrnul na dolní končetiny. Po úrazu začal
aktivně sportovat. Vrcholem jeho kariéry bylo vítězství
v sedmiboji tělesně postižených sportovců na paralympiádě v Barceloně v roce 1992. Po skončení sportovní činnosti pomáhá budovat Poradenské centrum
svazu paraplegiků Brno. Vybudoval a snaží se rozšiřovat chráněné dílny Medicco Vašíček, které se zabývají
prodejem a servisem vozíků pro tělesně postižené, grafickými pracemi na PC apod.

Odbavovací terminál
letiště Brno nominován
na Stavbu roku 2007

První náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje
MILAN VENCLÍK

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
po úspěšném získání 1. místa v soutěži Jihomoravská stavba roku
2006 přihlásil stavbu Odbavovací terminál letiště Brno také do jubilejního 15. ročníku celorepublikové soutěže Stavba roku 2007.
Tuto informaci oznámil první náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje Milan Venclík. Odbavovací terminál letiště Brno získal tuto nominaci za vytvoření svébytného architektonického díla, symbolizujícího
aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení, vysvětlil Milan Venclík. Vyhlášení výsledku soutěže Stavba roku
2007 odbornou porotou se uskuteční na slavnostním večeru českého
stavitelství a architektury 11. 10. 2007.
Vítězná stavba obdrží také Cenu veřejnosti, proto můžete
hlasovat na www.stavbaroku.cz do 20. 10. 2007.

Vernisáž výstavy fotografií
Leningradské oblasti

Ve čtvrtek 13. září se ve foyer budovy Krajského úřadu
Jihomoravského kraje uskutečnila vernisáž výstavy fotografií
Leningradské oblasti. Výstavu uvedl náměstek hejtmana Igor
Poledňák (viz foto).

Zpráva o vyřizování stížností a petic

Počet stížností řešených Krajským úřadem Jihomoravského kraje v I. pololetí
roku 2007 se v porovnání se stejným obdobím roku 2006 zvýšil. „V I. pololetí roku
2007 řešil krajský úřad celkem 329 stížností, z toho 222 stížností v souladu
s Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností schválenými Radou Jihomoravského kraje a 107 stížností dle § 16a zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím – v I. pololetí roku 2006 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje
191 stížností. Co se týká petic, tak
v I. pololetí roku 2006 přijal Jihomo- Ředitel krajského úřadu JMK
ravský kraj jednu petici a v I. pololetí roku Jiří Crha
2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje petice čtyři,“ konstatuje ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha.
Jak následně dodává, oddělení stížností, petic a vnitřní kontroly
odboru kontrolního a právního vyřizovalo kromě těchto stížností ješZa velkého diváckého zájmu se o víkendu 8.–9. září na letišti v Brně- tě dalších 80 podání, která podle obsahu do režimu stížností nespa-Tuřanech uskutečnil 14. ročník leteckého festivalu CIAF. Zaslouženou dala a byla řešena zpravidla v rámci správního řízení, či prostou odpozornost na sebe upoutala jak akrobatická představení francouzského povědí na dotaz. V souvislosti s řešením podnětů občanů, obdržel
týmu Breitling Jet Team, srbské letecké skupiny 4 x Galeb, tak například krajský úřad prostřednictvím odboru kontrolního a právního ještě 25
přítomnost bombardéru B1B nebo letecké schopnosti transportního le- podání veřejného ochránce práv.
tounu C-17 Globemaster.
Oprávněných stížností bylo 21, částečně oprávněných stížností byV závěru druhého leteckého dne byly předány ceny za nejlepší ukáz- lo 19, což je počet obdobný jako ve stejném období roku 2006 (tehky. Cenu hejtmana Jihomoravského kraje (repliku napoleonské šavle) za dy bylo oprávněných stížností 18, částečně oprávněných stížností
absolutně nejlepší letovou ukázku obdržel z rukou náměstka hejtmana bylo 13). Celkem 71 stížností, jejichž vyřizování nepřísluší krajskému
Václava Horáka člen Belgian Air Force Artiges Michal "Mickey" za svůj vý- úřadu, bylo postoupeno jiným orgánům a organizacím kompetentním
kon na stíhačce F-16.
k jejich šetření.
„Stížnosti směřovaly proti různým subjektům, např. obcím a orgánům obcí (33), zdravotnickým zařízením a lékařům (30), školám, ředitelům a vedení škol (26), subjektům podléhajícím režimu živnostenského zákona nebo zákona o regulaci reklamy (37). Počet stížností na
odbory a pracovníky KrÚ JMK se v poměru k celkovému počtu přijatých stížností oproti minulému období zvýšil – v I. pololetí roku 2006
to bylo 34 stížností a v I. pololetí roku 2007 54 stížností. Převážně se
však jednalo o stížnosti neoprávněné, pouze 2 stížnosti byly vyhodnoceny jako oprávněné a 1 jako částečně oprávněná,“ vysvětluje Jiří
Crha.
Jednotlivé odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje postupují při vyřizování stížností dle Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností schválených Radou Jihomoravského kraje. Kontrolou nebyl
shledán nárůst závad, kterých by se pracovníci odborů při této činnosti dopouštěli. Odbor kontrolní a právní průběžně sleduje, metoNáměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák předává cenu za nejlep- dicky vede a kontroluje vyřizování stížností jednotlivými odbory
ší letovou ukázku členovi belgické akrobatické letecké skupiny.
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Dotace pro dětská hřiště
Rada Jihomoravského kraje již koncem srpna schválila výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu Dětská hřiště.

„V roce 2005 byla
v rámci podpory prorodinné politiky zahájena realizace projektu
Rodinné pasy, do kterého je v současnosti
v Jihomoravském kraji
zapojeno více než
12 tisíc rodin. Další
oblastí podpory prorodinné politiky ze strany
Jihomoravského kraje
je vyhlášení dotačního
programu na podporu
výstavby a obnovy dětských hřišť v Jihomoravském kraji.
Oprávněnými žadateli jsou neziskové organizace a obce.
Maximální výše dotace je stanovena na
200 tis. Kč na jednoho žadatele. Dotační program bude administrován odborem školství.
Budou použity finanční prostředky uvolněné v
souvislosti se zrušením Fondu rozvoje
bydlení ve výši 3 milionů Kč. Termín pro
podávání žádostí o dotace byl stanoven

do 15. října 2007,“ uvedl podrobnosti k programu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Bližší informace k tomuto dotačnímu
programu jsou zveřejněny na webu
Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Granty a dotace.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ INFORMUJE

Letecký festival CIAF
navštívily desetitisíce diváků
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ZAMĚŘÍME
ZHOTOVÍME
OSADÍME
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÁM UŘEŽEME NA JAKOUKOLIV MÍRU

OBKLADY A DLAŽBY, OKENNÍ A KRB. PARAPETY, KUCHYŇSKÉ
A UMYVADLOVÉ DESKY, BAROVÉ PULTY, STOLOVÉ DESKY,
NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, SOKLÍKY, SOKLE, KRYCÍ A NÁPISNÍ DESKY, OBRUBY,
SOŠKY, SOCHY, BUSTY, SLOUPY 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

SLEVA

až 5000 Kč

NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNI ČKY , PRAČKY,
MYČKY, SPORÁKY A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY
VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

ZANUSSI

mobil: 728 169 864

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

MĚŘENÍ RADONU

V PŮDĚ A V MÍSTNOSTECH

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 603 486 822
POHOŘELICE 608 405 004
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

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
Brno, Křenová 19

o
Není okno!
n
jako ok

(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz
Prodej, rozvoz a servis i v sobotu

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

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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VYPLATÍME ZÁSTAVY
EXEKUCE, DLUHY

544 422 622

RUČÍTE NEMOVITOSTÍ

tel.: 776 119 448
INFORMUJEME VÁS

REGIONÁLNÍ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO

Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2007

ADISPA

závěrečná konference
k projektu
Další vzdělávání
pracovníků
řemeslných profesí
v Jihomoravském kraji
Termín: 30. října 2007
od 9.30 do 15 hodin
Místo: Brno,
Výstaviště 1, pavilon RHK

POMATURITNÍ KURZY

– akreditace MŠMT
kurzy ranní, odpolední
a večerní
JAZYKOVÉ KURZY
firemní a individuální
Anenská 10, 602 00 Brno
www.adispa-brno.org
tel.: 511 141 041, 775 242 500 adispa@atlas.cz

O MAXI exponátech pelhřimovského
Muzea rekordů a kuriozit
Město Pelhřimov ležící na Vysočině je už dávno
naším hlavním městem rekordů. Nejen, že se tu
shromažďují a do České knihy rekordů zapisují
veškerá česká NEJ..., že se zde každoročně o druhém červnovém víkendu scháP E L H Ř I M O V
zejí rekordmani v nejroztodivnějších disciplínách, nejen že
tu padají rekordy i během roku,
protože ti, kteří něco umějí,
sem přijíždějí osvědčit svá
NEJ... Navíc v centru města se
můžete projít po stezce s názvem Procházka Českou knihou rekordů..., kde
nechybějí údaje ani o rekordmanech z Moravy.
No a ještě ke všemu tomu jsou tu v místním
Muzeu rekordů a kuriozit k vidění i exponáty vpravdě rekordních rozměrů. Vybíráme ty, které mají
autory na Moravě.
Obří hokejka
Největší hokejku zřejmě na celém světě zhotovil Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova
– veliký fanoušek vsetínského hokeje. Jeho dílo

je pětinásobnou zvětšeninou hole Jiří Dopity –
někdejšího kapitána HC Vsetín. Hokejka vyrobená ze smrkového dřeva je dlouhá 885 cm a váží půl metráku. Rozměr čepele je
rovněž obrovitý – 150x38 cm.

nej...
Být

Vyšívaná mapa Evropy
Zcela ojedinělým zjevem mezi muži je Miroslav
Lakomý z Třebčína u Olomouce, který celé 4 roky pracoval na svém díle – největší vyšívané

mapě Evropy: plátno má rozměry 103x82 cm je
k vidění v Muzeu rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.

