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VYUŽIJTE NAPLNO SVÉ MOŽNOSTI S PSYCHOWALKMANEM
Obrovský boom zažívá zahraniční
novinka od firmy Galaxy – AVS přístroj, lidově psychowalkman. A není
divu – vždyť jí vyvíjelo i několik nositelů Nobelových cen! Vědecké výzkumy nositelů Nobelových cen otevřely
nečekané možnosti každému člověku.

O ČEM JE VLASTNĚ ŘEČ?
Představte si, že si na přístroji, který
má speciální brýle a sluchátka, zvolíte program například „Rychlé odstranění únavy“ a za několik minut procitnete jako vyměnění – zjistíte, že vás
přešla bolest hlavy či zad, že jste
odpočinutí jako po hodinách vydatného spánku! Zdá se to nemožné, ale
přesně takhle AVS přístroj funguje.

K vývoji těchto dnešních přístrojů
nevedla jednoduchá cesta. A že jde o přístroje, které stojí za to používat, napovídá
i jejich historie – za objevy při vývoji AVS
přístrojů byly uděleny 2 Nobelovy ceny
a na vývoji se podílel i americký kosmický
a vojenský program.
První vědeckou institucí, která programově zahájila výzkum a uvažovala o výrobě
přístrojů byla americká NASA. Prvními uživateli byli kosmonauti a piloti amerického
letectva a teprve po odtajnění informací se
dostaly tyto přístroje k široké veřejnosti.
Největší boom je nyní v USA a v Asii
a postupně se přesouvá do Evropy.

Odborníci soudí, že pro jejich vynikající
účinky bude mít jednou AVS přístroj
doma každý, stejně jako dnes televizi či
ledničku. Podle lékařů zlepšuje AVS přístroj rapidně kondici zdravých lidí, ale
také si s ním sami dokážete výborně
a natrvalo odpomoci od řady tzv. „civilizačních“ psychosomatických potíží –
špatného spánku, depresí, únavy, stresu,
dyslexií.
Přístroj působí přirozeně, navozuje
příjemné pocity a nemá vedlejší účinky.
Světlo i zvuk, které jsou stimulačními
prvky AVS, pulsují na určité frekvenci, na
kterou se mozek a biorytmy naladí.
I když se hodně rozšiřují mezi lékaři
(např. Fakultní nemocnice Praha Motol,
MUDr. J. Cimický apod.), špičkovými atlety a jinými známými osobnostmi, jsou
určeny především samouživatelům.
Čím více mozek poznáváme, uvědomujeme si, jak málo o něm víme.
Už ve škole jsme se dozvěděli, že
využíváme jen malou část mozku, asi
desetinu kapacity.
Váš mozek v sobě má mnohem víc
schopností, mnohem více paměťové
a myšlenkové kapacity, kterou můžete probudit.
Bližší informace obdržíte přímo u specializovaného dovozce AVS přístrojů –
společnosti Galaxy nebo na internetových
stránkách www.psychowalkman.cz.

„Jsem přesvědčen, že AVS přístroje posunou
do budoucnosti
hranice zdravotní
kondice. Používám je od roku
1988 a doporučil
bych je v dnešní
hektické době
každému,“ říká MUDr. Jan Cimický, CSc.
Kromě desítek tisíc samouživatelů je pro jejich
skvělé účinky začaly používat i fakultní nemocnice v Praze a v Brně stejně tak jako známí
herci a zpěváci.

Značková prodejna
výhradního dovozce
Galaxy se nachází
v Brně na Kopečné ulici 14,
tel.: 542 213 227,
Značková
731 028 713, prodejna výhradního dovozce
Galaxy
se nachází v Brně na Kopečné ulici
www.galaxy.cz,
psychowalkmany
14,
tel.:
542 213 227, na731
028 713,
e-mail:
brno@galaxy.cz,
Platí po pfiedloÏení
otevírací doba
www.galaxy.cz,
e-mail: brno@galaxy.cz,
tohoto
Po–Pá 9–17 doba
a zde Po–Pá
otevírací
9–17 kuponu
a zde
do 21. 12. 2007
si můžete
AVSAVS
přístroj
si
můžete
přístroj Tutotaké
slevu nelze sami
sãítat s jin˘mivyslevami.
také sami vyzkoušet!
zkoušet!

850 Kč

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

Nej

fax: 546 220 093
www.3Tcz.cz
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BYTOVÉ A KUCHYŇSKÉ STUDIO
Brno, Merhautova 69

Otevřeno: po–pá 8.30 –17 hod.
tel.: 545 577 134

doplňkový prodej

výrobků z vamberské krajky
dárkové zboží –
–
–
–

z Orientu
vitráže
lesní sklo (historické repliky)
dřevěné soustružené

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV I NÁVRHŮ

LEOŠ FRÖMMEL
truhlář

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

www.vyroba-nabytku.com

–
–
–
–

vestavné skříně, předsíňové stěny
kuchyňské linky
komody, knihovny a dětské pokoje
zařízení bytů, kanceláří, prodejen

možnosti: – zaměření
– montáže, dopravy, odborné rady

prodej a montáž
vestavných spotřebičů

NEJSME NEJLEVNĚJŠÍ – ALE JENOM
KVALITNÍ VÝROBCI NÁBYTKU

Slovo vydavatele
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Bulvární a morální

Tipy na víkend

Současné rakouské umění ze sbírek města Vídně
5. 11.–6. 12. 2007
Snaha dokumentovat a prezentovat tvorbu rakouských umělců
od roku1945 do současnosti
Místo konání: Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Folkový oříšek
9. 11.–11. 11. 2007
10. ročník festivalu akustických folkových kapel
Vždy od 18.00 hod.
Místo konání: Brno, Bezbariérové divadlo Barka

Bacha na Bacha!
21. 11. 2007
Barbara Maria Willi – cembalo
Erich Höbarth (Rakousko) – barokní housle
Rakouský houslista Erich Höbarth patří mezi
světovou elitu ve svém oboru. Program představí hravou a přísnou stránku tvorby velikána
Johanna Sebastiana Bacha.
Začátek v 19.30 hod.
Místo konání: Brno, Konvent
Milosrdných bratří, Vídeňská 7

... a začíná vánoční čas ...
Rozsvícení Těsnohlídkova vánočního stromu
na nám. Svobody v Brně 1. 12. 2007
Každoročním dárcem vánočního stromu je
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně. Jeho prostřednictvím uctíváme vzpomínku na Rudolfa Těsnohlídka, jenž byl
zakladatelem vánoční humanitární pomoci
opuštěným a potřebným dětem.
Slavnostní rozsvícení se koná
v 17.00 hod.

Eva Urbanová a hosté
4. 12. 2007
Vánoční koncert
a dvacetileté výročí
umělecké činnosti
první dámy
naší vážné hudby.
Moravskou filharmonii
Olomouc diriguje
Varhan Orchestrovič
(skladatel hudby
Formanova filmu
Goyovy přízraky).
Jako hosté vystoupí
Tereza Mátlová, David
Spilka, Robert Daniel,
David Uličník.
Začátek ve 20.00 hodin
Místo konání:
Brno, Bobycentrum

KALENDÁŘ AKCÍ

Časopis Kabrňák je určen těm čtenářům,
kteří se chtějí pobavit, ale i poučit. Kdo hledá
senzace a bulvární informace, ten se asi nedočká. Náš časopis je o srdíčku, a nikoliv o žlučníku.
Nedávno jsem si přečetl výsledky průzkumu
čtenosti a prodejnosti našich tiskových médií. Byl
jsem doslova zděšen. Neustále narůstá poptávka
po informacích, které jsou zavádějící, bombastické a mnohdy urážející. Redaktoři tohoto časopisu
nemají zájem podepisovat se pod něco, co zavání šťouráním do
osobních životů a srandiček nehorázného typu. Chceme se na vás obracet jen s tím, co běžný člověk pro život potřebuje, s čím se setkává a co
jako zdravý k životu potřebuje. Samozřejmě že i my umíme napsat článek
o vinných areálech, kde se svlékají slečny do naha, kde víno podporuje
sex a nevázané veselí. Není problém napsat, že v lesích na Vysočině řádí
medvědi, kteří turisty pojídají na počkání. Nebyl by vůbec žádný problém
ani najít titulek ve smyslu, že kapři se věnují nyní zejména orálnímu sexu.
To vše umíme, ale nikdy to neuděláme, protože morálka a etika je možná
pro naši redakci daleko důležitější než byznys.
Uvést časopis, který je morální, na trh, je velkým problémem, protože rozhodující je reiting časopisu a zběsilé nakupování bezvýznamných, mnohdy i brutálních a hnusných informací. Popisovat kraj,
region či oblast v naší zemi normálními a velmi kultivovanými prostředky se jeví jako věc nemožná. Pro normálního čtenáře je kritérium kvality a serióznosti věcí cizí a o tom svědčí i všechny výzkumy.
I přesto se domníváme, že překrásná naše vlast, její kraje a regiony,
jsou tou základní devizou, která překročí hranice oné bulvární prezentace a najde zejména u seriózních domácích i zahraničních čtenářů svého adresáta. Abychom se vrátili na začátek. Chci jen podotknout, že pro mne a pro náš časopis je rozhodující nadnárodní
hodnocení kvality kulturních památek a všech trvalých hodnot,
které naše regiony mohou nabídnout těm, kteří ještě stále nepodlehli bulvární ideologii.
Naše strategie a taktika má ovšem obrovský problém. Dostat časopis
s takovým obsahovým zaměřením ke čtenářům je v dnešní době plné naprostých senzací a brutalit věcí velmi těžkou. Podnikatelé nemají zájem
nás podpořit, protože není garantovaná bombastická čtenost, a státní
úřady se naopak domnívají, že čtenost není podstatná, ale informace jsou
důležité. Kde ovšem najít hranici mezi bulvárností a úřednickou čteností?
Kde najít peníze pro vydávání takového časopisu? Podporujeme cestovní ruch, podporujeme podnikání, podporujeme přeshraniční spolupráci,
podporujeme státní úředníky. V té souvislosti mohou vznikat nová pracovní místa, nové podniky, můžeme přilákat nové podnikatele a investory.
Copak to je málo? Copak to je méně než bulvár? Nevíme, jestli volíme tu
správnou cestu, protože zatím nikdo neví, jestli by bylo správné nás podpořit.
Existuje mnoho metod a přístupů, jak se dostat s informací ke
čtenáři. Jsou metody poctivé a čisté, ty nenesou většinou peníze,
jsou metody lascivní a téměř hnusné, ty naopak peníze nesou.
O co nám vlastně jde? Máme chuť jít cestou životní pravdy a morálky, nebo chceme naučit tuto generaci lidí bezmyšlenkovitému
přístupu k přijímaným informacím? Stále existuje mnoho důvodů
k tomu, aby nebyl zisk tou první cílovou strategickou metodou
naší práce, ale i samotný dalajlama, který šíří myšlenky velmi
čisté a morální, se potřebuje najíst a napít. V přeneseném významu těchto slov snad můžeme jen doufat, že velebné fondy
Evropské unie jsou natolik morální, a nikoliv bulvární, že i pro cíle tohoto časopisu a projekt popisovaný najdeme dovolání. Mám
jen jednu závěrečnou prosbu. Až budete posuzovat tento projekt,
zamyslete se prosím každý sám za sebe, jestli si koupíte časopis
bulvární, nebo právě ten náš Kabrňák. Možná právě v tom to
všechno tkví, jestli se chceme podřizovat masové schizofrenii
nebo vlastnímu názoru a rozhodnutí. A to platí nejen pro čtenáře, ale i pro úředníky, kteří budou tento projekt buď podporovat,
nebo ignorovat.
Šéfredaktor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ INFORMUJE
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Slavnostní otevření Českého domu v Bruselu

Ve čtvrtek 11. října se v Bruselu
uskutečnilo slavnostní otevření
Českého domu, kterého se (u příležitosti otevření stálého zastoupení krajů) zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje
v čele s hejtmanem Stanislavem
Juránkem.
Český dům v Bruselu otevřel své
brány za účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
Alexandra Vondry, ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga a představitelů krajů. Slavnost
byla rámována koncerty skupin Ivy
Frühlingové a Čechomoru, módní
přehlídkou Beaty Rajské a atraktivními prezentacemi českých krajů
a organizací. Dům na výborné adrese nedaleko Evropského parlamentu a královského paláce poskytne silnou adresu většině českých organizací v Belgii. Sídlit
v něm budou i kanceláře Stálého
zastoupení pro české předsednictví Rady Evropské unie a Zastupitelský úřad České republiky
v Belgii.
Česká republika bude v roce

Slavnostní otevření Českého domu v Bruselu
Zdroj: www.czechrep.be Tomas Jacko

2009 předsedat Evropské unii.
V Praze i Bruselu proto probíhají
intenzivní přípravy českého předsednictví. Od ledna 2009 se Česká republika ocitne na šest měsíců

Odbavovací terminál letiště Brno
získal ocenění Stavba roku 2007

Jak na tiskové konferenci
12. října oznámil 1. náměstek
hejtmana Jihomoravského
kraje Milan Venclík, nová
stavba odbavovacího terminálu brněnského letiště získala celorepublikový titul
Stavba roku 2007.
Milan Venclík, první náměstek hejtmana JMK
Z celkového počtu 50 přihlášených staveb vybrala odborná komise 27, které osobně navštívila,
a do dalšího užšího kola bylo nominováno 15 včetně odbavovacího terminálu letiště Brno. „Z těchto 15 staveb bylo vybráno pět nejúspěšnějších, které získaly titul Stavba roku 2007 – mezi těmito vítěznými stavbami se umístila i stavba Odbavovací terminál letiště Brno,“ konstatoval
na tiskové konferenci Milan Venclík.
Odbavovací terminál letiště Brno získal tuto cenu za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého
pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení.
Odbavovací terminál letiště Brno získal s převahou i Cenu veřejnosti
– celkem obdržel 18 184 hlasů. Druhé místo v tomto hlasování obsadila rekonstrukce domu U Zlatého anděla (15 403 hlasů) a Obchodně
administrativní komplex BB Centrum – budova Gamma (2651 hlasů).
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2007 se uskutečnilo 11. října 2007 na slavnostním večeru českého stavitelství a architektury. Tato
soutěž se pořádá od roku 1992, tradičně ji organizuje Nadace ABF,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ministerstvo průmyslu a obchodu
a časopis Stavitel společnosti Economia.

v centru pozornosti celého evropského společenství. Ve snaze
zefektivnit přípravy našeho předsednictví a zdůraznit českou
přítomnost v Bruselu rozhodla

Jihomoravští šachisté zvítězili na turnaji v Bratislavě

Jihomoravské výpravě mladých šachistů se 7. října v Bratislavě podařil husarský kousek, když suverénním způsobem vybojovali prvenství
v Poháru předsedy Bratislavského samosprávného kraje. Družstvo
Jihomoravského kraje složené výhradně z medailistů Mistrovství ČR bylo
vysokým favoritem a svou roli beze zbytku splnilo – výsledky 4,5:1,5 proti
mladým Bratislavanům, 5:1 proti Středočechům a 4,5:1,5 proti maďarskému výběru hovoří za vše. Motorem týmu byly první dvě šachovnice, na
kterých hráli Milan Kratochvíl a Lukáš Kuchynka. Další informace naleznete na webu Jihomoravského šachového svazu: http://www.chess.cz.

