KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 3, ročník II, březen 2008
Cena 18 Kč

3490,–

AKCE
Dánské sedací soupravy
Brandlova 4, Brno 602 00
Tel.: 775 173 007

4 židle za 2444,–

PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

S námi investujete
do kvality

Židle a stoly

www.sibal.cz

www.pneubily.cz
PNEUSERVIS – AUTOSERVIS
novinka • AUTOSKLO • novinka

Pneuservis Bílý & syn s.r.o.
BRNO-Bohunice, Kamenice 2 (naproti Kauflandu)
tel. 547 246 681• e-mail: info@pneubily.cz

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A VYSOČINY
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Pamět u v Brně Malova ou Evropy Slová Canyon
Grand
Sudok
Zahrad

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

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • 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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Až 5 000 Kč

měsíčně bez práce!
Pronajměte auto, dům,
plot či pozemek
pro reklamní účely!
Tel.: 511 511 588
k .c z
www.an

Práce až za
15 000 Kč měs.
na Brněnsku?

Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů!
Tel.: 511 511 011

NOVÉ! www.ank.cz

Odborný závod PORTAS ®
Jílkova 126, Brno-Židenice, tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče, tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096
e-mail: info@surman.portas-renovace.cz

PRO LÉKÁRNY, PRODEJCE ČAJŮ, DOPLŇKŮ ZDRAVÉ VÝŽIVY:
NABÍDKA OD FIRMY SPAGYRIA

masti od bylináře P. Váni, známé tablety a čaje
Ing. J. Janča Originál, šťáva Bio Noni ve skle.

Dále certifikované prostředky indické ájurvédské medicíny
MUDr. D. Freje – Tulsi čaje, přírodní bylinné antibiotikum, přípravky
pro hubnutí, zdravé klouby, zlepšení dýchání, afrodiziakum, zlepšení
paměti, vitality, hormonální rovnováhy žen, také koření a oleje proti
šedivění a padání vlasů, jiné na klouby a svaly.
Napište si také o katalog zboží ze Sibiře a Altaje – mumio, šungit,
chalva, tinktury…
PORADENSTVÍ, GRAFOANALÝZA, DOPORUČENÍ PRO SEBELÉČENÍ.

Více na www.ank.cz • ank@ank.cz
PhDr. M. V. Sládek • Brno • tel.: 733 660 835

BOMBA!!!

Leasing na pořízení bytu, až 20 let.
Neprokazujete příjmy ani registry.
Nebankovní hypotéka na exekuce,
dluhy, zástavy, až 20 let.
Zpětný leasing družstevních bytů.

tel.: 776 119 448

PSYCHOWALKMAN – LÉKAŘ PRO TĚLO I DUŠI
… zasloužíte si zdraví a pohodu

Dnešní doba se dá definovat jedním slovem:
uspěchaná. Mnozí z nás podlehli „modernímu“
způsobu života – vstávat brzo a za celý den toho stihnout co nejvíce. Nároky kladené na každého člověka, ať už v zaměstnání či v osobním
životě, se den ode dne zvyšují. Spát chodíme
pozdě v noci úplně vyčerpaní, a přesto nemůžeme usnout. Žijeme nadoraz a snažíme se nic
nezmeškat. Otázkou zůstává, jak se s nadbytkem každodenního stresu vyrovnat.
Řešením této situace může být moderní technika.
Že to zní nepravděpodobně? Přečtěte si následující
řádky a posuďte sami.
Jednou z nejefektivnějších cest jak dosáhnout
celkové harmonie, lépe se učit a soustředit, zbavit se
únavy, bolestí, umět relaxovat i bez problému usnout,
je metoda audiovizuální stimulace, zkráceně AVS.
Principy jejího fungování znají přírodní národy nejméně 5000 let. Pomocí plápolajícího ohně a zvuku
bubnů dokázaly navozovat sobě i ostatním příjemné
stavy. Pak byla tato metoda na dlouho zapomenuta
a znovu objevena až v 50. letech 20. století. Tehdy
byly zjištěny nové informace o fungování lidského
mozku a na jejich základě byly sestrojeny první přístroje pro světelnou a zvukovou stimulaci – AVS přístroje, lidově psychowalkmany. Na vývoji nové technologie se podílely týmy odborníků v čele s několika
nositeli Nobelových cen, a protože byla určená nejprve pro NASA, začala mezi širokou veřejnost proni-