České rekordy na počítačích

Právník radí

JEDNIČKA
NA RENOVACE V EVROPĚ
• renovace dveří, zárubní, schodů • vysoká kvalita, dlouhá životnost
a kuchyňských linek
• dodávka nových dveří
vchodové
i
bezpečnostní
•
• posuvné dveře

Odborný závod PORTAS ®
Ibsenova 2, Brno tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096
e-mail: info@surman.portas-renovace.cz

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

(Dokončení ze str. 1)
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Pokud nastane situace, že musíte svůj problém řešit nebo konzultovat s notářem či advokátem, pak se pravděpodobně setkáte s výrazy latinského původu. Nemusíte se bát, že jsou to urážky, ale naopak slouží k přesnému označení právní situace atd. Pokud jste dokonce přinuceni vstoupit do soudních síní a nevyznáte se v právnické terminologii, můžete si být jisti, že po chvíli si už
ani nevzpomenete na své jméno a datum narození. Buďte chytřejší než váš advokát a uložte si do mozkových závitů důležitá slova a slovní spojení:
Ab ante – napřed, v předstihu
Acta – spisy, písemná podání
Ad acta – odložit jako vyřízené
Alias – jinak, jiným způsobem
Bonitas – hodnota (používá se při hodnocení kvality půdy)
Causa – spor, příčina
Circa – asi, přibližně
Codex – sbírka, rukopis
Consensus – souhlas, shoda
Contra – proti
Conventio – smlouva, nárok, neformální dohoda
Corpus delicti – předmět doličný
De facto – skutečně
Deficit – nedostatek, schodek
De iure – podle práva
Ex officio – z úřední moci
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – radujme se, pokud jsme mladí
Gratis – zadarmo
In flagranti – přistižení
In memoriam – vzpomínka
In vino veritas – ve víně je pravda
Item – právě tak
Lege artis – podle zásad
Nota bene – navíc
Palmarium – odměna právního zástupce
Verso – druhá strana (knihy), proti
Veto – zakazujeme, právo veta (vetovat – kdo má právo veta, může zmařit
usnesení většiny, i když jen on sám nesouhlasí)

BUĎTE CHY TŘEJŠÍ NEŽ VÁŠ ADVOKÁT

REKORDY A KURIOZITY

Je to všeobecně zeměpisná mapa s osmi výškovými stupni pevniny a čtyřmi hloubkovými stupni moří – to vše samozřejmě rozlišeno barevně
přesně podle skutečnosti. Autor musel na zaplnění celé plochy udělat 603 900 stehů!!! Každý steh
se ovšem dělá dvěma pohyby (tam a zpět), takže to
už máme 1 207 800 pohybů. A světe div se dál:
mapa je popsána jako každá jiná. Je tu tzv. moulinkou vyšito 61
názvů států, 708 měst, 177 řek,
189 jezer a přehrad, 18 moří
včetně Atlantského oceánu, 31
průlivů, 93 zálivů a fjordů, 56
hor, pohoří a nížin a tak dále,
celkem 1657 nápisů, což představuje 9942 písmen. Každé
písmeno se dělá průměrně pěti stehy, větší písmena i více.
Jinými slovy – máme tu dalších
100 000 pohybů. Neuvěřitelné!
Pan Lakomý věnoval práci na
mapě plných 2000 hodin čistého času. Celé obdivuhodné dílo
vzniklo z hecu. Autor – v té době neznalý vyšívání
– jednou doma podotkl, že to co „ženský“ dělají,
není nic zas tak moc těžkého. Následovala věta,
kterou bylo možno očekávat: „Jen si to pojď zkusit.“ Pan Lakomý šel a dnes právem patří do rekordních tabulek. Vy buďte NEJ... a dejte
nám o tom vědět! Vše důležité a aktuální
o českých NEJ... a z Pelhřimova – města
rekordů najdete na www.dobryden.cz

§§§§
§
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Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava

KABRŇÁK PŘEDSTAVUJE

Jižní Morava patří podle posledních údajů k nejnavštěvovanějším regionům České
republiky. Velkým magnetem je určitě specifický charakter jižní Moravy, pohostinnost a optimismus lidí, řada historických
skvostů i v návaznosti na evropské dějiny,
osobnosti, které vyšly z tohoto regionu
a byly velkým přínosem nejen pro nás ale
i ostatní svět. Turisté sem přijíždějí ze
všech koutů světa. Aby byl cizincům i všem
návštěvníkům jižní Moravy poskytnut do-

statečný informační servis, aby pro ně byl
region zajímavý a rádi se sem vraceli, se
stará Centrála cestovního ruchu – Jižní
Morava. Byla založena Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Svazem
obchodu a cestovního ruchu ČR. Činnost
zahájila v červnu 2006. Zabývá se podporou rozvoje cestovního ruchu na jižní
Moravě.
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava
(zkratka CCRJM) je marketingovou organizací,
která si klade za cíl vytvořit z jižní Moravy silnou
konkurenceschopnou destinaci cestovního ruchu. Usiluje o zviditelnění kraje, o možnost přivést sem větší počet turistů a prodloužit jejich pobyt. Snaží se o maximální využití turistického potenciálu regionu a zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu.
Za poměrně krátkou dobu svého trvání se
CCRJM podílela na realizaci řady fam tripů,

press tripů a workshopů pro německé, japonské,
anglické, kanadské, polské a ruské touroperátory a novináře. Ve spolupráci s CzechTourismem,
Vinařským fondem a Národním vinařským centrem zajistila tematickou prezentaci vinařské turistiky pro české touroperátory, kteří se soustřeďují
především na Prahu a střední Čechy. Připravila
a zrealizovala prezentace ve Vídni, Bergamu, Římě, ve spolupráci s Jihomoravským krajem zajistila prezentaci jižní Moravy na veletrzích cestovního ruchu v Berlíně, Mnichově, Kolíně nad
Rýnem, Moskvě, Lipsku, Madridu, na veletrhu
Ferien Messe a ACTB ve Vídni a dalších tuzemských výstavách...
Region Jižní Morava je pravidelně představován i v sousedním Rakousku. Dne 18. září
2007 se ve spolupráci se zahraničním zastoupením Czech-Tourism Vídeň uskutečnila úspěšná prezentace zaměřená na
propagaci kulturní nabídky
města Brna. Navštívilo ji na
osmdesát odborníků cestovního ruchu a novinářů, kteří se živě zajímali o dění u nás.
V rámci přeshraniční spolupráce proběhla v Brně i návštěva zástupců médií – tisku, rozhlasu a cestovních kanceláří
z Vídně. Hosté prohlédli centrum města a navštívili významné
historické a kulturní památky.
Se zájmem se setkala exkurze
do zákulisí Hudební scény Městského divadla
Brno. Hosté se živě zajímali zejména o nabídky cizojazyčných představení.
Na pozvání Městského divadla Brno navštívili v závěru dne anglickou verzi
představeni Jesus Christ
Superstar, která se uskutečnila v rámci projektu
Brno – metropole kultury,
který byl spolufinancován
ze SROP.
CCRJM se podílí také
v oblasti vzdělávání pracovníků cestovního ruchu.
Dne 11. 9. 2007 zorganizovala seminář s názvem
Přeshraniční projekty potřebují partnera. Cílem semináře bylo podpořit
a rozvinout další přeshraniční spolupráci, usnadnit
vyhledávání partnerů na
obou stranách hranice, nalézt společná témata
na přípravu projektů a navázání kontaktů s potencionálními zahraničními partnery.
U této příležitosti byl centrálou vydán materiál
nazvaný Cestovní ruch – nové příležitosti, který
informuje o podmínkách předkládání projektů
v rámci OP – přeshraniční spolupráci a seznamuje se základními směry rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě.
Pro větší informovanost podnikatelů v cestovním ruchu a všech, kteří mají zájem na jeho rozvoji, má zřízeny webové stránky www.ccrjm.cz.
Spolupracuje také s Jihomoravským krajem
na aktualizaci jednotných webových stránek
www.jizni.morava.cz, kde jsou uváděny informace
pro turisty.
Za necelý rok své působnosti vydala Centrála
cestovního ruchu – Jižní Morava řadu tiskových
materiálů:
– Návštěvníkům ze zahraničí přijíždějícím do re-

gionu je určen materiál Jižní Morava a město
Brno Vás vítá
– Pro milovníky golfu je určen společný materiáo tří golfových areálů Golf – Jižní Morava,
který je doplněn společnou nabídkou Tři golfoví císaři
– S cestovními kancelářemi, agenturami a některými vinařskými firmami jsme připravili
nabídku turistických programů zaměřených
na vinařskou turistiku. Materiál doplňuje
řadu tiskovin vydaných Vinařským fondem
a Národním vinařským centrem ve spolupráci
s CCRJM.

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem vydala
CCRJM v srpnu 2007 trhací a skládací mapy jižní Moravy a města Brna. Mapy jsou oboustranné,
v osmi jazykových mutacích, v nákladu 160 000
kusů. Jsou zde vyznačeny a popsány některé turistické cíle, k jejichž návštěvě zvou. Napomáhají
tak lepší orientaci v regionu i městě Brně. Byly distribuovány na Turistická informační centra a do
některých hotelů v Brně.
Dalším zajímavým materiálem jsou Víkendy na
jižní Moravě. Byly vydány v české, německé,
anglické a polské jazykové mutaci. Nabízejí řadu
konkrétních víkendových pobytů. Tato nabídka
není konečná, další víkendové pobyty i jiné nabídky aktualizujeme průběžně na webových
stránkách. Mapy i víkendové byly spolufinancovány v rámci projektu SROP.
Významného úspěchu dosáhla centrála při organizaci vzdělávání pracovníků cestovního ruchu
v Praze ve spolupráci Českou centrálu cestovního ruchu Czech Tourism. Blok věnovaný jižní
Moravě byl účastníky velmi dobře hodnocen
a doufáme, že mnohé přivede do našeho regionu.
S Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava
se budete na těchto stránkách setkávat pravidelně. Budeme vvás informovat o naší činnosti, ale
především o zajímavém dění v turistickém regionu Jižní Morava, které by vám nemělo uniknout.