Sněhurka se poprvé předvedla

Sněhurku symbolicky převzal hejtman JMK Stanislav Juránek

Česká republika soustředit téměř
všechny české organizace a agentury v Bruselu do jednoho místa.
Tak se zrodila idea Českého
domu.

Simulovaný požár trafostanice
v centru Brna byl první akcí,
v rámci které se v pondělí 22. října předvedlo hasičské záchranné
vozidlo Sněhurka. Moderní vozidlo, které bude sloužit hasičskému
záchrannému sboru Jihomoravského kraje, symbolicky převzal
hejtman Stanislav Juránek. Vůz se
bude využívat na likvidaci požárů
elektrických zařízení – tedy v případech, kdy není možno hasit vodou, ale je potřeba použít plyn se
speciálním hasicím práškem.

První náměstek hejtmana JMK Milan Venclík (druhý zprava)
na konferenci 10 let Euregio

Deset let EUREGIO
Weinviertel –
– Jižní Morava
– Západní Slovensko
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Úspěšný druhý ročník Zeleného úřadování
Ředitel KÚ JMK Jiří Crha
předává cenu
z dílny Michala Pavlovského

V úterý 2. října se ve velké zasedací
síni sídla Jihomoravského kraje v Brně uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen ve 2. ročníku Soutěže
o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji.
Druhý ročník Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v JMK
byl vyhlášen v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 1. března letošního roku. V termínu do 30. června 2007 se
přihlásilo 50 úřadů (obecní, městské úřady,
úřady městysů a městských částí, újezdní úřad
vojenského újezdu) a dvě instituce veřejné
správy (Kancelář veřejného ochránce práv
a Nejvyšší státní zastupitelství), které sídlí
na území Jihomoravského kraje. V prvním
ročníku soutěže v r. 2006 to bylo dvanáct
úřadů a jedna instituce.

„Princip soutěže, jejímž cílem je propagace
a podpora ekologicky příznivého chování institucí veřejné správy, spočíval v zodpovězení
otázek, které byly zároveň hlavním kritériem
pro vyhodnocení soutěže. Otázky např. zjišťovaly, zda má úřad zpracovanou koncepci, vizi nebo jiný strategický dokument pro oblast EVVO,
kolik
procent
z rozpočtu věnoval na péči o zeleň
či zda přihlášený
úřad třídí odpad,
podporuje cyklodopravu zaměstnanců a občanů
nebo zda a kolik
svých úředníků
proškolil v oblasti EVVO,“ řekl
k soutěži ředitel
Krajského úřadu
Jihomoravského
kraje Jiří Crha.
Rozhledna u Tvarožné Lhoty
Vyhodnocení
soutěže provedli nezávisle na sobě zástupci
Krajské koordinační skupiny složené z pracovníků odborů životního prostředí, školství,
zástupců příspěvkové organizace Lipka
a Ekologický institut Veronica jako organizace,
která se mimo jiné úzce specializuje na tuto
oblast a spolupracovala i na vyhlášení podmínek soutěže.

VÝSLEDKY:
kategorie „úřady“
1. místo: – OÚ Tvarožná Lhota
2. místo: – OÚ Topolany
3. místo: – OÚ Ostopovice

kategorie „instituce“ – obě přihlášené
instituce získaly ocenění za podporu
a propagaci principů ekologicky příznivého chování institucí:
– Kancelář veřejného ochránce práv
– Nejvyšší státní zastupitelství
Dále byly v kategorii úřadů uděleny dvě
zvláštní ceny:
za třídění odpadu v budově úřadu
MěÚ Hustopeče
za pozitivní komplexní přístup k ekologicky
příznivému provozu úřadu
MěÚ Židlochovice.
Ocenění obdrželi výtvarné originály z dílny pana Michala Pavlovského a certifikát ředitele krajského úřadu za podporu a propagaci principů ekologicky příznivého chování úřadů.
Všichni účastníci soutěže získali drobné
umělecké předměty
ze stejné dílny a čestné uznání ředitele
krajského úřadu za
Kostel v Topolanech
účast v soutěži.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ INFORMUJE

Ve čtvrtek 18. října se v Poysdorfu uskutečnila konference k tématu 10 let EUREGIO Weinviertel
– jižní Morava – západní
Slovensko. Jihomoravský kraj na
slavnostním setkání reprezentoval
1. náměstek hejtmana JMK Milan
Venclík. Součástí oslav desetiletého
výročí tohoto euroregionu bylo i pracovní jednání – hovořilo se zde o budoucnosti meziregionální spolupráce, multikulturních aspektech těchto
aktivit nebo o problematice dálničního spojení.

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ MORAVA VÁS ZVE
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Vzpomínkové akce k 202. výročí
slavkovské bitvy tří císařů

Jižní Morava nyní žije přípravou tradičních vzpomínkových akcí.
Bitva u Slavkova (2. 12. 1805), nazývaná také bitvou tří císařů, patří mezi nejvýznamnější momenty
vojenské historie.
V jedné z nejslavnějších bitev napoleonských válek se zúčastnilo
v členitém terénu nedaleko Brna na
160 000 mužů ve zbrani. Císař
Francouzů Napoleon I. tu rozhodl
tažení roku 1805 a zvítězil ve válce
s tzv. třetí protifrancouzskou koalicí. Na bojišti ji představovala rakouská a především ruská armáda,
v jejichž čele stáli rakouský císař
a ruský car. Během krátkého zimního dne zemřelo na obou stranách
na 15 tisíc mužů, k bojovým ztrátám
se připojila v následujících dnech
tyfová epidemie, která postihla citelně i civilní obyvatelstvo.
Ruský panovník Alexandr I. opustil se svou armádou bojiště bezprostředně po prohrané bitvě, rakouský císař František I. byl nucen přistou-

pit na příměří, podepsané čtyři dny po bitvě v zámku ve Slavkově u Brna,
a posléze i na podmínky tvrdého míru uzavřeného 26. prosince 1805
v Bratislavě. Největší ztrátou pro koalici byla skutečnost, že se Francie
stala pánem kontinentální Evropy a nahradila moc a vliv habsburské

Svaté říše římské – ta
přestala po porážce
u Slavkova fakticky existovat.
Ve dnech 30. listopadu
– 2. prosince 2007 proběhnou na slavkovském
bojišti tradiční vzpomínkové akce u příležitosti výročí
bitvy tří císařů. Jejich nejpřitažlivějším bodem budou nepochybně vystoupení vojáků v historických
uniformách, už před akcemi, které proběhnou o výročním víkendu, však se
uskuteční mj. koncert
v zámku ve Slavkově u Brna (24. 11. večer), v předvečer výročí se mohou zájemci také seznámit v přednášce
prof. dr. Dušana Uhlíře blíže se slavkovským bojištěm
(29. 11. tamtéž). Už ve středu 28. 11. pak vyrazí ruská armáda z Vyškova,
přenocuje v Rousínově, v pátek dorazí do Zbýšova a poté na bojiště ve
Tvarožné. V pátek 30. 11. proběhnou první přesuny vojsk na samotném bojišti a obsazení
Slavkova vojsky, program pro veřejnost vyvrcholí tzv. jiříkovickými
ohni na Napoleonově velitelském
stanovišti (17.30 Žuráň). Sobotní
program 1. 12. zahájí slavnostní nástup vojsk ve Slavkově u Brna
(9.00–9.30). Ta se poté přesunou
do Tvarožné, kde pozornost upoutá
jistě už demonstrace nasazení
zbraní (14.00–14.20) a pak
zejména bitevní ukázka pod
Santonem (14.20–15.15). Večer
se vojska sejdou k defilé opět
ve Slavkově, kde bude program zakončen slavnostním ohňostrojem
(19.30–20.30). Vyvrcholením vzpomínkových akcí bude 2. 12. tradiční nedělní pietní akt na Mohyle míru (12.00-–12.30).
Návštěvníci vzpomínkových akcí budou mít během výročních dnů mnoho
příležitostí seznámit se zblízka s barevností historických uniforem a zbraní,
s vojenským koloritem napoleonských válek i se způsobem, jakým se před
dvěma sty lety u Slavkova bojovalo. Čeká je však i řada dalších akcí, například celodenní bohatý program na zámku ve Slavkově u Brna v sobotu
1. 12., který zahrnuje zahájení napoleonské expozice, kostýmované prohlídky zámku či jarmark tradičních řemesel. Mimořádný zážitek je čeká na
Mohyle mír. Zdejší multimediální expozice je totiž koncipována netradičně a přináší poučení i silný nevšední zážitek, mj. prožitku z bitvy či setkání s císaři.

PROGRAM:
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Sobota 24. listopadu – Slavkov u Brna (zámek) – koncert pro zástupce
a občany okolních obcí – večer

PÁTEK 30. LISTOPADU Přesun vojenské kolony s koňmi
a povozy z Rousínova do Křenovic
09.00 – 16.00 hod.
Ruský pochod
15.00 – 16.00 hod.
obce bojiště – císař Napoleon
projíždí bojištěm
Slavkov u Brna – obsazení města
v průběhu dne
Slavkova vojsky Francouzů a spojenců
pochodňový průvod rakouské armády,
pietní akt u hrobu kancléře Kounice
17.30 hod.
Podolí – jiříkovické ohně
18.00 hod.
Jiříkovice – jiříkovické ohně
18.00 – 22.00 hod.
Zbýšov – dobové vojenské ležení –
ukázka táborového života

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

TO NEJLEPŠÍ
Z MORAVY A VYSOČINY

SOBOTA 1. PROSINCE
9.00 – 9.30 hod.
Slavkov u Brna – slavnostní nástup všech
vojsk zakončený vojenskou přehlídkou
na náměstí
9.30 hod.
Jiříkovice (Tvaroženská ulice) – pietní akt
u pomníku obětem bitvy a Pierru Brassinovi
10.00 – 12.30 hod.
Válečný pochod francouzské armády
z Kobylnic do Tvarožné – od Zbýšova
přesun ruské armády do Tvarožné
14.00 – 14.20 hod.
Tvarožná – demonstrace nasazení zbraní –
komentář – způsob boje pěchoty,
dělostřelectva i jezdectva napoleonských
válek a současně představení uniforem
zúčastněných armád
14.20 – 15.15 hod.
Tvarožná (bojiště) – rekonstrukce bitvy tří císařů
15.15 – 15.30 hod.
Tvarožná (bojiště – náves) – slavnostní defilé
19.30 – 20.30 hod.
Slavkov u Brna – slavnostní průvod vojsk
náměstím zakončený ohňostrojem

09.00 - 18.00 hod.

11.00 – 19.00 hod.

08.00 – 22.00 hod.
08.00 – 22.00 hod.
NEDĚLE 2. PROSINCE
07.30 – 08.00 hod.
09.00 – 09.30 hod.
10.15 – 11.30 hod.
12.00 – 12.30 hod.
09.00 – 18.00 hod.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Slavkov u Brna (zámek) – zahájení Napoleonské
expozice pro veřejnost
Slavkov u Brna (zámek) – Kostýmované
prohlídky zámku a prohlídky podzemí
s floristickými ukázkami
Slavkov u Brna (nádvoří zámku) – Jarmark
tradičních řemesel v dobových kostýmech
spojený se zabijačkovými hody
(VSTUP ZDARMA)
Slavkov u Brna (Husova ulice a náměstí) –
Historický jarmark (VSTUP ZDARMA)
Žuráň – vítání Soleil d’Austerlitz
Slavkov u Brna – slavnostní přehlídka na náměstí
Pratecké výšiny – válečný pochod
Mohyla míru – pietní akt
Slavkov u Brna (zámek) – Napoleonská expozice,
prohlídky zámku a podzemí

CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ MORAVA

Čtvrtek 29. listopadu – Slavkov u Brna (zámek) – přednáška pro veřejnost
16.00 hod. univ. prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. – Slavkovské bojiště v roce
1807

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ
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Z Kanárských ostrovů do Maroka