Máte-li zájem o spolupráci s CCRJM,
obraťte se na nás.
Tel./fax: +420 542 210 088
tel. +420 542 211 123
e-mail: info@ccrjm.cz
web: www.ccrjm.cz

delních žánrů, má speciální program pro děti,
pololetní předplatné, je pořadatelem Krajské divadelní přehlídky, podzimní nesoutěžní přehlídky Sešlost, festivalu divadelních monologů a dialogů, ve spolupráci s Orlem zajišťuje Divadelní
dílnu pro děti, organizuje výstavy v divadelní galerii, semináře s divadelní tématikou atd.
V divadle působí pod hlavičkou DS bří
Mrštíků několik hereckých skupin, které pod vedením zkušených režisérů připravují téměř každoročně premiéry nových divadelních kusů.
O úspěšnosti divadla svědčí také skutečnost,
že sehnat lístek na poslední chvíli je téměř vždy
problém. Proto je dvakrát týdně otevřená pokladna pro předprodej.

Radek Omasta
a Hana Samsonová
v detektivce
Agathy Christie
Past na myši

Za přispění městyse Boleradice a Jihomoravského kraje připravuje DS vydání knihy ke
110. výročí divadla v Boleradicích. Kniha by
měla vyjít ještě letos.

JAN KORÁB, starosta městyse Boleradice

MEJVĚTŠÍ AKCE SVÉHO DRUHU V ČR

včetně Jiráskova Hronova. Brzy se
věhlas souboru (který po registraci přijal název Divadelní spolek
bratří Mrštíků) rozšířil až za hranice republiky. Po prvním pozvání
do Švédska v roce 1993 následovalo hostování v londýnském divadle The Questors, znovu Švédsko, USA, několikrát soubor vystupoval v Rakousku, na Slovensku atd.
Nová budova divadla v Boleradicích
V roce 2000 se soubor začal inOchotnické divadlo v Boleradicích slaví letos tenzivně zabývat stavem divadelní budovy. Ta by110 let své prokazatelné (doložitelné) činnosti. la dostavěna členy Orla v roce 1939 a její techOběžníkem z roku 1897 svolává tehdejší farář nický stav byl již za hranicí technické a hygienicFilip Toufar společně s učitelem Cyrilem ké přijatelnosti. Rozběhla se akce Pomozte
Metodějem Hladkým „zkoušku PT ochotníků“ nám splnit sen. Prvním krokem byla sbírka
k nácviku hry podle románu Karolíny Světlé Kříž mezi členy, posléze rozšířena na veřejnost.
u potoka.
Spolek oslovil řadu sponzorů, mecenášů
Divadlo postupně překonalo všechny problé- a mezi jinými i poslance Parlamentu ČR pana
my i útrapy let válečných a postupně vyvíjelo svo- Ladislava Šustra. Především díky němu se
ji činnost pod hlavičkou různých spolků. Hráli or- podařilo postupně získat potřebné prostředlové, hasiči, TJ Sokol, Osvětová beseda... Hrálo ky a po různých peripetiích, které stavbu prose nepravidelně, složení souborů se často vázely (např. odvolání starosty obce), se
obměňovalo, rovněž kvalita představení byla stří- v červnu 2004 za přítomnosti ministra kultury
davá.
Pavla Dostála, ministra dopravy Milana ŠimoRokem 1982 začíná doba velkého roz- novského, poslance Ladislava Šustra a dalkvětu boleradického divadla. Soubor teh- ších významných hostí nové moderně vybadejší Osvětové besedy poprvé postoupil vené divadlo otevřelo veřejnosti.
na Národní přehlídku ve Vysokém nad
Dnes je budova Orlovny – divadla neJizerou. Soubor pak rostl nejen početně, jen chloubou obce Boleradice, ale předeale především po stránce kvality. Řízení se vším stánkem múzy Thálie, kde se kromě
ujímá zkušená režisérka Alena Chalupová nejlepších amatérských divadelních soua pod jejím vedením se divadelní soubor – borů představují také divadla profesionálpředevším pak po roce 1989 – stává pravi- ní. Divadlo nabízí po celý rok (kromě divadeldelným účastníkem prestižních přehlídek ních prázdnin) představení všech možných diva-
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Z MĚST A OBCÍ

Divadlo slaví 110 let své činnosti

Mediálním a reklamním partnerem akce je Moravská reklamní, spol. s r. o., a časopis Kabrňák
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Společnost Grishko, dodávající do více než
osmdesáti zemí světa obuv, kostýmy, oblečení
a doplňky pro všechny druhy tance a pohybových aktivit, otevřela nyní značkovou prodejnu v Brně na adrese Jezuitská 6.
Nabízíme široký výběr obuvi pro balet, gymnastiku, moderní, jazzový a společenský tanec,
step, flamenco, mazoretky, lidový tanec.
Můžete si vybrat z bohaté nabídky dresů
a dalšího oblečení pro tanec, gymnastiku, fittness i volný čas, případně nechat si ušít dresy,
oblečení přesně dle Vašeho přání.

Praha: Mikulandská 4/122, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 933 027,
Fax: 224 934 585,
Mob.: 605 255 882,
e-mail: grishko@grishko.cz

Brno: Jezuitská 6, 602 00 Brno – město
Tel./fax: 542 135 534,
Mob.: 774 547 606,
e-mail: brno@grishko.cz
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Je jedno, zda jsou malé, velké, silné a kolik jim je právě let. Vždy jsou pro nás rodiče dětmi.

P a v e l
Kapoun – tanečník, choreograf, trenér-lektor.
Původem z Lomnice kousek od
města Tišnov.
Začal sólovou dráhu tanečníka „až“ ve
svých 16 letech. Během
deseti let prošel nejen různými žánry dříve disco dance a hip hop, nyní hlavně
street dance – new style,
popin, ale také různými
etapami.
K úspěchu byla potřeba spousta práce, cílevědomost a odhodlání,
talent hned nehrál tak
významnou roli. Pavel si
totiž musel všechno, lidově řečeno, „vydřít“.
Taneční obor nabral díky

te salta na videozáznamu v mobilu.

Čím se takový
již mladý pán živí?
Začal přemýšlet
o spojení příjemného s užitečným.
Trénuje kondiční
přípravu sportovců.
Daří se mu na
poli choreografie,
proto také založil skupinu Xside
Dancers a vychovává své násled-

spolupracuje s jinými skupinami Magic Free
Group, Akcent Ostrava, Oliver Vrchlabí,
Roxton Neratovice,
Yamaha Břeclav,
Jumping Šaľa,
dále pak TŠ
Victoria, TŠ Peter
Cieker.
Dalo by se říct
krátký
příběh.
Příběh v uplynulých deseti letech
Pavla Kapouna
svědčí o tom, že
nikdy není pozdě
začít se věnovat
svým koníčkům.
Proto naslouchejte svým dětem, třeba i v nich dřímají budoucí
hvězdy…
-RED-
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Mají s
a přirozený úsměv
při tanci, tomu se říká talent spojený s radostí. Titul vícemistra ČR
v disco dance, 2. místo
v street dance – dance
battle, 1. místo v street dance – street
battle. Mezinárodní úspěchy na soutěžích mistrovství světa bývají nejcennější
a být jak Pavel 5. a 6.
(v hip hopu) je sen
každého sportovce.
To se mu to
tančí, říkáte?
A co škola?
Ptáte se?
Pavel vystudoval na Masarykově
Univerzitě Brno magisterské studium
na pedagogické
a sportovní fakultě,
dále pak na
sportovní fakultě tělesnou výchovu
a sport – fitness. Později si
ještě doplňuje rozšiřující studium
tělesné výchovy pro střední školy.
Absolvoval semináře s lektorem
Falk (USA) a Byron (Francie).
Pavel nikdy nenechal nic náhodě,
a tak aby toho neměl málo, ještě
přidal sportovní gymnastiku, kterou si vyzkoušel na vlastním těle.
V uších mi zní jeho rčení „to je
nářez“, když mi ukazoval jak me-

níky. Vyučuje na Masarykově
Univerzitě v Brně celouniverzitní
TV (tanec) a také na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě. Mimo jiné

PRO TEENAGERY

Začátek školního roku pro
rodiče znamená nejen nákup
všech potřebných školních pomůcek, ale i výběr té správné,
mimoškolní aktivity pro vaše
dítě. Nejoblíbenější jsou sportovní, hudební a umělecké
kroužky. Každý rodič chce pro
své dítě najít to nejlepší.
V posledních několika letech
čím dál tím více se staly oblíbené
sportovní kroužky. Patří sem nejen
hokej, fotbal, ale i aerobic, triatlon,
krasobruslení, gymnastika nebo
tancování. Počet tanečních skupin
pro děti se stále zvětšuje. Tančit
začínají mladší a mladší ratolesti.
Jenže následující příběh je jasným
příkladem, že svoji kariéru může dítě nasměrovat až v období dospívání nebo dospělosti. Proto,
i když se často
ve svých dětech sami vidíme, dovolme
jim vybrat si to,
co samy chtějí
dělat. I tanec
je výborným tipem nejen pro
dívky, ale také
pro chlapce.

popularitě a hlavně do náročnosti na pohybovém
rozsahu, akrobacii, muzikálnosti. Díky poctivé práci
a dobrým radám trenérů
a učitelů měl dobré předpoklady pro úspěšnou budoucnost. Dostavily se nejen kolektivní úspěchy, ale
hlavně sólové úspěchy na
soutěžích. Pavlovy pohyby
prozrazovaly radost a pohodu, které mu tancování
poskytovalo. Nejen pro
zkušené oči, ale hlavně
i pro diváky je Pavel takovým velkým „sluníčkem“. Pro
vysvětlení jen
doplním, pozitivní výraz pohybu
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Lubomír Vaněk – karikaturista, ilustrátor a malíř

OSOBNOSTI JIŽNÍ MORAVY

Pracoval jako propagační výtvarník, věnuje se především tvorbě karikatur a kreslenému humoru.
Vydává zatím svou jedinou knihu Od
revoluce po rozvod a do dalších
přispěl svými ilustracemi. Je autorem obalů na CD, kalendářů, firemních log a maskotů, komiksů, kreseb pro
reklamní účely, rozkresů
animací na webové
stránky.
V roce 2007 jej zařadila asociace Cartoon
Assotiation C.R.N. mezi 101 velkých karikaturistů a portrétních umělců světa.
V posledních letech se Lubomír Vaněk zabývá tzv. rychlokreslením karikatur, vystupuje na různých propagačních a společenských akcích v Česku
a zahraničí, kde je schopen nakreslit za krátkou dobu velké množství hostů.
Je rovněž zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejrychlejší karikaturista na světě.