Duny Maspalomas

Kanárské ostrovy jsou fabrikou turistického ruchu se vším
všudy. Obrovské množství
hotelů, penzionů, dobré a udržované silnice plné kruhových objezdů,
pláže s černým i žlutým pískem. Pobřeží pro turisty a
hory pro domorodce, zemědělce. Krásné borovicové lesy i kamenité
kopce s proschlou
vegetací.
Pobřeží
protkané množstvím
měst a městeček,
přístavy pro rybáře
i majitele luxusních
lodí a jachet. Každý
den se bez problémů
můžete koupat na jiné pláži. Půjčení auta
je velmi levné, auta
jsou v dobrém stavu a
při vrácení stačí zatelefonovat, kde jste
auto nechali, a oni
sami si je vyzvednou. Vše pro turisty, včetně výborného stravování v hotelích
i v restauracích na
plážích. Mnoho hostů se v noci raduje
v barech a na diskotékách, a když ráno vstáváte na snídani,
oni se vracejí z nočních výjezdů do hotelů.
Stejně tomu bylo i v den, kdy jsme asi ve čtyři
ráno opouštěli hotel, abychom stihli letadlo odlétající z Gran Canaria přes Lanzarote do
Maroka. Tento výlet jsme si vybrali z nástěnky německé cestovní kanceláře a předpokládali jsme
i s ohledem na vysokou cenu letenky, že se jedná o něco mimořádného. Události už při nastupování do vrtulového letadla nás však brzy přesvědčily o pravém opaku. Letadlo ve velmi „křehkém“ stavu bylo naplněno převážně důchodci
z bývalé NDR. Nýty na oplechovaných křídlech
letounu byly rozviklané jako staré zuby, nicméně
honosný nápis na trupu letadla Seven Air nás
trochu uklidnil. Jen na chvíli. Stále se opožďující

start kvůli technickým problémům nás nabádal k úvahám,
zda společnost provozující toto letadlo má podle názvu
jedno letadlo, nebo toto sedmé poslední, které ještě létá
a nespadlo. I samotný start,
kdy dveře od kabiny pilota byly stále otevřené a německy
mluvící starý průvodce pomáhal pilotovi „tlačit“ velkou páku uprostřed palubního prostoru směrem vpřed, nás vyděsil i pobavil. Konečně klesáme. Uprostřed písečných
plání je vidět v dáli betonová
plocha, pak se objeví nevelký
barák s nápisem Marrákeš.
Přistáváme velmi hladce, napětí poleví až v klimatizovaném autobuse, který nás odváží za kulturními
památkami nej-

Centrální horský masiv
na ostrově Gran Canaria

vaní hrdinové. Vzali si totiž do opatrování ženy, jimž zemřeli muži ve válkách. Museli je živit, šatit atd. Z tohoto pohledu byl vlastně
„majitel“ harému velmi uznávaným občanem. Dnes už je to samozřejmě trochu jinak, ale i dnes může mít muž více žen, ale
rozvést se může s první ženou jen s jejím
souhlasem. Odstupné bývá samozřejmostí. Při vstupu do všech památek v Maroku
musíte projít kolem místních krojovaných
skupin, které tvoří dospělí i děti. Tyto skupiny vás doslova pronásledují po vaší cestě
po celém městě. Vědí o každém vašem

Náměstí Jemaa el-Fna

staršího města Maroka. Kulturních památek,
dobře udržovaných, je tady spousta. Nejvíce nás
zaujal starobylý harém a slova průvodce. Muži,
kteří měli více žen, byli vlastně zachránci a uzná-

kroku. Můžete se s nimi nechat vyfotit a pak samozřejmě zaplatit.
Stejně neodbytní jsou i prodavači na největším trhu v Marrákeši. Je tu neuvěřitelné množství

Satelitní
snímek
ostrova
Gran
Canaria

Theatre Royal v Marrakeši
hou jáhlových specialit, ryb a kuřat.
Džbánky s vínem červeným i bílým.
Na pódiu krojovaná skupina hraje,
zpívá a tančí v koloritu Orientu.
Píšťalky, bubínky a nezbytná rekvizita v podobě „truhlice“ plné jedovatých hadů. Tato kapela dokáže
roztančit a ukolébat i takovou havěť.
Holou rukou se „probírají“ v hadím
klubíčku, a nic se jim nestane.
Nakonec obstarožní tanečnice vyzývavě zakroutí zadkem a my se
můžeme opět přesouvat na letiště.
Zpáteční let probíhá v noci. Měl by
probíhat, ale zatím je potřeba sehnat novou baterii pro startovací
agregát. Podařilo se a asi po dal-

zuby, kterých měl na stánku několik
tisíc kusů. On sám měl v ústech
zub pouze jeden, a ten ještě černě
zbarvený. Přímo na tržnici jsou dílny, kde se pracuje se železem – vyrábějí se tam plotové a vratové prvky, nože, dýky, ale i ozdobné
džbánky a talíře. V dílnách pracují
i děti, to se ovšem nesmí, proto také naše kamera zaměřená na čilý
pracovní ruch je středem pozornosti. Musíme ihned ukončit natáčení a doslova utéct. Letí za námi
i kus ostrého železa…
Obrovská vedra nepolevují ani
večer. Jsme rádi, že se pomalu přesouváme do podzemních kultur-
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Praha–Č. Budějovice–Livorno
Brno–Znojmo–Baška/Pula–Makarska–Dubrovnik
Brno–Praha–München–Zürich–Geneve
Brno–Vilnius

ších třiceti minutách opravdu vzlétáme. Na
smrt unavení němečtí
turisté – důchodci jsou
se silami u konce.
Jeden muž dokonce kolabuje. Asi hodinu před
přistáním ve výšce několika tisíc metrů nad
pohořím Atlas je onen
muž v ohrožení života.
Dostává léky pod jazyk a leží v uličce na
zemi. Dveře od pilotní
kabiny se opět nezavírají, sledujeme celý let i snahu doletět do
místa určení co nejdříve.
Na Kanárských ostrovech jsou stálé a velmi silné poryvy větru.
Naše letadlo nalétává
proto na přistávací „běhoun“ úplně bokem, aby
nás vítr neodfoukl mimo
dráhu. Pilot je opět spíš
kaskadér a vůbec mu asi
nevadí přistání na druhý
pokus. Přistáváme sice
jen na jedno kolo, ale
jsme na zemi a dokonce
žijeme… všichni… PaP

Výrazy s kterými se
jistě setkáte:
Berbeři – původní
obyvatelé Maroka,
dodnes většina
populace
Kasba – centrální
palác nebo pevnost
v arabském městě,
středověký rodinný
hrad
Ksour – vesnická
kmenová bašta
Medersa – studentská kolej spojená
s mešitou
Medina – arabská
část marockého
města
Souk – trh, čtvrť
města s tržištěm.
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Vodopády
Cascades
d'Ouzoud

Minaret
mešity
Koutoubia
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ních prostor jednoho hotelu. Tam
je pro nás připravena hostina i folklorní vystoupení. Stoly se prohýbají
pod tí-

zboží z tepaného i jinak opracovaného kovu, je tu zelenina a ovoce
narovnaná do několika pater a uprostřed této ovocné stavby stojí ve
zvláštním výklenku prodavač a vykřikuje na kolemjdoucí lákavá hesla. Plné pytle s různým kořením doslova provoní jinak zatuchlý tržnicový pach. Přímo na ulici – na náměstí se povalují na koberečcích
Maročané se zdeformovanými končetinami, neudržovaným chrupem,
a jeden muž se dokonce pohyboval stejně jako opice – i jeho tělo
bylo opičí. Pozornost
na sebe poutají ale především různí fakíři s jedovatými hady, ještěrkami a
chameleony. Jeden prodavač se specializoval na lidské

PETRŮV CECH – chytá, radí, informuje
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Jižní Morava je kouzelný kraj,
kde v překrásné přírodě poznáte nejen vůni bukových lesů
a orchidejových luk, ale můžete
i pozorovat na soutoku Moravy
a Dyje specifický život lužního
lesa. V kraji ryzlinků, veltlínu,
frankovky a vavřince protkaným
vinařskými a cyklistickými stezkami najdete také historické
hrady a zámky, kostely a synagogy.
Milovníky vody jistě zláká
Vranovská přehrada a Novomlýnské nádrže, ale pokud hledáte u vody ticho a klid, pak jižní Morava nabízí i v tomto směru nemálo příležitostí, zejména
sportovním rybářům. Řečeno
slovy Jana Wericha: Čas strávený u vody se do života nepočítá, a tak si vás i my dovolíme
pozvat do čtenářského klubu
Petrova cechu, kde najdete
mnoho zajímavých rad, informací, ale hlavně se můžete i pobavit při soutěži,
kterou budeme pravidelně
připravovat. Rybářská komunita je natolik početná a významná, že už dokonce existují
i spolky e-rybářů na internetu.
V této rubrice se stal našim generálním partnerem a rádcem
rybářský portál, který vřele
doporučujeme, www.chytej.cz.
V tomto díle rybářského seriálu
se zaměříme na rybu, kterou
všichni velmi dobře známe –
kapra. Navíc se blíží Vánoce,
a proto je zcela pochopitelné,
proč tak činíme. Poradíme, jak
tuto rybu ulovit, kde a jak ji hledat, a nabídneme výborný recept na její přípravu (pro případ
náhlého uvíznutí rybí kosti v krku si raději předem připravte telefonní číslo na pohotovostní
lékařskou službu.
Ten náš kapr: Sedmero
základních pravidel
Jan Rosolek: Rybáři v honbě za
naší nejpopulárnější rybou – ka-

prem – občas zapomínají na některá nepsaná pravidla.
1. Zjara začínají kapři brát ihned po
rozmrznutí ledového krunýře –
tento stav však trvá sotva týden.
Další aktivita – již výraznější – nastává při oteplení vody na
10–12 °C.
2. Na kapry vnadíme několik týdnů,
a to s ohledem na velikost revíru
a biomasu ostatních bílých ryb.
Zejména kvůli cejnům a ploticím
v létě vynecháváme těstoviny
(střední brambory krájíme pouze
na čtvrtky).
3. Zjara a na podzim vnadíme výhradně měkkým krmivem.
4. Na místech vystavených
značnému rekreačnímu ruchu
kapři

berou
většinou až po setmění
a v noci. Velcí kapři se zde
však zdržují daleko na otevřené
vodě, kde mají dostatek klidu.
5. Je třeba mít na paměti, že časté zasekávání a zdolávání menších ryb
na zakrmeném místě vyplaší starší
a větší kusy. Chceme-li tedy větší
kapry, zakrmujeme tvrdší návnadou (kukuřice, brambory, boilies...).
6. Vnadíme před započetím lovu
a pak až po ulovení většího kusu.
Časté přikrmování během lovu ryby plaší, tím spíš ty zkušené či opatrné.
7. Kapr je vybíravá ryba, proto je nutné s nástrahou experimentovat,
než objevíme tu optimální. Stejně
důležité je i zkoušet velikost nástrahy (na podzim o něco menší,
pozdě na jaře a v létě větší) a čas
braní (v létě to bývá ráno a večer,
brzy na jaře a na podzim v poledne).

Jak v našich vodách hledat velké kapry?
Vladimír Trubač: Většina našich
vod vhodných k výskytu velkých kaprů je natolik kalná, že přítomnost
obrovských exemplářů tady musíme zjišťovat pomocí tzv. nepřímého
pozorování. Vše ale začíná už mnohem dřív…
Za kapry vyrážíme obvykle poté,
co získáme informace o dosažených úlovcích na určité vodě nebo
rovnou v konkrétní lokalitě toho revíru.
Jak toho dosáhnout?
Dotazem na místě u místních
rybářů (tzv. domorodců) –
Tato metoda však
vždy nevyjde.

Někteří
místní
Někteří
místní
pravdivě zodpoví
pravdivě
všechny
naše zodpoví
dotazy, všechny
jiní nás naše
však
dotazy, jiníoklamou.
nás všakProto
záměrně
oklazáměrně
se nelze
mou.
Proto se nelze
na dotazování
na dotazování
u domorodců
stou
domorodců
stoprocentně spoléhat.
procentně
spoléhat.

Přehradní nádrž Těšetice

Dotazem v místní prodejně rybářských potřeb – K obchodníkovi, který prodává krmení a náčiní na kapry,
se přirozenou cestou stékají informace o úlovcích kaprů. Obchodník
je většinou obstojně informován.
Pozorováním vody ze břehu nebo
ze člunu – Pátráme po slunících se
„vepřích”, po velkých bublinách,
které vznikají rytím dna apod. Své
nám může napovědět i počet kaprařů lovících ze břehu.
Použití echolotu – Kvalitním sonarem zjistíme profil dna, přechod
hluboké vody v mělkou, rozeznáme
měkké dno od tvrdého atd.
Můžeme tak zjistit i výskyt kapřích
stád.
Je logické, že velké kapry musíme hledat na velmi úživných vodách, co navíc disponují jak
táhlými mělčinami, tak střídavě hloubkami.
Vhodné jsou vody s měkkým (bahnitým) dnem, které
slibuje značnou úživnost.
Kapři v bahně, jež vzniklo
rozkladem organických látek nebo náplavami, ryjí.
Hledají zde larvy pakomárů, měkkýše, korýše a jiný
hmyz. Kapry také přitahují vodní
rostliny, například kanadský vodní
mor (douška vodní). Důvod? Vodní
rostlinstvo je magnetem na živočichy, na nichž si rádi pochutnají
kapři.

A co ještě musíme v souvislosti
s výskytem velkých kaprů znát?
Minimálně bychom měli mít povědomí o stáří vytipovaného revíru, protože čím starší, tím samozřejmě lepší.
Pro lov kapra doporučujeme v blízkém okolí:
Brněnská přehrada
(přehradní nádrž)
Pozlovice (přehradní nádrž)
Prudká (přehradní nádrž)
Rybník Pod mlýnem
Těšetice (přehradní nádrž)
Tvrz Nosislav (rybolov)
Uherský Ostroh (přehradní nádrž)
Vodní nádrž Letovice
(přehrada Křetínka, přehradní nádrž)
Vodní nádrž Nové mlýny
(přehradní nádrž)
Poděkování režiséra pořadu Jak na ryby Davida
Bonaventury
Vážení, vaše reakce na surové zrušení pořadu Jak na ryby mě nesmírně
osobně těší. Když čtyři roky na něčem
pracujete a váš mateřský podnik
(ČT) nejenže za celou dobu neprojeví
sebemenší zájem, ale navíc se s vámi
ani důstojně nerozloučí (o zrušení
jsme se dozvěděli z třetí ruky), beru

KABRŇÁK

S PŘÍLOHOU
REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY

Vydává Moravská reklamní, spol. s r. o.,
tel./fax: 545 175 967
ředitel společnosti:
PhDr. Jaroslav Petr
sekretariát: Zdeňka Křivánková
tel.: 545 175 844
šéfredaktorka: Iva Petrová
tel.: 545 175 967
vedoucí vydání: Lenka Matoušková
tel.: 545 175 845
komerční redaktorka: Zdeňka Křivánková

to, velmi mírně řečeno, za hulvátství
a neúctu k práci...
Proto jsou Vaše reakce jediným
potěšením a známka toho, že jsme
to snad nedělali zbytečně. Pořad jako takový měl samozřejmě svůj vývoj
a já si plně uvědomuji, že ze začátku
mohlo být mnoho výhrad k obsahu
a formě. Zároveň však mám pocit,
že bohužel až v konci se nám podařilo najít přijatelný směr, kterým se
pořad mohl ubírat a ještě ho stále
zdokonalovat. Jenže právě v této fázi naprosto necitlivě došlo k jeho
zrušení. Sám se ptám, i když pochopitelně zbytečně, proč například
pořad paní Bohdalové Jak na to běží dál, protože přece podobných receptářů je na všech stanicích přebytek, a jediný pořad pro rybáře (po-

kusy pana Vágnera neberu jako
konkurenci) se ruší. Asi půjde o něco jiného než o diváka.
Věřte, že vaše reakce jsou novým
hnacím motorem k tomu, proč se
nevzdávat a ještě zkusit zabojovat
a pořad znovu prosadit!!!
V těchto chvílích pracujeme na
vzniku petice za obnovení pořadu.
Náš tým – tedy Hrušínský, Tomi,
Bonaventura – nemá k dispozici
tlak v bulvárních médiích typu Blesk
apod. jako „jiní“. Máme v zádech jenom vás, rybáře, ale i nerybáře, kteří nás budou chtít podpořit a společně dosáhnout znovuobnovení
pořadu.
Ještě jednou děkuji za projevenou podporu.