Jak se u vás projevila schopnost
malovat? Maloval jste doma po
zdech?
L.V. Své první kreslířské pokusy si nepamatuji, jelikož dle vzpomínek rodičů
jsem „přirostl“ k pastelkám již v prvním roce svého života. Po zdech jsem nemaloval, vždy jsem měl dostatek papíru. Až na stará
kolena jsem se dostal k malbě na zeď, nyní například vytvářím v jedné brněnské westernové
restauraci čtyřmetrové stádo koní.

Kdo vás nejvíce ovlivnil?
L.V. Nejvíce mi dala akademická malířka Věra
Frydrychová, u které jsem studoval především
portrét a figurativní kreslení. Velmi se mi vždy líbila francouzská škola portrétní karikatury od
Honoré Daumiéra z předminulého století až po
současného Mulatiéra. U nás portrétní karikatura velkou tradici nemá, určitě nejvýraznější byl
však Kája Saudek. Z tvůrců kreslených vtipů se
mi líbil Neprakta a pak můj veselý přítel Petr
Urban. Jako vzor nemám nikoho, chtěl jsem si
vytvořit svůj vlastní rukopis.

Koho raději malujete? Cizí osobu, nebo
známého?
L.V. V podstatě technicky je mi to úplně jedno, ale velmi rád si vždy „pohraji“ s nějakým
svým oblíbencem (např. Connery, Kraus,
Menšík, Louis de Funés...) nebo naopak neoblíbencem (např. Paroubek).

Už se některý z namalovaných urazil?
L.V. Občas se mi při živém vystoupení
přihodí, že nakreslená osoba není spokojena.
Téměř vždy se jedná o dámy kolem padesátky, které nechtějí vidět pravdu a vrásky a podbradky by chtěly umazat. Stalo se mi dokonce,
že jedna paní karikaturu přímo přede mnou roztrhala. Naprosté většině lidí však dělám svou
tvorbou naopak radost a na mých vystoupeních
se tvoří fronty. Kdysi jsem neudělal radost panu
Mečiarovi, kterého jsem v roce 1992 nakreslil

na titulní stranu Dikobrazu jako čerta, a on si
pak v rozhlase stěžoval, že z něj Česi robia
diabla.

Rád cestujete, proč zrovna
sever – Skotsko? Láká vás
lochnesská příšera? Dáte
nám nějaký tip, oslovilo
vás nějaké místo?
L.V. Miluji cestování vůbec,
ale takové to poznávací trajdání. Ležení u moře jsem sice taky párkrát zažil, ale už to
zažít nechci. Navíc mi nedělá
příliš dobře horko nad
28 °C, takže pro-
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to ono cestování po
severní polokouli. Dlouhá léta
bylo Skotsko mým snem, no a když už „to šlo“,
tak jsme tam s manželkou vyrazili a zjistili, že
jsme objevili překrásnou zemi, tak krásnou, že
bychom se tam klidně okamžitě přestěhovali.
Zejména pak severní skotská vysočina
(Highland) a severozápadní kouzelný ostrov
Skye jsou přírodním rájem na zemi.
Příšeru v jezeře
Loch Ness jsem samozřejmě taky vyhlížel s připraveným
fotoaparátem, ale
musel jsem se
spokojit jen se
smočením končetin
v chladných vodách
a kamínkem vyloveným v jezeře (pozor,
odvážení nerostů
z Loch Nessu je zakázáno!)

Severní podnebí Skotska je proměnlivé, jste náladový? Viděla jsem vás v kiltu, oblékáte
si ho dle pravidel?
L.V. Skotské počasí mi velmi vyhovuje. Každý
den několikrát zaprší a párkrát se ukáže sluníčko, které vás spolu s atlantickým větrem vždy
rychle osuší. Avšak čistota zdejšího vzduchu se
s naším nedá srovnat. Skotskou sukni neboli
kilt nosím, však jsem členem Klubu přátel
Skotska a zúčastňuji se různých skotských

a keltských akcí a třeba hudebních festivalů,
kterých se v naší vlasti koná několik ročně. Kilt
si samozřejmě oblékám dle pravidel, takže
i naostro, avšak nestačí mít jen plizovanou „sukni“ z pravé skotské vlny, do povinné výbavy patří i sporran (ona taštička pod břichem), vlněné
podkolenky s podvazky a třásněmi, nožík za pravou ponožku, kiltpin (stříbrná nebo zlatá ozdoba na kilt), keltský kožený opasek a malá placatice se skotskou whisky, která se nosí zasunuta
za levou podkolenkou. A to už nehovořím o „velké večerní“, kde je potřeba speciální sako a další doplňky. No, mám štěstí, že mě v tomto mém
skotském koníčku podporuje i moje drahá polovička, ne každá žena by to možná zvládla.

Máte v Brně nějaké místečko, kde rád
pobudete?
L.V. Třebaže jsem se narodil na České ulici
a prožil dětství v centru města a především na
Špilberku, mým kultovním místem je již několik
let hrad Veveří a jeho okolí. Vždy, když jsem
unaven či jinak rozladěn, toto romantické
místo mne uvede do klidu a pohody.

Čím byste chtěl být, kdybyste nemaloval?
L.V. Sice si to nedovedu představit, ale nejspíš něčím z mých koníčků. Takže buďto cestovatelem, paleontologem nebo rockovým bubeníkem (kdysi jsem se o to pokoušel). Kdyby
nepřišel únor 1948, tak bych byl pekařem. Můj
děda, než byl znárodněn, měl totiž na České 10
pekařství, které by zdědil můj otec, a já jako
starší syn bych nejspíš tomuto podniku nyní
vládnul. Ale to si nedovedu vůbec představit.
Máte mezi svými výtvory svůj nejoblíbenější nebo nejcennější?
L.V. Na to mám jednoznačnou odpověď.
Kdysi jsem měl velkou potřebu vyrovnat se vnitřně s tematikou Krista. Vytvořil jsem tehdy
(1983) technikou enkaustiky na dřevěné desce
Portrét Krista a dodnes považuji toto dílko za
nejsilnější, které se mi podařilo namalovat.

Jste členem Spolku nepřátel smutku
a přátel jazzu. Jaký máte rád humor?
L.V. Spolek nepřátel smutku a přátel jazzu,
jehož bossem je Laďa Kerndl, je především hudebním klubem, ve kterém se scházejí milovníci
dobré muziky, dokonce nejen jazzové a dobrou
náladu si navozují především hraním a poslechem hudby. Humor
mám rád tzv. anglický,
Jaká je pro vás motivace, když se vám nechce malovat?
L.V. Tak to se mi stává
málokdy. Ale když už to
přijde, tak stačí uchopit
tužku a sednout k papíru
a pak už to jde samo...

Máte nějaký svůj nesplněný sen či přání?
L.V. Mám to štěstí v životě, že téměř všechny
mé dávné sny se mi podařilo splnit. Neskromně však mohu zmínit ještě
dva. Na stará kolena bych si chtěl pořídit domeček na Vysočině (není to sice skotský Highland,
ale je tam taky krásně), tam prožít podzim života
a vrhnout se opět na malování obrazů (nyní převládají karikatury a ilustrace) a více se věnovat
tvorbě pro děti, tedy oboru, který jsem studoval
na škole.
-RED-

Z NAŠICH ZAHRÁDEK, LUK A POLÍ

BEZ ČERNÝ
Lze ho pěstovat kdekoli, je nenáročný na půdu. Množí se tvrdými řízky
(10–15 cm délka), které na podzim

k vnitřnímu užívání. Můžeme z nich
vyrobit různé sirupy a limonády nebo z nich připravovat čaj. Květy
se dají dokonce upravit jako polévkanebo smažit jako lívance. Z plodů
se dříve běžně vyráběla povidla
a protlaky, dají se přidávat i do džemů a ovocných dření, nebo z nich
lze vyrobit výborný bezinkový likér
a bezinkové víno. Listy se tradičně používaly hlavně pro léčbu
kloubních potíží jako obklady na postižené partie, podobně jako kořeny, z nichž se vyrábějí výtažky
a odvary.