KAPR V ALOBALU
Jednu porci kapra dáme na alobal potřený olejem, osolíme,
opepříme přidáme stroužek utřeného česneku, lžíci restovaných
nebo naložených hub, zalijeme
trochou červeného vina a na porci položíme kousek másla.
Zabalíme a pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 25 min.

DAVID BONAVENTURA

režisér bývalého a snad budoucího
Jak na ryby

Poznámka redakce Chytej.cz:
Pokud chcete něco panu režisérovi vzkázat a podpořit jej v úsilí, můžete své reakce zasílat na adresu
chytej@chytej.cz nebo na www.chytej.cz do komentářů pod článek.

S Kabrňákem
na výlov rybníků

Rybnikářství Pohořelice a.s.

5.–9. 11. 2007
Rybník Starý
12.–16. 11. 2007
Rybník Novoveský

KAPR S HOUBAMI
Na čtyři porce potřebujete
4 porce kapra, 2 lžíce sádla,
citron, cca 250 g čerstvých
hub, asi 4 lžíce hladké mouky,
drcený kmín, mletý pepř, sůl.
Porce kapra omyjeme a očistíme, osolíme, opepříme, okmínujeme a pokapeme citronovou šťávou. Necháme čtvrt hodiny odležet. Poté je obalíme v mouce
a na rozehřátém sádle do zlatova
osmahneme. Vyjmeme a dáme na
talíř. Na zbylém sádle osmahneme
nakrájené houby, osolíme a přidáme k nim porce kapra. Pak trochu podlijeme vodou a dusíme
do měkka.

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.

tel.: 545 175 844
sazba DTP JC
e-mail: cahel@jonatan.us.

Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín

Internet: www.mrs.cz

e-mail: info@mrs.cz, mrs@sky.cz
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PETRŮV CECH – chytá, radí, informuje

Brněnská přehrada

Tišnov

Z HISTORIE MĚST A OBCÍ

12

Centrum podhůří Českomoravské vrchoviny

Klášter Porta coeli

... vězte, že ...
... území dnešního Tišnova osídlili lidé již ve starší době kamenné,
o čemž svědčí archeologické nálezy z lokalit Klucanina a Dřínová.
V prvních písemných pramenech je Tišnov uváděn k roku
1233 v souvislosti se založením
ženského cisterciáckého kláštera
Porta coeli českou královnou
Konstancií v jeho bezprostřední

udělila Tišnovu další rozsáhlá práva a svobody.
Úspěšný hospodářský rozvoj
městečka byl však často narušován válečnými a přírodními katastrofami. V roce 1428 vypálili
městečko i klášter husité, z dalších válečných hrůz byla pro
Tišnov nejtěžší třicetiletá válka,
přítomnost francouzských vojsk
v letech 1805 a 1809 a prusko-rakouská válka v roce 1866.
Velký význam pro město mělo
zahájení provozu na železniční trati do Brna v roce 1885 a do
Německého Brodu v roce 1905.
Od roku 1896 se stal Tišnov okresním městem. V roce 1895 byl
prohlášen za klimatické město, v
roce 1899 bylo na úpatí lesa
Klucanina postaveno léčebné sanatorium a Tišnov se stal vyhledávaným lázeňským střediskem a východiskem turistických cest do
malebné krajiny podhůří Českomoravské vrchoviny. Stal se přirozeným administrativním, hospo-

Tišnovská nemocnice (bývalé sanatorium)

blízkosti. Původně byl Tišnov trhovou vsí na důležité obchodní zemské stezce. Po založení kláštera
daroval markrabě Přemysl Tišnov
cisterciačkám, v jejichž majetku
zůstal až do zrušení kláštera v roce 1782. Ještě ve 13. století se
z Tišnova vyvinulo městečko, které
stále více nabývalo charakteru
středověkého města. V roce 1416
udělil král Václav IV. Tišnovu právo
konání výročního trhu podle způsobu trhů brněnských. Ve vztahu
ke klášteru byl pro městečko významný rok 1554, kdy abatyše
Barbora Konická ze Švábenic

dářským a kulturním centrem kraje.
Po roce 1918 prošlo město
značným stavebním rozvojem. Na
hlavním náměstí byla postavena v
roce 1929 nová budova okresního soudu (dnes pošta a zemědělské učiliště), na dolním náměstí
vyrostla v letech 1932–33 budova
spořitelny
podle
projektu
Bohuslava Fuchse z Brna (dnešní
Komerční banka) – významná architektonická památka, jedna
z dominant města. Pro rozvoj zájmové činnosti byl postaven Katolický dům a k sokolovně přistavěn

Pohled na Lomnici

divadelní sál s velkým jevištěm.
Rozvoj školství zajišťovaly nové
budovy gymnázia, zřízeného v roce 1920, a živnostenské školy.
Během 1. republiky se v Tišnově rozvinul společenský a kulturní život. Organizovaly se koncerty, plesy, akademie, divadelní představení, opery, v nichž účinkovali
kromě místních nadšenců
i známí brněnští umělci.
V létě 1934 zavítal do
Tišnova soubor Osvobozeného divadla s J. Voskovcem, J. Werichem a J.
Ježkem. Místní odbor
Klubu českých turistů
otevřel v roce 1934 za
účasti
herce
Vlasty
Buriana na vrcholu Klucaniny rozhlednu, která však byla za okupace odstraněna. Vrcholem
společenských aktivit Tišnova bylouspořádání velkolepé Podhorácké výstavy v červenci
1927, jíž se zúčastnil celý region.

T. G. M. v Tišnově roku 1928

O rok později 17. června 1928
navštívil město prezident T. G.
Masaryk.

Od 1. 1. 1953 byla sloučena dosud samostatná obec Předklášteří
s Tišnovem, později pak přibývaly
další. Šedesátá léta přinesla další
změny. Od 1. 1. 1960 zanikl tišnovský okres a město se stalo
součástí okresu Brno-venkov.

Tišnovem protéká Svratka

Významná se pro rozvoj regionu
stala naleziště uranové rudy na
Vysočině.
V roce 1972 byla objevena na
Květnici krápníková jeskyně, pojmenovaná po tišnovském speleologovi Královi. Od roku 1976 se
v Tišnově pořádají pravidelně světoznámé burzy minerálů. Sjíždějí se
tam sběratelé minerálů dvakrát do
roka nejen z celé Evropy, ale
i z Japonska a Latinské Ameriky.
Zatím poslední kapitolou tišnovských dějin jsou 90. léta. Město
spravuje
opět
městský
úřad v čele se starostou a městské zastupitelstvo. Místní podniky
a živnosti se vrátily zpět do soukromých rukou, město zkrásnělo
opravenými chodníky a fasádami
domů.
(red)

ŠÁRKA KAŠPÁRKOVÁ – držitelka českých rekordů v trojskoku na dráze i v hale
V roce 2005 otevřela v areálu
Bobycentra v Brně své HYPOXI studio, které na principu vakuové terapie napomáhá k odbourávání tukové zásoby a odstranění celulitidy,
která se vyskytuje nejčastěji v oblasti stehen a hýždí a jejíž tvorbou
v dnešní době trpí 80 % všech žen.
O možnostech využití
různých

13

Kašpárková seznámí v následujícím ního principu HypoxiTraineru L 250
je po bedra sahající podtlaková korozhovoru:
mora s integrovaným lehátkem, na
Disponuje vaše studio něja- němž se nachází stacionární kolo.
kou zvláštní metodou, jak tělo Během tréninku se stacionárním kolem působí podtlak na kožní a tukopřipravit na cvičení?
vou tkáň spodní části těla.
Druhým aktivním strojem
Naše studio nabízí tři
ze systému HYPOXI je VACUNAUT. Jedná se o neoprenový oblek, který má
v oblasti břicha a boků 122
podtlakových a přetlakových komor. Tento druh cvičení má pozitivní účinek při
formování postavy a odbouráHYPOXI pří- vání tukové zásoby ve zmíněných
stroje, z nichž jeden – VACU- partiích. Pohyb probíhá formou
MASSAGE – je klidový a doporuču- chůze na běžicím páse. Přístroj
jeme ho klientům před aktivními pří- VACUNAUT je vhodný pro ženy
i muže.
stroji.

Celá řada špičkových
sportovců se po ukončení své sportovní kariéry
vrhá do podnikání. Jen
málo z nich však sklidí
v podnikatelské sféře úspěchy.
Šárka Kašpárková patří k těm,
kteří si zvolili obor dotýkající se
krásy a zdraví lidského těla.
Tomu rozumí a také tomu se ve
svém mnohoúčelovém studiu
v současné době věnuje.
Tato atletka je akademickou mistryní světa (r. 1995), bronzovou medailistkou z olympijských her v Atlantě
(r. 1996), mistryní světa (r. 1997) a vicemistryní Evropy (r. 1998). Atletiku
odstartovala jako výškařka, jejím
osobním rekordem je 195 cm. V září
2005 oznámila konec vrcholové kariéry, přesto nastoupila v roce 2006
na atletický ovál, aby pomohla klubu
USK Praha, za který léta závodila,
k vítězství v soutěži družstev.

principů
na odbourávání tuků a odstranění celulitidy vás Šárka

Konzultaci a zkušební terapii na
VACUMASSAGE je zaměřená na
vyhlazování a zpevňování pokožky, přístrojích HYPOXI nabízíme zdarzlepšuje látkovou výměnu, pročišťuje ma.
Se Šárkou Kašpárkovou si
organismus a odstraňuje celulitidu.
povídala redaktorka Kabrňáku
Jedná se o zdokonalenou baňkovou
Zdenka Křivánková
masáž a působí i jako lymfodrenáž.

Princip HypoxiTrainer je přirozená, vysoce účinná metoda, která spojuje v sobě výhody cvičení
zaměřeného na spalování tuků
se stálým střídáním přetlaku
a podtlaku během cvičení. Co
je základem moderního hypoxi
principu a jakým způsobem probíhá?

HYPOXI je regeneračně-rekondičně-redukční program. Jedná se o vakuovou terapii, která probíhá za změněných klimatických podmínek a je
zaměřena na cílené odbourávání tuku a odstraňování celulitidy v problémových partiích.
HypoxiTrainer L 250 je první aktivní stroj ze systému HYPOXI a kombinuje dva faktory vedoucí k úspěchu
–cvičení zaměřené na odbourávání
tuku v lehu a cílené ošetření přetlakem a podtlakem. Základem revoluč-

Studio Šárky Kašpárkové dále nabízí vitaminové produkty
firmy Starlife od olympijského
vítěze Roberta Změlíka, různé
druhy masáží a zajištění tréninkových i rekreačních kempů pro
vrcholové i rekreační sportovce
ve vybraných osvědčených
sportovních střediscích v ČR
i v zahraničí.
Studio můžete
navštívit v provozní době:
po–pá 9.00 –19.00,
so 9.00 –13.00 (dle objednávek)
Tenisová hala Sprint
Tel.:
+420 541 210 456
Mob.: +420 736 643 668
kasparkova@seznam.cz
www.sarkakasparkova.cz

OSOBNOST MĚSÍCE
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PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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V České knize rekordů lze
objevit i kapitolu věnovanou
výtvarným počinům. Figurují
v ní rekordy, které nemají
v mnoha případech ve světě
konkurenci. Navíc řadu z těch
neobvyklých a vesměs obřích
obrazů můžete i vy spatřit na
vlastní oči v Muzeu rekordů
a kuriozit v Pelhřimově.
NEJVĚTŠÍ OBRAZ ZE SIREK
na světě slepil Tomáš Korda
z Vrchlabí. Obraz znázorňující postavu kovboje sedícího na koni
tvořil neuvěřitelných 6654 hodin
čistého času, což představuje 831
dnů práce, pokud by autor na
obraze pracoval na plný úvazek,
tedy 8 hodin denně včetně sobot
a nedělí. Dílo, na které mistr spotřeboval 73 194 zápalek a 10 564
zápalkových hlaviček, má rozměry

82,5 x 122 cm a je součástí expozice Zlaté české ručičky
v Pelhřimově. I jeho bohatě zdobený rám (rovněž celý ze sirek)
stojí za pozornost.

NEJVĚTŠÍ OBRAZ-KARIKATURA
NA PLOŠE NÁMĚSTÍ
Jaroslav Kerles z Českých
Budějovic dokázal vytvořit na dlažbě českobudějovického náměstí

Přemysla
Otakara II. obří karikaturu
pohádkového
kapra Jakuba
s rozměry 33 x
x 31,5 m. Kresba
byla vytvořena
barvou určenou
k bílení zdí a malířským válečkem.

A JESTLIPAK JSTE UŽ NĚKDY VIDĚLI OBRAZ, KTERÝ
BY ŠLO UVAŘIT A SNÍST?
V Pelhřimově je k vidění obří
znázornění panoramy pražských
Hradčan o rozměrech 2 metry
krát 120 cm. Výtvarnice Iva Buhl-Kolářová na svůj kuriózní obraz
nepoužila nic jiného než 8 druhů
těstovin. Oblohu tvoří špagety, vodu ve Vltavě flíčky ... a najdete tu
i klasická kolínka, vřetena, vrtule...

NEJVĚTŠÍ
OBRAZ-DŘEVOŘEZBA
Jiří Halouzka z Jiříkova vyřezal
v průběhu 3 let obří obraz znázorňující horského ducha Praděda
uprostřed jeho říše. Rozměry mohutného dřevěného reliéfu, námětem vycházejícího z původního obrazu umístěného na dnes již zbořené rozhledně na vrcholu hory
Praděd, jsou 520 x 222 x 24 cm.
Základ obrazu, který autor vytvořil
sám za pomoci řezbářských dlát
a kopacích sekyr, je sestaven
z 24 lipových stromů.
Rekordní objekt, umístěný v zahradní galerii U Halouzků
v Jiříkově, byl do české databanky
rekordů zaevidován 28. července
2005.
NEJVÍC KARIKATUR
Lubomír Vaněk z Brna nakreslil
10. června 2006 v průběhu jediné
hodiny 175 portrétů – karikatur návštěvníků 16. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů. A nejen to – 8. června
2002 vypodobnil při stejné příleži-

tosti za 3 hodiny rekordních 382
lidí.
Jenže pozor! Luboš umí stejně
dobře pravačkou jako levačkou:
12. června 2004 vytvořil za hodinu a tři čtvrtě 100 párů karikatur
kreslených oběma rukama, a to
tak, že k překvapení všech přihlížejících kreslil současně vždy dvě
portrétované osoby pravou i levou

rukou zároveň (jedna z jeho karikatur na str. 31)!
I 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

České rekordy na počítačích

BYLINKOVÉ ČAJE

MÁTA PEPRNÁ

Užívaná část – listy, kvetoucí nať
V květnu sbíráme z máty pouze
list. Ať list, nebo kvetoucí nať musíme rychle vysušit, aby neztratila barvu, tedy nezhnědla.

Máta se u nás pěstuje na polích.
Je také oblíbenou rostlinou v zahradách, truhlících a květináčích.
Co máta obsahuje
Nejvýraznější je obsah silic (50 %
připadá na nejznámější mentol),
tříslovin a hořčin.
Jaké jsou účinky a jak se
používá v tradiční medicíně
Dříve: Mátu pěstovali staří
Egypťané. Posilovala žaludek, podporovala trávení, působila proti
střevním parazitům. Tiší
bolesti hlavy a babičky tvrdí, že
i zvonění
v uších.
Dnes:
Nať máty
lze použít
vnitřně
i
zevně.
Využívá se
také hojně v
aromaterapii.
Vnitřně:
Hlavní účinek se
projevuje na trávicím traktu, protože máta působí na
uvolnění
křečí

hladkého svalstva trávicí trubice a
dezinfikuje (zbavuje choroboplodných zárodků). Čaj je velmi vhodný při rozmanitých projevech problematického trávení. Uleví při nadýmání, při nedostatečném vylučování žluči (jako pomocný prostředek se podává při žlučových
kamíncích), při křečích v trávicí
trubici, při nechutenství. Známý je
účinek mentolu na povzbuzení
centrální nervové soustavy.
Zevně: V koupelích nebo obkladech se projevují její dezinfekční účinky. Mátu použijeme na
špatně se hojící rány a vředy, ke
kloktání při zánětech hrdla a dásní. V aromaterapii je máta oblíbená proti bolestem hlavy.
Příprava čaje
1 nebo 2 čajové lžičky řezané (sušené máty) na 1 šálek
vody. Pijeme 3krát denně před
hlavním jídlem.
KABRŇÁK DOPORUČUJE:
Pro relaxaci, zdraví a příjemný
spánek přidejte do šálku lžíci medu, ale pozor – nikdy nepřidáváme med do horkého nápoje.
Med nesmí být zahřátý na teplotu vyšší než 46 °C, jinak ztrácí
většinu vitaminů a enzymů – takový med je již nestravitelný pro naše tělo, je bezcenný.
MED

med na rány a popáleniny. V plastické chirurgii při transplantaci kůže zjistili, že rány se rychleji a bez
komplikací hojí, když pacient dostává stravu doplněnou medem.
Med je účinnou látkou při léčení
otrav hlavně houbami, protože krev
otrávených ztrá

je hodnotná přírodní potravina
vytvořená společenstvím včel ze
sesbíraných sladkých šťáv květin
(nektaru) či stromů (medovice).
Tyto sladké šťávy
včely přetvářejí,
kombinují a obohacují svými specifickými látkami,
ukládají a nechávají zrát v plástech. Med slouží
včelám po celé
zimní období jako
potrava.

Med jako lék
Med je nejen
vynikající potravinou, ale
i po-

mocným
lékem
n
naa
mnohé
nemoci.
Med působí protizánětlivě, zlepšuje trávení, posiluje
psychiku a srdce a zlepšu-

cí největší část
glukózy, která se
vhodně nahrazuje medem. Medem podávaným před spaním se
mírní nervová vyčerpanost a léčí
nespavost.
je dokonce spánek. Konkrétně se
používá při léčbě nemocí srdce,
jater, žaludku, střev, ledvin, močového ústrojí, chřipkových onemocnění, černého kašle a tuberkulózy
plic. Požíváním medu se také rozšiřují krevní cévy, což je důležité
při léčbě vysokého krevního tlaku.
Také se doporučuje přikládat

Jdete na návštěvu a přemýšlíte o vhodném dárku?
V prodejnách s bylinnými
produkty dostanete koupit
pěkné balení sklenic medu
s různými druhy ořechů
(mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy...). Zdravý a neokoukaný mls.

DOMÁCÍ PORADNA

jsou povětšinou směsi různých
lučních
bylinek
a
květů
nebo směsi dalších léčivých
rostlin. Také se vyskytují bylinkové čaje pouze z jedné rostliny
– např. mátový čaj. Čaje pijeme
hlavně kvůli léčivým, uklidňujícím či povzbuzujícím účinkům,
ovšem častokrát jsou i velmi
chutné.
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Kraj Vysočina přijal nabídku vlastní kanceláře
v Českém domě v Bruselu
Nabídku vlastní kanceláře
v nově otevřeném Českém domě dostaly české a moravské
kraje včetně kraje Vysočina
od Ministerstva zahraničí ČR.
Vysočina nabídku přijala především z důvodů ekonomické
a organizační výhodnosti.
Sedmipatrový moderní dům
v těsné blízkosti Stálého zastoupení ČR v Bruselu by měl
být na jaře 2009 středobodem
českého předsednictví EU.
Kromě kraje Vysočina v něm
najde zázemí dalších sedm
krajů. „Kancelář Vysočiny bude otevřena nejen městům
a obcím, ale i podnikatelům
a neziskovým organizacím,
které budou mít zájem
v Bruselu zastupovat své
zájmy. Od našeho nového zástupce, kterým bude již
od příštího roku Markéta
Heřmanová, očekáváme širokou angažovanost v získávání
informací z evropských institucí a především vyhledávání dotačních příležitostí pro náš re-

gion. Velkou výhodu vidím
i v sousedství kanceláře
Vysočiny s jihomoravským zastoupením. Jsme regiony, které mají společný zájem na čerpání evropských financí a sdílení informací nám v mnohém
může pomoci,“ uvedl hejtman
kraje Vysočina Miloš Vystrčil.
V rámci oslav slavnostního otevření Českého domu v Bruselu se
na celý den stala přilehlá ulice jedním velkým kulinářským překvapením. Všechny kraje tuto příležitost
využily k představení toho nejlepšího, co nabízejí. Na stánek pod logem Vysočiny lákala svou vůní např. Hodická Vysočina či archivní
sýry z Jaroměřic nad Rokytnou, žízeň se hasila jihlavským Ježkem
nebo třebíčskou Zonkou, originálně čepovanou z obří konvice přivezené agenturou Dobrý den
z Pelhřimova, která je známá svou
databází rekordů.
Jitka Svatošová
tisková mluvčí krajského úřadu

Pelhřimov v Bruselu posílil prezentaci kraje Vysočina

V celodenním programu se představily jednotlivé kraje České republiky, přičemž kraj
Vysočina měl jako jediný zdvojené zastoupení.
Stánek našeho kraje, který byl v neustálém
obležení, posílila expozice pelhřimovského
Muzea rekordů a kuriozit. Návštěvníci akce

měli možnost ochutnat nápoj z obří nerezové
konvice, prohlédnout si nejmenší motorku
v Evropě nebo se projít s obřím dřevěným
kačerem. Velký zájem budilo několik desítek
fotografií z festivalu Pelhřimov – město rekordů. Jako dárek významným hostům posloužila

Česká kniha rekordů II. Dům na výborné
adrese nedaleko Evropského parlamentu
a královského paláce vytváří platformu pro většinu českých organizací v Belgii a bude
v něm také zastoupeno 8 českých krajů včetně kraje Vysočina. Raf, agentura Dobrý den

Kraj Vysočina chce systémově podporovat
nadané žáky a studenty

Máte doma dítě, které umí?

Jste rodiči, příbuznými, pedagogy, lektory,
trenéry, vedoucími zájmových kroužků?
Všímáte si, že dítě ve vaší blízkosti má schopnosti – talent – nadání?

Poradíte se ve školách, pedagogických
centrech, pedagogicko-psychologických
poradnách, kde formou testů poradí, kterým směrem dítě motivovat.

V kraji Vysočina
působí spousta odborně zaměřených
základních škol, ale je možné získat podporu pro studenty středních a vysokých
škol. Poraďte se prostřednictvím pedagogického centra Vysočina a pedagogickopsychologické poradna Třebíč, využijte
sítě školených metodiků.
V kraji probíhají ročně soutěže vyhlašované MŠMT a kraj se podílí společně
na financování. Dále jsou ocenění hejtmana Vysočiny, Stipendia Vysočiny
a Talent Vysočiny.

V současné době navštěvuje na Vysočině základní školy osm žáků s mimořádným nadáním.
Specialisté z pedagogicko-psychologické porady pomáhají v rozvoji talentu další zhruba třicítce osob. Podle krajského odhadu navštěvuje základní školy až 700 a střední školy až 300
mimořádně talentovaných žáků. Jejich výjimečné schopnosti chce kraj pomoci rozvíjet, podporovat, ale i motivovat a odměňovat

Kraj Vysočina nabízí mimořádnou příležitost podpory, dejte i vy příležitost svým
dětem svou starostlivostí, je důležité se
informovat a nenechat se odbýt pohodlností úředníků.

Péče o talenty posiluje jejich vztah k místu,
území, zvyšuje pravděpodobnost jejich přímého působení ve prospěch kraje, zvyšuje ochotu k jejich aktivitám na území kraje.
Více informací www.kr-vysocina.cz

VYPLATÍME ZÁSTAVY
EXEKUCE, DLUHY

o
Není okno!
jako okn

RUČÍTE NEMOVITOSTÍ

tel.: 776 119 448

AGENTURA
AMNERIS
PŘIPRAVUJE

544 422 622

9. 12. 2007

ADVENTNÍ KONCERT

26. 12. 2007

VÁNOČNÍ KONCERT
Katedrála sv. Petra a Pavla
Charles Camille Saint-Saëns
Vánoční oratorium
Vstupenky ve větším množství
lze objednat na:
tel.: 603 193 654,
tel.: 545 228 199,
fax: 545 228 394
Mgr. Zerhauová,
zerhauova@seznam.cz
nebo v předprodeji BKC,
Běhounská 17, Brno,
tel.: 542 210 863

Platnost nabídky do 30. 11. 2007

Katedrála sv. Petra a Pavla
J. S. Bach: Adventní kantáta
J. S. Bach: Mše g moll

KRAJ VYSOČINA INFORMUJE

Umělecké nadání – umělecké školy vyhledávají talenty a jistě své
žáky motivují prostřednictvím soutěží a přehlídek.
Sportovní nadání – vyhledávání talentů sportovními oddíly a sportovními třídami na školách,
sportovními centry. Je
možné získat podporu
na činnost dle výsledků
na soutěžích, domácího
i zahraničního a reprezentačního charakteru.
Máte obrovskou šanci
zabezpečit podmínky
podpory pro další rozvoj v činnosti dítěte.