Které části černého bezu jsou
léčivé?
Odpověď zní: všechny. Tento keř
se dá pro léčebné účely využít opravdu celý, jak mladé jarní výhony,
tak květy, kůra, listy i kořen s nejvyšší koncentrací účinných látek.
Nejjednodušší je pro nás však jistě
sběr květů a plodů, popřípadě listů.
Listy a nezralé plody obsahují mírně jedovaté látky, proto je neužíváme
vnitřně. Květy a tepelně upravené
zralé plody jsou naopak nejvhodnější

ALOE VERA „královna léčivých rostlin“

LILY OF THE DESERT – Doplňky stravy a kosmetika

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

BEZOVÝ ČAJ

2 čajové lžičky na šálek
Pijeme při horečnatých onemocněních z nachlazení na podporu pocení. Podáváme pokud
možno horký.
Podáváním mírně teplého čaje
několik dní posiluje obranyschopnost těla. Neměl by se užívat dlouhodobě kvůli svým diuretickým
účinkům.
BEZOVÝ SIRUP

zapíchneme do půdy, velmi snadno
zakoření. Vysazením černého bezu
na své zahrádce si otevřete cestu
k poměrně snadno dostupnému přípravku, který uklidní váš nervový
systém. Současně si „opravíte“ cévní
stěny a má i protirakovinný efekt.
Z omytých plodů se připravuje špičkové domácí víno a také sirup a marmeláda. Širokospektrální využití černého bezu je zajímavé i v dalších
ohledech. Například jeho vysazením
se vaše zahrada zbaví hlodavců a krtků. Pro sušení si sbírejte květenství,
pro výrobu léčivých sirupů je určen
čerstvě umytý plod. Dominantní je
uklidňující efekt na nervový systém
bez spavého utlumení a snížení pozornosti (pokud nepoužijete ke zvýšení účinku alkohol) při nejrůznějších
neurologických, zánětlivých a podrážděných nervech. Doporučuje se také
při bolestech páteře a kloubů.
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2 kg cukru, 2 l vody, 20 květů
černého bezu, 2 nakrájené citrony (70 g kyseliny citronové)
Vodu s cukrem přivedeme k varu a necháme vychladnout. Do
vlažné přidáme květy bezu, na kolečka nakrájený citron (nebo kyselinu citronovou) a necháme 24 hodin odstát. Nakonec sléváme
do láhví a ukládáme do temna.
Používáme jako běžný sirup.
BEZOVÝ ŠUMIVÝ NÁPOJ

Na 5 litrů nápoje: 750 g cukru krystal, 475 ml horké vody,
4 velká květenství bezu (čerstvá), 2 lžíce bílého vinného
octa, 1 citron, 4 l vody
Cukr rozpustíme v horké vodě
a nalijeme do nádoby. Přidáme
květy bezu, citronovou šťávu

Certifikace IASC – Mezinárodní vědecká rada pro aloe Schváleno MZ ČR

NOVINK
POTŘEBUJETE:
A V ČR
• 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)
i strouhanou kůru, ocet a vodu.
Promícháme a uzavřenou necháme stát 5 dní. Hotový nápoj přeceďíme do láhví se šroubovacím
uzávěrem. Ještě týden necháme
stát. Podáváme vychlazené s kousky citronové kůry.
KOSMATICE

Květenství bezu černého, 3
vejce, 4 lžíce hladké mouky,
sůl, olej na smažení
Bezová květenství omyjeme
a necháme oschnout. Z vajec

a mouky ušleháme jemné husté
těstíčko. Květy namočené v těstíčku vkládáme do rozpáleného oleje.
Podáváme s tatarskou omáčkou.
SIRUP Z BEZINEK A JABLEK

10 středně velkých jablek,
8 zralých bezinek (celých květenství), 1 pomeranč, 1 citron,
2 lžíce medu, 3/4 litru vody,
3/4 kg cukru
Jablka omyjeme a nakrájíme na
čtvrtky. Vložíme do hrnce, zalijeme
vodou a přivedeme k varu. Přidáme
otrhané bobulky bezinek
a necháme pod pokličkou
asi 3 minuty dusit. Přikryté
vychladíme. Přecedíme přes
husté síto. Překapanou šťávu
opět přivedeme k varu a přidáme cukr. Stále mícháme,
dokud se cukr nerozpustí.
Přidáme šťávu z citronu
a pomeranče. Nakonec med.
Přivedeme k varu a hotové lijeme do vyhřátých lahví.
Používáme jako běžný sirup.
Můžeme jím sladit čaj.
Vypasírovanou směs můžeme použít k přípravě marmelády.
Kdybyste snad nevěřili
v léčivou sílu černého
bezu, zkuste tu magickou. Větévka bezu nás
prý ochrání před čarodějnicemi, zlými duchy či
bleskem.

DOMÁCÍ PORADNA

K léčení neduhů se od pradávna
používaly byliny. Kdysi to byla doména šamanů, kteří znali jejich
vlastnosti podobně jako vesnické
babky kořenářky. Původně se z bylin připravovaly všechny léky. Dnes
je k dostání přibližně pět set „léčivek“ a mnohé z nich si můžete vypěstovat na své zahrádce nebo je
můžete sklidit na loukách a polích
ve vašem okolí. Pak můžete začít vyrábět nálevy, odvary, koupele, masti
a někdy i bylinné placky.

TIP: 3,7 L ALOE VERA ŠŤÁVA 888 Kč
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DOBRODRUŽNÉ VÝPRAVY

Bali – ostrov bohů
Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali.
Tři miliony hinduistů prezentují každodenně svoji víru četnými
oslavami, průvody a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti,
rybářské vesnice, hory, jezera, i okolní ostrovy. Čeká nás návštěva
ojedinělého ostrova plného krásných lidí s bohatým duchovním
životem.

DOBRODRUH a CESTOVATEL
Jiří KOLBABA
vás zve do KD Rubín
Makovského nám. 3, Brno
od 18.00 hod. 9. 10. 2007 Bali
od 19.30 hod. 2. 11. 2007 Havaj

KŘÍŽOVKA
Mladá žena hovoří k druhé: „Už si ani nekupuji žádný parfém (viz tajenka)“.

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.
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NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR!

NOVÁ KOLEKCE
PODZIM–ZIMA

U Medvídků

Zaskleno více než
4 5 0 0 0 balkonů

Pondělí–pátek:
9.00–18.00 hod.

MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK

IBC – galerie
Příkop 6, Brno

tel.: 545 175 469
tel.: 777 595 633
Dětské oblečení a hračky www.umedvidku.com
JANA DUŠKOVÁ
e-mail: obchod.medvidci@seznam.cz

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

SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA FABIA
NYNÍ S DĚLICÍ PŘEPÁŽKOU A ODPOČTEM DPH

Nový model Fabia si nyní můžete pořídit nejen z lásky na první svezení, ale i pro úsporu na daních.
Nabízíme Vám totiž vozy s dělicí přepážkou, která byla konstruována s ohledem na maximální
míru bezpečnosti a co nejnižší hlučnost. Přepážka je dvoupolohová s posuvným mechanismem,
takže pasažéři mohou mít k dispozici buď čtyři, nebo dvě místa. Manipulace s přepážkou je přitom
velmi jednoduchá. Jistě Vás potěší i možnost odpočtu DPH – například cena modelu Fabia Classic
1,2 HTP/44 kW v základním provedení je 223 445 Kč*. Navštivte nás proto co nejdříve.
Těšíme se na Vás.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu

* Cena bez DPH, dělicí přepážky a montáže.

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno Czech Republic
phone: +420 543 424 211
fax: +420 543 424 210
email: autonova@autonova.cz
internet: www.autonova.cz

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
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ZASKLENÍ LODŽIE

Bzenec

18

Bzenecké náměstí

Z DÁVNÉ MINULOSTI MĚST A OBCÍ

S KABRŇÁKEM budete mít možnost seznámit se nejen se žhavou současností měst
a obcí, ale také s jejich mnohdy velmi tajemnou minulostí, která je zachycena v kronikách, historických knihách a pamětech místních obyvatel. Možná právě také vaše
písemnosti uložené u místního kronikáře skýtají takové zajímavosti,
že by stálo za to nabídnout je naší
redakci ke zveřejnění.
V úvodním článku tohoto seriálu se podíváme do města
Bzence, které se nachází v okrese Hodonín. Z Brna se dostanete
do tohoto města buď vlakem (směr
Veselí nad Moravou) nebo se vydejte autem z Brna na Slavkov u Brna a Kyjov
a pak dále na Veselí nad Moravou.
Městský úřad sice na svých webových
stranách uvádí, že první písemná zpráva
o Bzenci pochází z roku 1214, ale vůbec
první historicky ověřená písemná zmínka
o tomto městě se nachází v listině papeže
Řehoře XI. a je datována 10. 4. 1231. Až do
roku 1422 patřil Bzenec bezprostředně čes-

Bzenec na začátku 20. století

kému králi, moravskému markraběti nebo
jeho příbuzným. Manželka Přemysla Otakara
I. královna Konstancie nechala vystavět na
návrší nad městem hrad, který byl ještě počátkem 14. století významným střediskem
provincie a sídlem někdejšího hradského obvodu.
Bzenec se nachází na starém
sídelním území a archeologické nálezy dokládají nepřetržité
osídlení tohoto města od paleolitu až do současné doby.
Název Bzenec je vysvětlován
dvojím způsobem – podle starší
verze bylo jméno spojováno s byzantskou misí Konstantina (Cyrila)
a Metoděje, novější uvádí odvození názvu
podle místa obrostlého bezem.
Podívejme se nyní do dávné historie města, které se proslavilo vinařskými tradicemi,
výrobou bzenecké lipky – vína, které se vyrábí z plodů pravokořenného ryzlinku, ale může se také pochlubit více než tisíc let starou
lípou, kterou dodnes najdete v zámeckém
parku.

Vinné sklepy

Bzenecký zámek

Popis Bzence a okolí v době nejstarší a za Přemyslovců
Než začnu vyprávěti o událostech, jež jsou předmětem
těchto Pamětí, popíši jeviště, na
němž se odehrály – Bzenec
a okolí.
Bzenec se rozkládá pod jižními výběžky Maršovského pohoří ve výši
185 m nad hladinou mořskou.
Středem města jest Dolní náměstí,
jež má podobu obdélníku: jest značně prostranné a konají se na něm trhy, jež v době zeleniny a ovoce jsou
velmi živé. Uprostřed je socha Marie
Panny z kararského mramoru, jemné italské práce na mohutném podstavci ze švédské žuly.
Severně od Dolního náměstí se
táhne Horní náměstí, na němž jest
okrasný sad: na tomto náměstí jest
farní chrám, obecné a městské školy a zemská hospodařskovinařská
škola. Od Horního náměstí na východ jest ulice zvaná Baráky a na západ jest Židovská čtvrť se synagogou a německou školou.

Západně od židovské obce je zámek, jehož průčelí hledí do parku,
v němž jsou památné prastaré lípy:
kamenné barokové vázy a otlučené
sochy hlásají někdejší jeho nádheru,
než přes to, že je poněkud zanedbán,
nepostrádá dosud původu a svůdnosti.
Dolní náměstí úží se
na východ v ulici Olšovskou, na západ v ulici
Vracovskou. Jižně od Dolního náměstí rovnoběžně
s východní jeho půlí táhne se ulice Bzinská. Za
ulicí Olšovskou na východ
jest osada Olšovec.
Znakem města Bzence jest
stříbrná brána se dvěma věžemi
v modrém poli: v otevřené bráně jest
červeně oděná ruka třímající meč,
nad branou mezi věžemi jest černý
dvouocasý lev s korunou, stojící na
třech pahorcích v červeném poli,
nad nímž jsou tři lilie.

Křesťanská obec měla dle sčítání
z r. 1911 689 domů as 4106 obyvateli, z nichž bylo 3906 katolíků,
36 nekatolíků, 166 židů. V židovské
obci bydlilo v 97 domech 387 lidí,
244 křesťanů a 143 Židů.
Poloha Bzence a jeho okolí jest velmi malebná: nad městem se
vypíná vrch zvaný Starý
hrad, jehož témě zdobí
kaple a jehož úbočí je
posázeno révou. Rozhled se Starého hradu
jest čarokrásný: k východu tyčí se jako hradba
proti severním větrům řada
vrchů, jichž stráně se halí v létě
zelení vinic a ovocných stromů a
k jihu přecházejí v role, na nichž kromě obvyklých druhů plodin se pěstuje zelenina znamenité jakosti. Jižně
od města se prostírá koberec luk lemovaný lesy Bzinkem a Doubravou.
Rozhlédneme-li se ze Starého hradu

šířeji, vidíme na východ za žírnou nížinou, jíž se vine řeka Morava, Bílé
Karpaty s Javořinou a Lopeníkem,
na jih za Strážnicí a Hodonínem,
Slovensko s Holičem, na západ hory Palavské a Ždánský les a popojdeme-li poněkud k severu, rýsuje se
nám v modravé dáli Buchlov se sv.
Barborkou.
Bzenecké údolí bylo před věky
dnem moře, jak lze souditi dle jemného písku a množství lastur: nyní jim
protékají nepatrné potoky Syrovínka
a Svodnice. Rovina jižně od Bzence
jest útvaru diluviálního, pahorkatina
severně od Bzence jest útvaru třetihorního. Půda jest prostředně úrodná: na rovině převládá půda písečná,
až na vlhké nížiny u Moravy, kde jest
vydatná půda luční. Vyšší polohy mají dobrou půdu hlinitou s podkladem
písčitým nebo slinovitým, následkem
čehož sesouvání půdy jest zjevem
velmi častým. Kromě obyčejných
druhů keřů, stromů a zeleniny se pě-

V dějepisných památkách vyskytuje se ponejprv jméno Businc
u zmíněného kronikáře Dětmara,
jenž vypravuje, že hradu dobyl
r. 1015 na Boleslavu Chrabrém vévoda český Oldřich, a historiograf
moravský Berthold Bretholz se domnívá, že to byl náš Bzenec. Než badatel v nejstarších dějinách Moravy
Viktor Pinkava tvrdí pravděpodobněji, že Dětmar měl na mysli hrad na
řece Bzině u Hlubčic v pruském
Slezsku.
V historickém světle se objevuje Bzenec teprve koncem 12. století,
kdy knížata z rodu přemyslovského
postavila na srázném kopci nad
Bzencem hrad jednak na obranu
proti vpádům loupeživých Maďarů, jednak na
ochranu důležité cesty
obchodní.
Údělná knížata na
hradě bzeneckém také
sídlívala a dle něho se
i nazývala, jako Bedřich
ze Bzence († 1167),
manžel Hedviky, dcery
Děpolda Jemnického,
a Vratislav neboli
Břetislav Bzenecký.
Bzenec patřil koncem
12. století do župy břeclavské, zdá se však, že
sídlo knížecí správy bylo
aspoň čas od času
na hradě Bzenci. Viktor
Pinkava tak soudil
z toho, že Břetislav
Nádobí
Bzenecký listinou v Kuze 12. století
novicích roku 1196
Bzenec, nelze říci s určitostí. V nej- vydanou daroval klášteru na
starším latinských a německých listi- Hradisku okolí Velehradu, Buchlova
nách se nazývá Bisenc. Pověst vypra- a Kunovic, v listině pak svědkové,
vuje, že tak byla pojmenována svatými Mrakota, Sudovou a vrš se nazývají
bratry Cyrilem a Metodějem. Když prý bizences, bzenečtí, jsouce asi župníponejprv stanuli na vrchu zvaném nyní mi úředníky bzeneckého hradu.
Jak rušno bylo tehda na hradě
Starý hrad a spatřili z něho osadu
obklopenou jarními vodami, jimiž bzeneckém, hostil-li ve svých zdech
právě byly zality okolní louky, bezděky své pány a jejich vznešené návštěvjim zatanulo na mysli město, z ně- níky! Slavnost stíhala slavnost. Při
hož přišli, město u moře ležící, jež hostinách zvonily stříbrné poháry
tak milovali, a z jejich rtů splynul se znamenitým bzeneckým vínem
povzdech: Byzanc. A jméno to prý již z hradního sklepa, a rytířskou síní
osadě zůstalo. Toť ovšem pouhá hlaholil veselý hovor a bujný žert. Po
hostině zazněly fanfáry a vznešená
pověst.
V říši velkomoravské byl prý Bzenec společnost sestupuje do předhradí,
městem důležitým a jedním z před- aby se bavila turnajem, nebo si vyjížních. V. Prasek dokazuje z kronikáře dí na lov srnců, jelenů, divokých kanDětmara, že po zániku Velehradu stal ců a jiné zvěře, již bylo hojně v blízse Bzenec na nějakou dobu hlavou kých lesích dubových. Nezřídka zavíMoravy a že teprve Přemyslovci učinili tal na hrad i potulný pěvec s loutnou,
sídlem úřadů pro západní Moravu aby před panstvem velebil hrdinské
činy rytířů bojujících proti nevěřícím
Brno a pro východní Olomouc.
stují hojně i jemnější druhy, jako meruňky, broskve, vinná réva, chřest
a majoránka vynikající jakosti.
Nejstarší dějiny Bzence jsou zastřeny neproniknutelnou rouškou minulosti, takže dle některých zjevů se jich můžeme jen dohadovati. Jest jisto, že již
v době předhistorické vábila příznivá
poloha krajiny, od severu horami chráněná, lidi k pobytu, jež pocházejí
z dávnobylých dob, jako jsou popelnice, kamenné mlaty a jiné.
V době císařství římského vedla
nedaleko Bzence obchodní cesta z říše římské do severní Evropy, jak patrno z toho, že zde byly nalezeny mince
z doby římské.
Dle čeho obdržela osada jméno
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Z DÁVNÉ MINULOSTI MĚST A OBCÍ

Zřícenina hradu přemyslovských knížat z konce 12. stol.

ve Svaté zemi a aby zpíval o slastech přibyslavskou a budějovickou daroval Přemysl Otakar I.
a strastech lásky.
Své druhé manželce Konstancii,
Dosud se mělo za to, že Bzenec
byl na město ve smyslu středověkém pocházející z královského rodu uherpovýšen dne 3. ledna r. 1214 mark- ského, věnem, jež papež Řehoř IX.
rabětem Vladislavem Jindřichem. listinou ze dne 10. dubna r. 1231 béNyní však se považuje listina ře do ochrany apoštolské stolice.
v Olomouci datovaná, jíž se uděluje Tím, že hrad bzenecký se stal hlavou
Bzenci právo hradební a soudní, župy, vzkvétalo podhradí, jež nabylo
promíjejí se mu na 30 let desátky – asi za markraběte Vladislava –
obilné a poplatky peněžní a dává se mu
část Doubravy, za padělek. Podobně se
pokládá za padělanou
i listina královny Konstancie z roku 1223,
kterou dává měšťanům své vinice s městem sousedící a promíjí jim desátky, a listina Přemysla Otakara
I., kterou jim potvrzuje
privileje markrabětem
Vladislavem udělené
a promíjí cla na dobu
10 let.
Na základě těchto
listin usuzoval dějepisec Beda Dudík, že Tisíciletá lípa
město Bzenec, obdrževši soud, na němž se soudilo dle městských práv, tržního a soudního:
práva magdeburského, mělo ve 13. teprve však král Jan Lucemburský mluví
století jako jiná města moravská „ně- v jedné listině o hradě a městě Bzenci.
mecký karakter a německou řeč jaNa hradě bzeneckém sídlil často
ko správní a úřední, ač nikoli vesměs také kníže břeclavský Oldřich Koruněmecké obyvatelstvo“. Jsou to však tánský, jenž měl proto i příjmení
pouhé dohady.
Bzenecký: zde dne 14. července
Jen to je jisto, že kolem roku 1230 r. 1237 vydává listinu, kterou uděluje
stal se Bzenec střediskem jedné obyvatelstvu kraje břeclavského táž
z oněch žup, na něž byl rozdělen práva, jaká dal kdysi vévoda Konrád
kraj břeclavský: byly to dle F. a král Přemysl Otakar I. kraji brněnPalackého župa bzenecká, hodonín- skému.
Z pamětí města Bzence
ská a kunovská. Tyto župy s župou
1919 J. Hanák
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NFORMACE O PLASTOVÝCH VÝPLNÍCH OTVORŮ Z FIRMY

DECRO BZENEC, spol. s

r. o.