17

VÍTEJTE NA VYSOČINĚ

18

Vysočina odedávna tvořila jakýsi zeměpisný, ale
i kulturní předěl mezi zeměmi moravskými a českými. Tento kraj má mnohá
specifika. Třetinu kraje
pokrývá zelený les. Nejvíce
lesních porostů je na Žďársku, kde je podíl zeleně té-

Třebíčská radnice
měř 35 %. Jako jeden z mála
krajů v ČR má mnoho nejen přírodních památek a rezervací,
ale také disponuje mnoha památkami, které figurují v seznamu UNESCO.
Nejvyššími vrcholy Vysočiny
jsou Javořice a Devět skal.
Javořice měří 837 m n. m. a Devět
skal 836 m n. m. Ačkoliv Vysočina
nepatří k turisticky hojně navštěvo-

Ý
N
E
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KR
vaným regionům, má
v tomto směru obrovský potenciál,
který zatím ale nedokázala plně
zhodnotit. Turisté zde mohou najít
mimo jiné např. v krajském městě
Vysočiny Jihlavě Muzeum Vysočiny a expozici věnovanou Gustavu
Mahlerovi.
Jihlavské Masarykovo náměstí se rozkládá na rozloze
3,6 ha. Toto náměstí patří k
největším historickým náměstím u nás. Zachovává původní
půdorys města, které bylo založeno v pol. 13. století. Zde lze nalézt
také morový sloup,
který byl postaven v
roce 1690. Velkou
atrakcí jsou i dřevěné kašny, které už
ovšem najdeme jen
v historických dokumentech, protože
byly nahrazeny kašnami kamennými.
Jsou ozdobeny pískovcovými sochami
antických
bohů.
Hlavní město Vy-

sočiny Jihlava má také velmi krásné kostely, např. kostel sv. Ignáce,
kostel sv. Jakuba a kostel Jana

Jihlavské náměstí – kašna s Neptunem

Javořice

Křtitele, který byl postaven ještě před rokem 1200. Kolem
města je možno pozorovat i systém mohutných hradeb, které
pocházejí z poloviny
13. století. Dalo by se
říci, že Jihlava je zajímavá nad zemí i pod
zemí. Pod městským
historickým jádrem se

nachází podzemní labyrint chodeb v
neuvěřitelné celkové délce 23 km.
Na Vysočině je mnoho dalších zajímavých míst a pamětihodností, které lze doporučit k návštěvě. Druhé
největší město Vysočiny Třebíč
vzniklo pravděpodobně kolem ro-

Telč

ku 1100 a vznik je spojován se založením benediktinského kláštera. Od řádu benediktinů je také

odvozen městský znak. V letech
1240–1280 byla postavena v areálu zámku světově proslulá románskogotická bazilika sv. Prokopa,
která byla zařazena mezi památky
UNESCO. Dominantou města je
také 72 m vysoká věž.
Na Vysočině je ještě další místo
spojeno s kulturním dědictvím světového významu. Je to město Žďár
nad Sázavou, které leží v samém
srdci Českomoravské vrchoviny,

nachází se přímo v překrásné přírodní scenérii Chráněné krajinné

oblasti Žďárské vrchy. Toto město
se vyvinulo z tržní osady, leží na staré zemské cestě a je mimo jiné zná-

a poutní kostel, který byl vystavěn v letech 1719–1722 a
pro
originalitu
české
barokní
gotiky byl rovněž
zařazen na seznam
památek
UNESCO.
Přímo
perlou
Vysočiny je však
město Telč, které je
také nazýváno moravskými Benátkami. Toto město se
pyšní
unikátní tradiDevět skal
cí výroby lidových
betlémů, krásným zámkem a
překrásnou starobylou zachovalou architektonickou tváří vnitř-

Zámek ve Žďáru nad Sázavou

Telčské náměstí
mo i cisterciáckým klášterem, který
byl založen v roce 1252 Bočkem
z Obřan. Jádro města je překrásné, protože zde najdeme renesanční radnici, gotický kostel
sv. Prokopa, morový sloup

ního města, které rovněž figuruje mezi světovými kulturními památkami.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Lipnici nad Sázavou,
která leží na samém pomezí Čech

ří povrch Vysočiny převážně hlubinné vyvřeliny, granity (žuly) a
krystalické břidlice. Podle některých pramenů leží geografický
střed Evropy na území kraje
Vysočina poblíž vrchu Melechov
na západě okresu Havlíčkův
Brod, v blízkosti Stvořidel na řece
Sázavě.
Podle informací havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny v tomto regionu
vznikne ročně až 40 rybníků.
Bohatstvím oblasti je tedy i voda –
obraz krajiny dotváří množství rybníků, za všechny připomeňme
např. Velký Pařezitý pod masivem
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Javořice i četné potoky a říčky,
které spěchají zejména k Jihlavě
a Moravské Dyji.
Voda a zeleň – to jsou věci, které mnohé kraje nabídnout vůbec
nemohou, a už vůbec se nemohou pochlubit ekologicky nenarušenou přírodou, která je v této oblasti s nejčistším ovzduším v celé
naší vlasti.
Jednotlivé kulturní památky
a přírodní rezervace vám budeme
v dalších číslech přibližovat do větších podrobností a bude záležet
jen na vás, které z doporučených
míst se stane vaší příští dovolenou
nebo místem podnikání.
PaP
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Haškův dům v Lipnici

a Moravy. Proslavila
se nejen svým hradem nad městečkem,
který je jeden z největších gotických hradů vůbec u nás, ale
také je toto město
spojeno se jménem
českého spisovatele Jaroslava Haška,
autora světově známého Švejka.
Českomoravská vrchovina neboli Vysočina je součástí
tzv. České vysočiny.
Z hlediska utváření
zemského povrchu je
tato část České republiky zajímavá např.
tím, že tento geologický útvar se utvářel
ve starohorách a patří
k nejstarším pohořím
v ČR vůbec. V době
mohutných tektonických pohybů bylo vyvrženo mnoho magmatu na zemský povrch a od té doby tvo-

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY
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Národní ústav lidové kultury, jehož sídlem je strážnický zámek, je významnou institucí českého státu přímo řízenou ministerstvem kultury. Plní funkci národního
odborného pracoviště a zabývá se tradiční
a lidovou kulturou a péčí o ni na území celé České republiky.
Jedním ze základních úkolů NÚLK je organizování folklorních akcí, zejména pořádání
Mezinárodního folklorního
festivalu Strážnice. Probíhá
každoročně v areálu zámeckého parku, strážnického
skanzenu a komornější pořady mají diváci možnost vidět přímo v budově zámku.
Festival patří po umělecké
stránce mezi světovou špičku, o čemž vypovídá i jeho
zařazení mezi festivaly
CIOFF, tj. Mezinárodní rady
organizátorů folklorních festivalů a lidového umění. Svůj samostatný folklorní festival mají ve Strážnici i děti.
Ve strážnickém skanzenu probíhají zajímavé
programy pro veřejnost, např. Abeceda řemesel,
jež je určena zejména dětem, které si mohou některá řemesla i vyzkoušet. Pořad Podzim na dědině připomene podzimní práce na moravském venkově a předvánoční pořad
Radujme se, veselme se přibližuje návštěvníkům ducha tradičních Vánoc.
Návštěvníci skanzenu mají možnost projít areály všech oblastí jihovýchodní Moravy – Moravské
Kopanice, Luhačovické Zálesí, Horňácko, prohlédnout si technické vodní stavby a luční hospodářství se seníky. Na vinohradnický areál přímo
navazuje vinohrad s ukázkami nejrůznějších způsobů pěstování vína, což je jediná expozice svého
druhu na našem území.
V prostorách strážnického zámku si zájemci
mohou prohlédnout historickou knihovnu, která
obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici
Nástroje lidové hudby v České republice, jedinou
svého druhu ve střední Evropě. Postupně se obnovují i další interiéry zámku, nejnověji byla zpřístupněna zámecká kaple s historicky cenným oltářem.
Národní ústav lidové kultury je sídlem
České národní sekce CIOFF a z pověření

Ministerstva kultury ČR zabezpečuje projekt UNESCO Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Na seznam
těchto děl byla zapsána prozatím jediná nemateriální památka České republiky, slovácký verbuňk, a cílem projektu je uchovat jej dalším generacím.
Dlouholetou tradici mají strážnická sympozia,
na nichž se pravidelně setkávají odborníci
a věnují se konkrétním
etnologickým tématům.
Výsledky všech těchto
sympozií jsou zpřístupňovány odborné veřejnosti
v podobě sborníků.
Zájemci o lidovou kulturu mají možnost absolvovat čtyřsemestrální
Školu folklorních tradic, která je určena zejména vedoucím, učitelům a všem, kdo se hlouběji zajímají o lidový tanec.
Veřejnost se může seznámit s výsledky činnosti NÚLK v publikacích a časopisech, jež tato instituce vydává. Čtvrtletně vychází časopis
Národopisná revue, který informuje o soudobém
dění v jednotlivých oborech studia lidové kultury.

Čtenáři zde ale rovněž naleznou další zprávy týkající se folklorního hnutí, festivalů a přehlídek,
souborů, významných osobností i rubriku přinášející recenze knih.
NÚLK vydal řadu odborných publikací, např.
slovníky folklorního hnutí v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zpěvníky a další knihy, jež shrnují poznatky o národopisných regionech Moravy.
V současné době díky digitalizaci vzniká elektronická knihovna, která umožňuje zájemcům snadný přístup k časopisům a publikacím týkajícím se
lidové kultury.
V NÚLK postupně vzniká videoencyklopedie Lidové tance z Čech, Moravy
a Slezska, která je určena nejen k odbornému studiu, ale i pro zájemce ve folklorních
kolektivech. Vydáván je i videodokumentační projekt Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice, jehož cílem je
přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce v regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel. V dosud vydaných edicích tradiční lidové hudby
najdou zájemci přepisy nahrávek na CD z let
1968 až 1986.
NÚLK rovněž provozuje webové stránky
www.nulk.cz, www. lidovakultura.cz, www.lidovaremesla.cz a www.cioff.cz.

sleva 20 %

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

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

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

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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Pieroti opět na jevišti Horáckého divadla
vánovi Maurici Fadinardovi,
který svým stylem života požitkáře a sukničkáře přišel na mizinu a je tedy nucen strčit hlavu do chomoutu bohaté nevěsty. Ale než se mu to podaří, projde jako v každé správné
komedii mnoha bláznivými peripetiemi.

Svou bohatou činnost zahájilo
Horácké divadlo v říjnu 1940,
soubor vystupoval v divadelních
sálech Vysočiny. V roce 1945 se
natrvalo přestěhoval do budovy
Městského divadla v Jihlavě.

VELKÁ SCÉNA

B. Jandová – J. Škrdla: DIVADLO
ZA ČTYŘI SOUS (česká premiéra)
volné pokračování hry Spor o největšího z pierotů. Setkáme se opět se
všemi hlavními postavami minulého
příběhu a další ještě přibudou. Mim
Deburau v této hře ustupuje do pozadí, stává se spíše metaforou –
symbolem poctivého umění, dobrého řemesla, lásky k divadlu a víry v jeho možnosti.
E. Labiche: SLAMĚNÝ KLOBOUK. Hudební situační komedie
odehrávající se někdy na počátku
20. století vypráví o pařížském bonvi-

Bertolt Brecht – Kurt Weill:
ŽEBRÁCKÁ OPERA.
Příběh nás přivádí do dvou zdánlivě
protilehlých světů – do podsvětí, reprezentovaného „gangsterskou“
skupinou Mackieho Messera, a do
„spravedlivého“ světa policejního ředitele Browna. Se zloději a zlodějíčky, s žebráky a zástupkyněmi nejstarší ženské živnosti, s úplatnou policií – s tím vším se setkáme v ironické a sarkastické hudební komedii,
která nás rozesměje, ale zcela jistě
donutí přemýšlet, zda je tato doba
„starého poctivého“ zločinu skutečně nenávratně pryč.

MALÁ SCÉNA

Michael Junášek: O ČERVENÉ
KARKULCE aneb Kam s ním?
Podle klasické české pohádky pro
nejmenší volně zpracoval a režie se
ujal Michael Junášek j. h. Písničky
a vtipně řešené situace vnášejí do
dílka hodně legrace, nadhled a pře-

kvapivý konec. Celá inscenační koncepce předpokládá navíc aktivní účast malého diváka na vývoji děje.

Jan Kopecký: BETLÉMSKÁ
HVĚZDA. Divadelní betlém (s živým
hudebním doprovodem a pěveckým
sborem) věnovaný všem lidem dobré vůle, pro které stále ještě žije atmosféra českých Vánoc a jejich neopakovatelných lidových tradic.
Příběhem o narození Ježíška se pokusíme zpříjemnit našim divákům
období od začátku adventu až do
Štědrého dne.

JAZZ CLUB

ECSTASY PROJECT QUARTET (Polsko). Tomasz Pawlicki –
flétna, piano; Lukasz Gorewicz –

housle nebo Pawel Nowicki – vibrafon; Patryk Weclawek – baskytara;
Rafal Gorzycki – bicí.
Ecstasy Project vznikl v roce 1998
a od začátku je součástí mladé, progresivní polské jazzové scény jass,
která vznikla okolo klubu Mozg
(Mozek) v Bydgoszczi (Bydhošti).
Tento klub byl evropským hudebním
tiskem označen za jedno z muzikálně
nejkreativnějších míst starého kontinentu uplynulých let. Snahou souboru je spojit moderní evropskou komorní hudbu se současným jazzem.
ÚPLNÁ NABÍDKA A DATA
A ČAS PŘEDSTAVENÍ najdete
na internetové adrese:
www.hdj.cz
TELEFON:
předprodej 567 161 014
předplatné 567 161 049

Představení
Slaměný klobouk

NEVÁHEJTE A FOŤTE vždy a za
všech okolností. Redakce KABRŇÁKA
vyhlašuje soutěž zejména pro amatérské a mírně pokročilé „učedníky“ fotografického řemesla. Technická kvalita
nebude rozhodujícím kritériem pro výběr ke zveřejnění v tisku. Hlavní důraz
bude kladen na námět a vtipnost zaznamenané situace. Především se zaměřte
na originální zachycení chování a jednání lidí, zvířat i věcí ve vypjatých a neodhadnutelných situacích, nebráníme se
ani choulostivým situacím a „lechtivým“
záběrům. Mobilní telefony vybavené fotoaparáty jsou ideálním pomocníkem
pro „ulovení“ skvělých situací. I při vážných a oficiálních událostech se mnohdy odehrají grotesky, které by nevymyslel ani filmový scenárista a režisér.
Fotografujte, mailujte a bavte se dobře
s KABRŇÁKEM.
Své snímky zasílejte elektronicky
do 31. ledna 2008 na adresu: redakce@mrs.cz nebo poštou na adresu:
Moravská reklamní, spol. s r. o.,
Příkop 6, 602 00 Brno. Nejvydařenější
„úlovky“ otiskneme v únorovém čísle
red
a odměníme.

KDE JSI...?

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:

23

SOUTĚŽ

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

rozvinout tradici lázeňství, která využíváním sirnatých vod sahá až do
roku 1580.

Ten, kdo se při víně směje, žije déle
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Nedávno jsme navštívili tyto sklepy osobně a setkali jsme se i s místními vinaři. Podle slov pana Koštyříka
bylo v Plžích daleko rušněji než je
tomu dnes. Období, kdy zájezdy
zaplnily sklepy do posledního místečka, je dávno pryč. Nicméně chuť
vinařů stále poctivě udržovat rodinné vinařské tradice pokračuje
a také jejich vstřícnost dosud nevyprchala. I přesto, že burčák byl už
jen pro vlastní potřeby vinaře výše
zmíněného, dostali jsme na cestu
láhev voňavého bílého veltlínského
zeleného, stále ještě
ve stavu burčákovém.
Vzhledem k tomu,
že petrovská vína můžete ochutnat přímo
v překrásných interiérech vinných sklepů,
alespoň ve stručnosti se ještě zmíníme o parametrech těchto skvostů
lidové architektury a staveb.
Petrovské Plže náleží k typu sklepů zahloubených ve břehu bez nad-

M
E
K
Á
Ň
R
B
A
S K V Í NE M
ZA

Tentokrát
vás rodina
Petrova zve
na návštěvu Petrova

V minulém čísle jste si mohli
přečíst rubriku nazvanou S Kabrňákem za burčákem, ale burčáková sezona je pomalu u konce
a nastává období nového vína –
svatomartinského moku. Oblast
Moravy, bohatá na nabídku vín
všech odrůd a barev, je už v tuto
chvíli vyšňořena slavnostně
k přijetí turistů do vinných sklepů.
Nejznámější jsou pravděpodobně
ony Plže v Petrově, o kterých bude
i naše další povídání, nesmíme ale
zapomenout ani na Templářské
sklepy v Čejkovicích a známé
Nechory – neobvyklý název búd,
kde víno lidi uzdravovalo, a určitě
stojí za to připomenout i obec
Čejč, kde se učil kovářem T. G.
Masaryk.
První zmínky o Plžích jsou z 15.
století, ale starší sklepy vznikly již

ve století pátém. Ve sklepích
v souvislosti s válečnými událostmi (v 16. a 17. století) hledali lidé úkryt. V těchto
„Plžoch“, sklepech vyhloubených v poddajné žluté hlíně
zpevněné kamennou valenou
klenbou „kvelbením“, se dnes
nacházejí unikátní vinohradnické stavby, které jsou vyhlášeny
za státní památkovou rezervaci.
Starobylá obec Petrov leží
4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodonína.
Do blízké slovenské Skalice
je to 5 km. Do Petrova lze
ovšem přijet i po vodě, protože obcí prochází Baťův kanál,

a dostanete se do
Petrova i na kole po
tzv. Strážnické cyklostezce. Kdy přesně
a kým byla obec založena, nevíme, ale pravděpodobně se tak stalo někdy koncem 14.,
nejpozději však počátkem 15. století. Podle starých písemných
záznamů však existuje
úzká souvislost se jménem Petra II. z Kravař
a ze Strážnice. Zda
má tato obec skutečně původ u zmíněného velmože, se však
doložit s určitostí nedá. V současnosti je
snahou obecního úřadu mimo jiné znovu

zemní části. Vrstva hlíny nad sklepem a její síla napomáhá udržovat
příznivé vnitřní klima, významné pro
kvalitu vína. Šířka sklepa je většinou
kolem 3 m a délka dosahuje 15 i více metrů. Vinné sklepy v Plžích vytvářejí ulicovou koncipovanou zástavbu se dvěma návěsními prostory
tvořícími společenská centra vinohradnického areálu. Průčelí sklepů
jsou specifická, tvořená jedinečnými
tvary a oblouky a jsou také zdobená
podezdívkou modré barvy a ornamenty vinné révy po stranách, nad
okny a nad vchodem. Pohádkové
posezení v malebném sklípku působí jako balzám na nervy a alespoň na
chvíli si budete připadat jako na izolovaném území uprostřed jinak všudypřítomné civilizace.
PaP

DEGUSTOVAT NEZNAMENÁ PÍT
Degustace a konzumace vína jsou dvě různé věci. Víno je vhodné hodnotit
ve společnosti přátel – vždyť víno je nápoj společenský a o víně je nutno hovořit.

SKLENICE
Na soutěžích vín se pro
degustaci vín používá standardní degustační sklenice
o objemu 21,5 cl. Obecně
lze na degustaci vína použít
kvalitní sklenice na stopce
tvaru vejce nebo tulipánu o
objemu cca 25 cl (u bílých
vín) nebo cca 35 cl (u červených) vín. Pokud se
ovšem hodnotí (boduje) řada vín, je třeba kvůli objektivitě používat na všechna
vína jeden typ sklenice
(resp. je možno používat jeden typ na bílé odrůdy a jiný typ na červené). Víno se
nalévá přibližně do jedné
třetiny sklenice.

PROSTŘEDÍ A ČAS DEGUSTACE
Degustace se má odehrávat v klidném a příjemném prostředí, aby degustátor
nebyl rušen vedlejšími vlivy. Místnost má být světlá, s přírodním osvětlením.
Pokud se odehrává degustace večer, musí být k dispozici dostatečně silné osvětlení; barva světla by se měla pokud možno přibližovat přírodnímu světlu.
Teplota v místnosti by měla být příjemná, nepříliš vysoká; ideální teplota je kolem
20 °C.

ŘAZENÍ VÍN K DEGUSTACI
Základem řazení vín k degustaci je vzrůstající aromatická a chuťová
intenzita a výraznost vína. Chutnají se tedy bílá vína před červenými, lehká před tříslovitými a těžkými, mladá před staršími, suchá před sladkými, neutrální před aromatickými. Na soutěžích vín se vína řadí zpravidla
takto:
1. Kategorie nebo odrůda
2. Ročník – sestupně (od mladších ke starším)
3. Obsah cukru – od suchých ke sladším
Zvláště výrazná vína, např. vína po školení v sudech barrique se mohou řadit nakonec bez ohledu na ročník či obsah cukru.

Také ochutnáváte víno? Doma, ve společnosti, ve sklípku?
Tak vězte, že skleničkami s mladým vínem si můžeme přiťuknout pro zdraví na svatého Martina po 11. hodině.
Na svatomartinské zpracovávají vinaři odrůdy Müller
Thurgau, Veltlínské červené rané, Modrý portugal,
a Svatovavřinecké. 31. března komise degustátorů ohodnotí
vína a ta, která projdou, získají značku Svatomartinské.
Je tedy záruka, že 11. listopadu se na trhu začnou prodávat
mladá kvalitní vína.
MLADÁ VÍNA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI
Ochutnávka vín ve vinných sklípcích
10. 11. 2007 od 10.00 do 18.00 hodin
Sklepní uličky Výmol a Zátiší
Ochutnávka mladých vín v atmosféře vinných
sklepů bude. Bude hrát cimbálová muzika, akce
se pořádá za každého počasí. Vstupné 250 Kč
(průvodce, sklenička a konzumace vín).
SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO VÍNA
BRNO
11. 11. 2007
Svatomartinské víno bude Vinařský fond nabízet také na slavnosti Svatomartinského vína v neděli na náměstí Svobody v Brně.

SVATOMARTINSKÉ NA SVATÉHO MARTINA!
Gurmánský týden v Čejkovicích
11. 11.–18. 11. 2007
11. listopadu k nám každoročně přichází za zvuku fanfár moravská
odpověď na Beaujolais Nouveau, aby nám velkolepým představením
přinesla první víno ročníku 2007.
Svatomartinská vína. Přijďte si připít ze soudku mladého vína tam,
kde je víno doma, tam, kde ctí tradice nenadřazené komerci. Přesně
v neděli v 11 hodin a 11 minut oznámí trubači naražením soudku tohoto svěžího nápoje oficiální vstup nového ročníku na trh. Po slavnostním
přípitku přednese mužský pěvecký sbor Svatomartinskou baladu a spolu s vámi zazpívá i známé moravské lidové písně. Následně bude zahájena degustace svatomartinských vín, které se skrze ně již tradičně
účastní všichni výrobci z Čejkovic. Rčení o radosti a huse zajisté naplní gurmánský zážitek v podobě svatomartinského menu, jako vždy pečlivě snoubeného s víny dalšího výtečného ročníku moravských vín. Na
svatomartinských mlsech a vínech si můžete pochutnávat po celý následující týden až do neděle 18. listopadu. Až do vyprodání zásob si také u nás můžete nakupovat výtečná svatomartinská vína z Čejkovic

ZRAK
Čirost vína se hodnotí jako první. Víno by mělo být čiré, bez jakýchkoliv matných či zakalujících tónů. Pokud není víno čiré, je to zpravidla předzvěst nějakého problému ve víně. Pokud se u tichého vína objeví „řetízek“ bublinek kysličníku
uhličitého, může to být známka rozkvašení vína (to poznáte dále ve vůni a v chuti). Barva vína je velmi důležitá. Závisí na odrůdě vína, ročníku, stupni vyzrálosti
a metodě zpracování hroznů.

ČICH
je možná nejdůležitějším smyslem při hodnocení vína. Čichový vjem je
jak přímý (při vdechování vůně vína nosem), tak retronosální (vjem vína,
který se do nosu dostává po ochutnání v ústech spojnicí mezi patrem
a nosní dutinou). Pro uvolňování vůně vína je důležitá vnitřní plocha
a tvar sklenice. Přičichněte ke sklenici jak po nalití vína v klidu a potom
sklenicí zakružte, aby se víno rozlilo po vnitřní stěně sklenice, a přičichněte znovu. Vůně vína se dělí
na primární aroma (pocházející z hroznů – ovocité,
rostlinné, květinové, kořenité, minerální tóny); sekundární vůni (pocházející z fermentace, která závisí na druhu kvasinek a podmínkách při kvašení –
kvasné a mléčné tóny) a terciární vůni (vznikající při
vyzrávání vína v sudu nebo láhvi – džemové, kouřové, živočišné, kořenité až chemické tóny).
CHUŤ
Zjednodušeně se chutě rozdělují na čtyři základní směry: sladkou, slanou, kyselou a hořkou. Podle poměru kyselin, cukrů, alkoholu, případně tříslovin mohou být vína
např. lehká, slabá, kyselá, těžká, tvrdá, svíravá, plochá,
nasládlá atd. atd. Kombinace chutí a vůní ve víně jsou
nekonečné a jazyk popisující víno je velmi košatý.
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SVATOMARTINSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY VELKÉ PAVLOVICE
17. 11. 2007 od 11.00 do 18.00 hodin
Vinné sklepy ve Velkých Pavlovicích
Sokolovna na Hlavní ulici
Vinné sklepy s nabídkou mladých vín z ročníku 2007
Prodej vstupenek na radnici města. Ve 20.00 hodin bude v sokolovně zábava s cimbálovou muzikou. Slosování vstupenek. Hlavní cena
100 lahví velkopavlovického vína.

X. VÝSTAVA ARCHIVNÍCH VÍN V MOUTNICÍCH
1. 12. 2007 od 13 hodin
Moutnice, orlovna
Desátý jubilejní ročník Výstavy archivních vín pořádaný vinařským
spolkem Vinum bonum Moraviae – vinaři Moutnice za podpory
Vinařského fondu. Asi 400 vzorků vín kategorií roční a dvouletá
a archivní vína především z Brněnska a Hodonínska. Tradičně cimbálová muzika a bohatá kuchyně. Dobrá dostupnost autobusem z Brna
i Hodonína.

Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen

Dobré rady pro začátečníky
i pokročilé degustátory

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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INFORMACE O PLASTOVÝCH VÝPLNÍCH OTVORŮ Z FIRMY

DECRO BZENEC, spol. s r. o.

POZOR – AKCE: zimní sleva 4 % při realizaci od ledna do dubna 2008 + sleva ve výši rozdílu ceny vzniklého v důsledku změny sazby DPH z 5 % na 9 %

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 • www.decrobzenec.com

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

ZAMĚŘÍME
ZHOTOVÍME
OSADÍME
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÁM UŘEŽEME NA JAKOUKOLIV MÍRU

OBKLADY A DLAŽBY, OKENNÍ A KRBOVÉ PARAPETY, KUCHYŇSKÉ
A UMYVADLOVÉ DESKY, BAROVÉ PULTY, STOLOVÉ DESKY,
NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, SOKLÍKY, SOKLE, KRYCÍ A NÁPISNÍ DESKY,
OBRUBY A RŮZNÉ ATYPICKÉ STAVEBNÍ PRVKY (ŠABLONY).
OBLOŽÍME KRBY, SCHODY, KOUPELNY, SOKLE A NÁHROBKY.
Cihlářská 1a, Brno • e-mail: info@mramor-alekos.cz Otevřeno: 9.00 – 17.00 hod.
tel./fax/zázn.: 549 253 572 • www.mramor-alekos.cz

mobil: 728 169 864

ŠIROKÝ VÝBĚR NEJNOVĚJŠÍCH KOLEKCÍ

AKČNÍ NABÍDKA

990,–

1490,–

390,–

Z N A Č KOVÁ P R O D E J N A
Příkop 6 – IBC, 602 00 Brno
tel.: 545 175 360
PO–PÁ 900–1830, SO 900–1300 hod.

590,–

10 %
KUPON

S L E VA

Půlroční předplatné 196,50 Kč (vč. DPH)
Roční předplatné 393 Kč (vč. DPH)
Objednávky můžete zaslat na e-mailovou adresu:
info@mrs.cz se všemi údaji (adresa, telefon, cena)

39
3,–

196
,50
,–

Nehodící se škrtněte

Tel./fax. 541 221 020

Objednávka předplatného na rok 2008

541 221 020
777 63 20 10
www.vales-textil.cz
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Supertest Kabrňáka
nejen od vody

1) O jaký druh ryby se jedná?
a) lín obecný
b) kapr obecný
c) štika obecná

2) Kolik vousků má sumeček americký?
a) 10
b) 8
c) 12
3) Amur bílý patří do čeledi ryb?
a) okounovité
b) lososovité
c) kaprovité

4) O jaký druh ryby se jedná?
a) okoun říční
b) candát obecný
c) lín obecný

5) Kapřivec je?
a) rybí parazit
b) vyřazený generační kapr
c) kříženec kapra a jelce

6) O jaký druh ryby se jedná?
a) sumec velký
b) mník jednovousý
c) štika obecná

7) V kterém roce bude ČR předsedat EU?
a) 2008
b) 2009
c) 2010

8) V Tišnově se pořádají burzy:
a) kovových šperků
b) minerálů
c) obrazů

9) Med ztrácí vitamíny od teploty:
a) nad 46°C
b) nad 56°C
c) nad 75°C

10) Jihlavské náměstí se rozkládá na rozloze:
a) 2,5 ha
b) 3 ha
c) 3,6 ha

11) Kdy zazvoníme poprvé skleničkami s mladým vínem?
a) kdykoli
b) 11. listopadu
c) 1. prosince
12) Kde leží Marrákeš?
a) Monako
b) Maroko
c) Madagaskar

13) Kanárské ostrovy byly nazvané podle:
a) ptáka
b) psa
c) kočky
Test je slosovatelný. Správné odpovědi zasílejte do 27. 11. 2007 na adresu: Moravská reklamní, spol. s r. o., Příkop 6, Brno 602 00 nebo
e-mail: info@mrs.cz, nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení.
Vítěz soutěže obdrží kvalitní DVD o rybách – sponzoruje www.chytej.cz.
Za server vítězi blahopřeje šéfredaktor David Havlíček.
Redakce Kabrňáka gratuluje výherci z minulého čísla, p. Sojákovi
z Brna. Výherce obdrží odměnu.