V ZIMNÍM A JARNÍM OBDOBÍ POSKYTUJEME VYŠŠÍ SEZÓNNÍ SLEVY!
TROCAL, OKNA A DVEŘE:

PROFILOVÝ SYSTÉM TROCAL:
TROCAL InnoNova_70 je pětikomorový profil s konstrukční hloubkou 70 mm.
Profily jsou vyráběny z tvrzeného PVC se zvýšenou rázovou
houževnatostí,
PVC je také
chemicky stabilní a zdravotně nezávadný.
Hlavní výhodou profilové
řady InnoNova
z hlediska statické stability je
konstrukční řešení do křížového spoje, které zajišťuje až
o 40 % lepší tuhost systému. Profily jsou vyztužovány ocelovými, žárově pozinkovanými výztuhami.
Rozhodující není počet komor, ale jejich šířka, tvar a uspořádání v konstrukci profilu.
Dokladem toho jsou prokázané vlastnosti podložené certifikáty. Patříme mezi autorizované
výrobce s dozorovanou a certifikovanou kvalitou produktů.
Plastová okna TROCAL patří na trhu mezi
moderní konstrukce, které vám ušetří značnou
část nákladů na vytápění, výrazně zlepší akustickou pohodu a zajistí komfort obsluhy. Dále
vyhovíme požadavkům více způsobů přivětrávání při zavřeném okně s vaší aktivní účastí, nebo
v závislosti na venkovních povětrnostních podmínkách.
Tato řada nabízí dva systémy z hlediska konstrukce návrhu těsnění:
TROCAL InnoNova_70.A5 – systém
s DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM,
TROCAL Innonova _70.M5 – systém se
STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
Strukturovaná vícevrstvá dekor fólie s designem imitace dřeva je nanášena speciální technologií tzv. kašírováním. Fólie na bázi PVC je
opatřena ochrannou vrstvou PMMA.
Dále dodáváme také barevné provedení pomocí technologie Koextruze, dále AluClip –
opláštění hliníkem a AluFusion – speciální
technologie statického řešení pomocí prvků
z hliníku a nová metoda zasklívání výplní.
Standardně používáme pro zasklení
IZOLAČNÍ DVOJSKLO plněné argonem s po-

kovenou vrstvou. Kvalita vlastností tepelné propustnosti skla (U = 1,1 W/m2K) je zvýšena pomocí nerezového distančního rámečku.
Do standardu kování ROTO NT zahrnujeme
mikroventilaci – čtvrtou polohu kliky zajišťující
tzv. štěrbinové větrání, dále pojistku proti zdvojení funkce kliky (dětskou pojistku), 2 bezpečnostní body v celoobvodovém kování a madýlko s protiprůvanovou pojistkou na balkonových
dveřích.

MONTÁŽ:
Standardní montáž zahrnuje vyvážení, ukotvení
a následné zapěnění
spáry okna. Následně je
nutná ukázka předvedení
funkčnosti kování.
Montáž, která je ve shodě s normou ČSN
730540-2, je v souladu s požadavky na budovy, které mají vyšší nároky na tepelnou izolaci,
tzv. NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY.
Montáž pomocí paropropustných a vodotěsných pásek zajišťuje požadovanou dilataci
mezi rámem a ostěním, zároveň zajišťuje
izolaci a nulovou propustnost vzduchu
a vody.
Montáž provádíme i v zimních měsících a to
do teploty vzduchu –10 stupňů Celsia.
Pro zákazníka má výhodu kratších termínů
a nárok na ZIMNÍ SLEVU.

vašich oken obezřetní. Investice do těchto výrobků jsou dlouhodobé a nemalé.

ZAMĚŘTE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:
CENA – nedejte na reklamní tah: „VYSOKÉ
SLEVY“ a „ZDARMA“, vždy se podívejte na konečnou celkovou cenu. To, co vám konkurence
dá zdarma, navýší v jiné položce.

SKLADBA KOMPONENTŮ – zaměřte se na
jednotlivé komponenty, zda odpovídá obsah
a provedení cenové nabídky Vašim požadavkům, zda souhlasí například rozměry, počet kusů, šířky parapetů, z jakého materiálu jsou navrženy atd.

SÍDLO A TRADICE KONKURENČNÍ FIRMY
– často se konkurenční firma prezentuje jako
výrobce, ale výrobky nakupuje kdekoliv, často
i z dovozu. Po několika měsících se do takové
firmy už nemusíte dovolat.

TRADICE FIRMY DECRO:

Firma DECRO BZENEC vyrábí své výrobky od r. 1998 z profilového systému
TROCAL.
Všechny procesy probíhají ve vlastních
výrobních prostorách vybavených nejmodernějšími technologiemi.

SERVIS:
Cenovou nabídku vyhotovíme zdarma,
ozvěte se na zelenou linku 800 100 451.
Na naše výrobky poskytujeme 5 let záruku. Je možné, že budete potřebovat okna opravit, seřídit, vyměnit, nebo přiobjednat nějaký komponent. Naši pracovníci
jsou připraveni operativně řešit vaše požadavky.

KONKURENCE:
Určitě se na trhu setkáte s konkurenčními firmami. Buďte při výběru dodavatele

INFORMAČNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁL – SLOUŽÍ POUZE K OBJASNĚNÍ
ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z OBLASTI VÝROBY A MONTÁŽE PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ.
V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ KONTAKTUJTE PROSÍM OBCHODNÍ ODDĚLENÍ FIRMY:
DECRO BZENEC, spol. s r. o. • tel.: 800 100 451, 518 387 351, 518 307 381-3 • fax: 518 387 499
e-mail: obchod@decrobzenec.com

Lidem narozeným ve znamení
Vah osud nadělil mnoho talentů,
zvláště uměleckých, dobrý hudební sluch
a často i charisma. Většina
z nich jsou intelektuálové s velkou dávkou invence. Jsou ambiciózní, pečliví a hodně přející. Takt, poctivost a čestnost odehrávají v jejich životě velkou
roli. Snaží se vyhýbat hádkám
a nemají rádi násilí. Jejich rozpoznávacím znakem je tolerance a štědrost. Dokáží promíjet
a se všemi se snaží vycházet přátelsky. Rádi pomohou,
a to jak dobrou radou, tak i činem.
Váhy jsou velmi přátelské a rády
si užívají všech potěšení, která život
přináší. Jejich způsob života je plný
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šarmu a jemnosti. Objevují se
u nich i negativní vlastnosti charakteru. Dokáží být tvrdohlavé,
škodolibé, fanatické, podezíravé,
ale hlavně bývají velmi líné. Snaží
se příliš neunavit a s vděčností
přijmou každou nabízenou pomoc. Dokáží jako žádné jiné znamení využívat protekce a známostí. Váha nikdy nezaujme jednoznačné stanovisko. Dlouho přemýšlí a váhá. Často se rozhoduje
na základě rad jiných lidí, proto se
dostává do nepříliš výhodných situací. Když se rozzlobí, bývá nebezpečným nepřítelem. Někdy je
považována za dokonalého manipulátora. Vždy pamatuje na finanční zajištění budoucnosti, proto rychle dosahuje vysoké životní
úrovně. V lásce dlouho vybírá pravého partnera, ale potom je věrný.
Při milování nemá odpor k extravagancím.
Zdraví mají Váhy většinou velmi
dobré až do pozdního věku.
Největší úspěch mají Váhy v povolání umělce, právníka, učitele,
makléře, číšníka, bytového architekta a tanečníka.
Planeta: Venuše
Živel: Vzduch
Roční Období: Podzim
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Blíženci, Vodnář
Šťastná čísla: 6, 8

SNÁŘ

Někdo má sny v noci, někdo i ve dne. Někdo sní ve dne
i v noci. Jaká je ale vypovídací schopnost těchto sdělení,
která se dosud nepodařilo probádat.
Někdo má sny barevné, někdo černobílé, někdo žádné,
někdo si je pamatuje a někdo neví, co se mu zdálo. Jaká nespravedlnost…
Ve snech se prý odrážejí a jsou předzvěstí událostí dalších. Každý sen má mluvu symbolů, a tak se pokuste najít
ten správný a také si vyzkoušejte, jestli ten váš sen je předzvěstí něčeho, co vás čeká a nemine.

V tomto vydání vám nabízíme symboliku, která je zařazena abecedně pod písmenem A
A písmeno viděti neb psáti – uslyšíš novinku
Abatyši ve snu viděti – v domě velkou změnu zažiješ
Adama a Evu v ráji viděti – štěstí a výhra
Adoptován býti – zažiješ malé rozčarování
Admirála viděti – přírůstek
Advokáta viděti – budeš pozván do společnosti
s ním mluviti – starosti, protivenství
Afrika cestovati tam – nemoc
Agent viděti jej neb s ním mluvit – budeš míti ztrátu

Kámen: akvamarín, opál, podle
talmudu diamant
Kov: měď
Květina: fialka
Bylina: řebříček
Strom: jabloň
Pták: kormorán
Barva: zelená
Tkanina: bavlna
ZAJÍMAVÉ RECEPTY PRO VÁHY

Čočková polévka
se zeleninou
100 gramů čočky, 2 brambory, 200 gramů mrkve a petržele, nať libečku, 3 lžíce celozrnné mouky, olej, majoránka, litr
vody, česnek, sůl
Čočku uvaříme s brambory
a majoránkou do měkka. Potom
pomalu za stálého míchání přisypáváme celozrnnou mouku
a chvíli povaříme. Odstavíme
a přidáme najemno nastrouhanou petržel a mrkev, prolisovaný
nebo utřený česnek, olej a nakrájený libeček.

Hovězí plátek na jalovci
650 gramů zadního hovězího masa, 50 gramů slaniny, 50
gramů rostlinného tuku, 100
gramů cibule, 40 gramů hladké mouky, drcený jalovec, 5 dl
vývaru nebo vody, citronová
šťáva, sůl
Nakrájené plátky masa nařízneme, naklepeme, protáhneme nudličkami slaniny, osolíme a na hor-

kém tuku po obou stranách prudčeji opečeme. Maso vyjmeme, na
tuku osmažíme nakrájenou cibulku, orestujeme zbylou slaninu,
vložíme zpět maso, podlijeme troškou vývaru a dusíme do měkka.
Maso vyjmeme, šťávu vydusíme
na tuk, zaprášíme moukou, zarestujeme, přidáme jalovec, podlijeme, zakapeme citronovou šťávou
a povaříme. Do šťávy na konec dáme prohřát plátky masa
a podáváme s bramborovým knedlíkem.