ŠTÍR (23. 10.–21. 11.)

SNÁŘ

livý. Ve svém chování dokáže být
necitelný. Nikdy se neomlouvá a
svým způsobem bytí často odrazuje jiné lidi. Vždy se snaží ukázat, že
je lepší než jiní. V práci má vesměs hodně úspěchů. Většinou je
mu do vínku nadělena krása a osobní kouzlo. Štíři nejsou příliš spořiví
a peníze rozhazují plnými hrstmi.
Milují opačné pohlaví. Mají téměř
nekonečné zásoby energie a temperamentu, které vybíjejí
v bouřlivém sexuálním životě, bez kterého si své fungování nedokáží představit.
Sázejí na rozmanitost a sílu
prožitků, ale zároveň dokážou být dosti rozmazlení.
Život se Štírem je složitý.
Jestli o sebe hodně dbá,
tak nemá problémy se zdravím, jinak se u něho různé nemoci objevují dosti často. Štír si
poradí velmi dobře s každou prací
a obzvláště úspěšný je jako právník, voják, advokát, lékař, velitel,
vedoucí, policista, vědec, filozof,
vyšetřovatel a herec.
Planeta: Pluto
Živel: voda
Roční období: podzim
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Býk, Rak, Kozoroh, Ryby
Šťastné čísla: 7, 9, 13
Kámen: granát, ametyst podle
Talmudu topaz
Kov: magnezium
Květina: chryzantéma, kosatec
Bylina: puškvorec

Sen je sled představ, obyčejně zrakových, a jiných prožitků s nimi spojených (například úzkosti) za spánku. Je projevem pasivní
fantazie a určován jednak smyslovými podněty zapůsobivšími za
spánku, jednak dřívějšími zážitky subjektu. Vyšší funkce rozumové
jsou ve snu zpravidla utlumeny.
(Příruční slovník naučný)
V tomto čísle vám nabízíme symboliku, která je zařazena abecedně
pod písmenem B.

Babička – rodinná událost
Bábovku na stole viděti – rodinná slavnost
Bačkory ve snu na nohou míti – z něčeho potěšení míti budeš
Bahno – vzrušení a nevole
v něm se broditi – tvrdé časy
zůstati v něm trčeti – velké starosti

Strom: jedle, ořech
Pták: špaček
Barva: modrá
Tkanina: taft

zbylou částí brambor a opepříme.
V mléce rozšleháme vejce, sůl
a smetanu, nalijeme na brambory
a ve vyhřáté troubě upečeme do
zlatova.

RECEPTY NEJEN
PRO ŠTÍRY

PÓREK ZAPEČENÝ
S UZENÝM MASEM
1 kilogram pórku, 600
gramů uzeného masa,
900 gramů brambor, 150
gramů sádla, 5 vajec,
50 gramů strouhanky,
1/4 litru mléka, 100 ml
smetany, 50 gramů
másla, sůl, pepř
Pórek nakrájíme na menší kousky a uvaříme ve slané vodě. Brambory uvaříme ve slupce. Pekáč vymastíme,
vysypeme strouhankou, na dno
rozložíme polovinu oloupaných

a nakrájených brambor, na ně dáme na nudličky nakrájené maso
a také scezený pórek. Zakryjeme

KUŘE NA ZÁZVORU A VÍNĚ
1 kuře, 2 lžíce sójové omáčky, 1/4 šálku bílého vína, lžička cukru, lžíčka zázvoru, 1–2
stroužky drceného nebo utřeného česneku, lžíce drobně
pokrájené cibule, 2 lžíce oleje,
sůl
Kuře rozporcujeme na menší
dílky a vložíme do směsi z výše
uvedených přísad. Ponecháme
1 až 2 hodiny uležet v chladničce.
Nesolíme. Pak kousky grilujeme
nebo pečeme a při pečení potíráme zbylou mírně osolenou směsí.
Podáváme se suchou rýží a zeleninovým salátem. Rýži pokapeme
zbylou omáčkovou směsí, kterou
předtím povaříme. Kousky kuřete
také můžeme namáčet do omáčky.
Kabrňák vám přeje dobrou chuť.

Baldachýn – státi pod ním – budeš ctěn a vážen
Bál viděti – budeš přítomen svatbě neb zásnubám
navštíviti – zažiješ velkou radost
na něm tančiti – máš velmi dobré vyhlídky
Balet viděti – zažiješ zklamání
Balík viděti – důležitá zpráva
odeslati – příjemné překvapení
prázdný obdržeti – nepříjemná zpráva
s penězi – budeš konati nějakou cestu
Balon létati viděti – vyvstanou ti nové povinnosti
v něm se vznášeti – pomíjející úspěch v něčem míti budeš
viděti stoupati – ujde ti zisk, výhra
padati viděti – tvé plány ztroskotají
Balkon viděti – marně se snažíš něčeho dosáhnout
na něm státi – to, čeho vbrzku dosáhneš, nebude míti dlouhého trvání
Balzám – pro nemocné uzdravení, pro zdravé splnění přání
jeho vůni čichati – budeš míti příjemný život
Bankovní dům – v něm se procházeti – větší nebo menší potíže
i ztráty míti budeš
býti tam jako zaměstnanec – dosáhneš toho, po čem jsi toužil
Bankrot udělati – budeš pomáhati svým přátelům
Bankovky počítati – utrpíš ztrátu
mnoho jich viděti – zažiješ zklamání
Bariéra – velké překážky se ti postaví v cestu
Barva – pěknou viděti – dlouhý život
černá, fialová, bílá – jest barva smrti
Barvy v krabici viděti – zisk a bohatství
s nimi pracovati – klamné naděje
je tříti – dobré obchody
Barviti látky – sám sebe obelháváš
Barometr – domácí nesváry
Bas zpívati – miluješ horké nápoje
hráti – činíš se směšným
zpívati slyšeti – zármutek nad ztrátou

§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF Horoskopy a astrologie
§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF

Život je pro Štíra
neustálý boj. Má
velmi silnou vůli
a cloumají s ním
neustále emoce.
Zároveň má velmi dobrou paměť a skvělý pozorovací smysl.
Většinou bývá inteligentní, ambiciózní a odvážný. Štíři jsou dobrými řečníky a mají velké zásoby znalostí. Každou věc, které
se začnou věnovat, dotahují až
do konce. Jsou rozenými vítězi.
Věří, že jen jejich názory jsou ty
správné. V životě jim také velmi
pomáhá vrozená chytrost a lstivost. Dokáží také téměř bezchybně rozšifrovat charakter
nějakého člověka.
Štíra je dosti těžké ošidit nebo
omámit. Je vždy velmi opatrný, a ačkoliv nikomu předem nevěří, tak nikdy nezaútočí jako první. Místo útoku preferuje vyčkávání a úder až
v té správné chvíli, kterým vždy zničí
protivníka. Má velmi složitý charakter – hrdý, tvrdohlavý, ironický a žár-
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V následujících řádcích nechci vést polemiku vážnou, nýbrž žertovnou. Nicméně racionální jádro probíraného tématu budiž zachováno. Existuje mnoho názorů a mnoho
pohledů, které že to plemeno či rasa je hezčí, větší, vážnější a přátelštější. Je to podobné jako u plemene lidského. Jeden je větší,
druhý menší, jedna je věrná a naopak druhá
už neví, s kým by… V tuto chvíli bychom si
měli vzít na paškál především psy a kočky.
Na výstavách a soutěžích, které připomínají
ty lidské, se předvádějí v různých disciplínách a zásahy kosmetických i kadeřnických
salonů jsou na nich mnohdy znát mnohem
více než na lidech. A co je absolutním tahákem – zvíře se podobá paničce či pánečkovi a naopak. Zkuste se jít někdy podívat na
takovou akci. V klidu a z nadhledu pozorujte dění kolem sebe. Ta atmosféra vás prostě
dostane. Někteří po chvíli porozumí i řeči
čtyřnohých přátel. I mezi nimi najdete upřímné naivky, agresory i upovídané tlučhuby
a ufňukané mňouky.

Některá plemena psů a koček dobře známe
z televizních seriálů a dokonce i celovečerních
filmů. Zvířecí hvězdy jsou mnohdy vtipnější
a pohotovější než ty lidské.
Vizáž psů a koček stále více inspiruje výrobu

Malá
velká
plemena

– výrobce hraček, bot i originálních obleků
a večerních rób, přívěsků, řemínků, pelíšků, ta-

šek. Fantazii se meze nekladou a bůh ví, čeho
se ještě můžeme dočkat.

Žádné jiné psí plemeno na světě nevypadá tak podivně jako šar-

pej. Jeho čínský standard výmluvně popisuje zvláštnosti plemene –
lasturovité boltce, buvolí krk, dračí nohy a koňský zadek, a protože
v redakci Kabrňáka je tento krasavec jménem Calimero stále přítomen v živé podobě, můžeme dodat ještě jednu zvláštnost navíc –
má zakroucený ocas jako prasátko a chrápe, ač mlád, jako starý
chlap.
Šarpej, po dlouhá léta chovaný
v čínské provincii Kvantungu, je
zřejmě potomkem mastivů a špiců. Je nepochybně blízce spřízněn
s čau čau. Má ostatně také modrý
jazyk. Po zákazu psích zápasů
v Číně mu hrozilo vyhynutí.
Plemeno zachránil hongkongský
chovatel Matgo Law. Po roce 1980
se šarpej objevil v Evropě.
Je stejně jako KABRŇÁK dobrý
přítel a ochránce lidí dobré vůle.

Revitalizace panelových a bytových domů

I to se stává...

REVITALIZACE DOMŮ
VÁM PŘINESE TYTO VÝHODY:
• Úspory na vytápění od 30 % až
50 % současných nákladů
• Prodloužení životnosti objektu
• Zlepšení kvality bydlení (odstranění plísní, snížení hlučnosti,
moderní a estetické prostředí,
atraktivnost)
• Zvýšení hodnoty jednotlivých
bytových jednotek
• Při komplexní revitalizaci v rámci
jedné investiční akce dochází ke
značným úsporám nákladů na
opravy až o 10 %
• Ochrana životního prostředí
(Navrhovaná vládou ekologická
daň)
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OPRAV:
• U všech typů vlastnických forem mohou být opravy financovány, a to jak:
• Z vlastních zdrojů
• Z nájemného (pokud jsou domy
ve vlastnictví obce, státu, právnické
či fyzické osoby)
• Z fondu oprav (domy ve vlastnictví bytových družstev (BD), společenství vlastníků bytových jednotek
(SVJ) nebo stavebních bytových
družstev (SBD)
• Z bankovních úvěrů (komerční,
investiční, hypoteční, ze stavebního
spoření)
• Z dodavatelského úvěru (odložení úhrad za provedené dílo dodavatelem nebo splátkováním)

Zastaví policista starší dámu
v autě a ptá se:
„Vážená paní, víte, že jste
překročila padesátku?“
Paní sáhne po kabelce,
natočí si k obličeji zpětné
zrcátko, přepudruje se,
nanese rtěnku. Vyhne se
z okénka a s našpulenou
pusou povídá: „Už je to
v pořádku, pane policajt?
Tak vám děkuji."
Nastartuje a odjíždí...

• Z dotací (PANEL, SFRB,

Jednou z významných činností
společnosti je provádění izolací
proti působení kapalin (což zahrnuje
izolace proti vodě a vlhkosti,
ploché střechy, speciální realizace).

pro vybudování půdních vestaveb či
střešních nástaveb.
Společnost T PROJEKT s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti revitalizace domů, které jsou ve vlastnictví družstev, společenství vlastníků
nebo soukromém vlastnictví a navazuje na dlouholeté zkušenosti všech
svých spolupracovníků z nejrůznějších oblastí (stavebnictví, projektování, energetického auditorství, finančnictví, ekonomické, obchodní a poradenské činnosti).

Realizační tým tvoří zaměstnanci s několikaletými zkušenostmi z oboru.
Nebojte se začít s revitalizací, pomůžeme vám.
DAGMAR ŽÁKOVÁ
ředitelka společnosti

MMR),.....
• Z půjček z fondu rozvoje bydlení města nebo obce podstoupením či prodejem půd nebo střech,

T PROJEKT s.r.o.
realitní a stavební společnost
Šumavská 15, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 592 592
www.t-projekt.cz
email: info@t-projekt.cz

STARÉ DVEŘE OPĚT NOVÉ!
J E D N I Č K A N A R E N O VA C E V E V R O P Ě
E
• renovace dveří a zárubní
PŘIJMEMhláře
• vchodových dveří vč. zabezpečení
u
tr
a
stolaře
• 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

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

ODPOSLOUCHÁNO V ULICÍCH

Vážení čtenáři,
dnes si položme jednoduchou
otázku: revitalizovat, či nikoliv?
O prudce rostoucím zájmu vlastníků domů o opravy svědčí to, že například loni si dotace v programu PANEL
vyžádaly 1,6 miliardy korun, což byl více než pětinásobek ročního průměru
předchozích let. Letos bylo na program PANEL vynaloženo dokonce 4,3
miliardy korun. Z tohoto hlediska je
vládou navrhovaných 1,5 miliardy korun pro příští rok 2008 absolutní minimum. Proto doporučujeme zahájit
stavební přípravy co nejdříve, protože
se nabízí otázka – dostane se na
všechny???
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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
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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 o domácnost 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 od 519,–/od 378,–, příplatek za dia stravu 16,–.
Žadatelé s III. a IV. stupněm příspěvku na péči – cena dohodou.

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