Akademii viděti – máš lásku k umění
navštěvovati ji – musíš ještě překonati mnoho překážek
Akcie kupovati – zamiluješ se
Akát – jeho vůni cítiti – lstivé přátele máš okolo sebe
Akta viděti – musíš podniknouti cesty
v nich listovati – máš před povýšením
roztrhaná viděti – ukončíš nějakou půtku
Aktovka – nésti ji – pouštíš se do nebezpečené věci
otevírati ji – odhalíš nějaké tajemství
Akvárium ve snu viděti – zlosti a hádky tě čekají
Alarm slyšeti – dej pozor na svůj majetek
Alkohol píti – přítel stane se ti nevěrným
Almužnu ve snu rozdávati – dobré dny stojí před tebou
obdržeti ji – obdržíš dobré místo v zaměstnání
odmítnouti ji – pomluvy a nepříjemné záležitosti míti budeš
Amerika cestovati tam – štěstí v podnikání
Amor viděti jej – láska, která nemá trvání
Ananas ve snu viděti – pozvání k nějaké rodinné slavnosti
Anděl – viděti jej létati – klid duše, spokojené stáří
mluviti s ním – je vždy dobrým znamením
Angličana viděti – velké bohatství
mluviti s ním – dlouhá chvíle
Angrešt jísti – máš zlostné osoby ve svém okolí
Arcibiskupa viděti – požehnání a štěstí
mluviti s ním – těžká nemoc
Armáda – válčící ji viděti – úspěch a bohatství znamená
Asie – cestovati tam – budeš míti příležitost pomoci jiným
Astry kvetoucí čerstvé – vážnost, důstojnost, vysoké mínění
odkvetlé – tvoje naděje budou zklamány
Audience – zlepšíš své postavení
Automobil viděti – důležité novinky
viděti přijížděti – úspěch a vzrůst

Vzhledem k tomu, že se bude jednat
o seriál, můžete si jednotlivé dílčí části snáře vystřihovat a ukládat pod polštář a při probouzení ze snů krásných
i hororových si přiřadit symboliku.

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

VÁHY (23. 9.–22. 10.)
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S KABRŇÁKEM za burčákem

Podzim je na jižné Moravě ročním
obdobím, kdy se zúročí práce vinařů
a produkty burčáku a mladých vín
jsou ochutnávány a „převalovány“
v ústech profesionálních degustátorů a vinařů, ale je to také období, kdy
mlsné jazýčky turistických výprav
vášnivě nasávají do svých chuťových
pohárků vůně „moravské krve“.
Odpověď kam a jak za burčákem
s Kabrňákem, by vám měl dát i tento článek.
Výpravy za vinným mokem je nejlépe naplánovat na víkend. V těchto dnech jsou totiž přístupné téměř všechny sklípky a ochota vinařů je
už dnes samozřejmostí. Je lépe si objednávat ubytování alespoň na jednu noc, abyste při návratech k domovu nemuseli kličkovat nebo dokonce ujíždět před silničními kontrolami. Nedoporučujeme ani požívat
burčák na cyklistických trasách. Nicméně podzimní moravské cykloturistické putování za vínem a burčákem je překrásné, ale musíte počítat
s konzumací až po návrtu domů. Na kolech můžete absolvovat
Mutěnickou stezku, Strážnickou stezku a Bzeneckou stezku. Po cestě
se můžete navíc kochat krásnou přírodou i kulturními památkami.
V Čejkovicích doporučujeme navštívit templářskou tvrz a sklepy.
Nepřehlédněte Mutěnické búdy a Dubňanskou horu. Za prohlídku rozhodně stojí renesanční mikulovský zámek a soubor původních vinných
sklepů Plže v Petrově.
Ze Strážnice je to kousek do obce Kněždub, kde jsou na návsi malebné stavby lidové architektury. Dům malíře Joži Úprky najdete
v Hronově Lhotě a odtud je to už jen kousek k poutnímu místu – kapli
na hoře Sv. Antonínka u Blatnice.
O Bzenci se můžete dočíst v jiném článku, který je v tomto čísle.
Atraktivních vinařských lokalit je ještě celá řada, ale pro tentokrát už
jen jeden tip, a to jsou Nechory v Prušánkách.
V příštích číslech se budeme věnovat podrobněji jednotlivým vinařským oblastem, můžete si proto koupit další číslo měsíčníku.
Šťastnou cestu a dobrou chuť

S kapesním nožíkem a košíkem nevystačíme

Ve všech oblastech lidské
činnosti se setkáváme s neuvěřitelnými vymoženostmi.
Stále dokonalejší mobilní telefony, počítače, automobily.
Před několika lety by nás ani
ve snu nenapadlo, že budeme cestovat podle map GPS.
Technický pokrok a jeho využití pro běžný život jde ovšem
tak daleko, že dokonce v našich lesích nebudeme potkávat houbaře jen s kapesním
nožíkem a proutěným košíkem, ale tyto „lovce“ zahlédneme
i s další nezbytnou pomůckou. Rybáři mají sonary a houbaři budou používat „houbohledačky“. Nevěříte? Již dnes existují tzv.
MYKOMAPY a podle nich můžete zjistit, kam a kdy jet na houby. Pomocí matematického modelu a na základě vědeckých metod vznikají univerzální vyhledávači hub. Kdo si myslel, že univerzální voják byl pouhým výmyslem filmařů, pak si hranice tvůrčích možností lidského mozku opět trochu poopravte. Když posloucháte předpověď počasí a z toho usuzujete, že porostou
houby, je to odhad přímo loterijní. MYKOMAPY jsou mnohem
sofistikovanější. Počasí je pro ně jen jedno z kritérií stanovení
možností výskytu hub, a tak se můžete nejrozšířenějšímu českému sběratelskému houbařskému sportu věnovat téměř celý rok.
MYKOMAPA je experimentální systém, který vás informuje
o pravděpodobném výskytu hub v určitých oblastech. I když má
zatím i jisté mezery a rezervy, je velkým pomocníkem při výběru
té správné lokality a času pro houbařskou vycházku. Mapy zobrazují prognózy vývoje a růstu hub, a tak i pravděpodobnost naplněných proutěných košíků je vyšší. A co se stane, až se bude
prodávat MYKO GPS navigace, netroufne si odhadnout ani
KABRŇÁK.

Supertest KABRŇÁKA

Testy, kvízy, soutěže

1. U každé z vět v úlohách rozhodni, zda
je napsána bez pravopisné chyby:
A: Pojďme si zazkákat! Ano (A) – Ne (N)
B: Mám jednoho brášku. Ano (A) – Ne (N)
C: Otužilý lidé jsou zvyklý na sychravé počasí.
Ano (A) – Ne (N)
D: Řidič způsobil nehodu. Ano (A) – Ne (N)
E: Kamarádovy Kamarádi se scházejí na hřišti. Ano (A) – Ne (N)

2. V každé úloze vyberte slovo, které se
blíží opačnému významu zadání:
A: VEŘEJNÝ (A: otevřený; B: souběžný; C:
soukromý; D: skrytý)
B: ZAKRÝT (A: zabalit; B: pokrýt; C: otevřít;
D: odkrýt)
C: ZAČÍNAJÍCÍ (A: startovní; B: nový; C: konečný; D: běžný)
D: ANODA (A: plus; B: mimo; C: vývod; D: katoda)
E: SOUMRAK (A: zataženo; B: zhasnuto; C:
svítání; D: jasno)

3. Které z následujících slov je správně
rozděleno?
A: ro-zdělit
B: roz-prá-šit
C: zab-lýs-knout
D: vy-čaro-vat

4. Jsou dána čísla 40 a 10. Jaké číslo dostaneme, sečteme-li jejich součin,
součet a vydělíme číslem 10?
A: 50
B: 45
C: 35
D: 30,5

5. Jana v pondělí upekla 3 buchty. V úterý upekla o jednu buchtu víc než
v pondělí. Kolik buchet upekla za pondělí i úterý?
A: 4
B: 7
C: 9
D: 11

6. Anglicky se řekne postel:
A: bath
B: bet
C: bed
D: baed

7.
A:
B:
C:
D:

8.
A:
B:
C:
D:

9.
A:
B:
C:
D:

Latinsky označíme dětského lékaře:
Pedimetr
Protetic
Pediatr
Baby doctor

Inzulin produkuje v lidském těle:
Podvěsek mozkový
Nadledvinky
Pankreas
Žlučník

Rectus je označení pro:
křeč ve svalech
konečník
centrum řeči
srdeční zástavu

10. Jakou barvu má planeta URAN?
A: žlutočervenou
B: zelenomodrou
C: stříbrnou
D: červenou
11. Krtek obecný je:
A: býložravec
B: hmyzožravec
C: všežravec
D: masožravec

12. V Severní Americe se stepi nazývají
prérie a Jižní Americe pampy
Ano (A) – Ne (N)

13. Doba osvícenská byla ve století:
A: 19. stol.
B: 15. stol.
C: 18. stol.
D: 17. stol.

Test je slosovatelný. Správné odpovědi zasílejte
do 23. 10. 2007 na adresu: info@mrs.cz, nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení.
Výherce obdrží odměnu. Gratulukeme výherci
z minulého čísla p. Chromému z Vevčic.

KABRŇÁKA můžete podpořit sponzorsky:
1. Zavoláte do redakce na č. t. 545 175 844-6
nebo napíšete mail na adresu: info@mrs.cz,
sdělíte své nacionále atd.
2. Sdělíte způsob a formu sponzorského daru.
3. Obdržíte obratem z naší redakce sponzorskou
smlouvu.
4. Finanční prostředky odešlete buď složenkou, nebo bankovním převodem na účet
č . 14 3 6 0 4 514 / 0 6 0 0 .
Do zprávy uveďte „Kabrňák příspěvek“
5. Po přijetí platby Vám odešleme jednu kopii
smlouvy s potvrzením o přijetí daru.
Děkujeme – redakce KABRŇÁKA
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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.

ŠkodaService® ŠkodaOriginální díly®

Tel.: 547 239 324
PRODEJ-SERVIS
nám. Svobody 112
664 47 Střelice

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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S TĚHOVÁNÍ

„Stěhování bude hračka, když si pozveš partu Bočka"
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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

ManhalterKuchyně

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

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

PRACOVNÍ POZICE – FINANČNÍ PORADCE

Deštník

pro 2 osoby
automat

39 Kč

www.vibard.cz

•
•
•
•

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