kat až od roku 1986. I v současnosti jsou AVS přístroje stále zdokonalovány, vyvíjejí se nové programy
a funkce.

Katalog všech modelů zdarma
A jak vlastně tyto „zázračné mašinky“ vypadají a fungují? Lidový název „psychowalkman“ vypovídá o jejich
přenosnosti a velikosti. Jsou to malé krabičky s několika tlačítky, opatřené sluchátky a brýlemi, které mají
na vnitřní straně skel barevně blikající diody. Světelné
a zvukové pulsy (podobné bubnování), vysílané v průběhu jednotlivých programů přístrojem, dokáží změnit
momentální naladění mozku a tím i druh jeho činnosti
– od stavu uvolnění přes zvýšenou soustředěnost
a doplnění energie až po navození spánku.
Mozek (mysl) totiž vlivem stárnutí a různé zátěže
(nemoci, únava, stres apod.) přestává využívat svoje
přirozené schopnosti i kapacitu. Projevuje se to tak,
že například nemůžeme usnout, nedokážeme se
rychle uvolnit nebo se zbavit stresu. I další schopnosti mozku, které plně využíváme jako děti – rychle
se učit, uzdravovat, koncentrovat, se kvůli těmto vlivům v dospělosti zhoršují.

AVS přístroj stimuluje k lepšímu fungování mozek
i tělesné biorytmy, přičemž respektuje přirozené zákonitosti přírody. Pravidelným používáním navrací organismu schopnost celkově účinněji fungovat. A to
mladému i staršímu, v duševní i fyzické rovině. Za
nejúžasnější a nejvíce využívané účinky psychowalkmanu považují zákazníci superrychlé odstranění
únavy a stresu (skutečně během 15–30 minut),
zrychlené učení a mnohem vyšší koncentrace, dostatek energie a zvýšenou duševní vyrovnanost –
nadhled a pozitivní naladění.
AVS přístroje jsou určeny samouživatelům, ale
s úspěchem je v Čechách používají i nejlepší lékařská pracoviště, populární osobnosti, umělci či vrcholoví sportovci. Dopřejte si účinky psychowalkmanů i VY! Používání psychowalkmanů je jednoduché,
příjemné a hlavně účinné!

Neváhejte a navštivte prodejnu GALAXY v centru
Brna, v ulici Kopečná 14, 602 00, kde se dozvíte více a můžete přístroje bezplatně vyzkoušet tzv. na
„vlastní kůži“.

Více informací naleznete
na www.galaxy.cz
nebo na tel. číslech 542 213 227
a 731 028 713
Otevírací doba: po–pá 9.00–17.00

Osobní kontakt je nejlepší forma,
jak se dozvědět více a bezplatně vyzkoušet!

TV Kabrňák
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Paměti dramaturga

…PÁR SLOV O AUTOROVI

Zdeněk Galuška pocházel z Uherského Brodu a vedle literární práce
se věnoval i malování. Hrál na housle, vedl ochotnický divadelní soubor.
Galuškovy příběhy vznikaly na podkladě autentických událostí.
Navštěvoval soudní přelíčení, odposlouchával příběhy a scénky, a to byla dokonalá příprava k psaní soudniček. Ty vycházely nejprve
v Moravských novinách a poprvé knížka Slovácko sa súdí vyšla v roce
1947.
Skutečným impulsem k realizaci televizního seriálu se ovšem stala až
další kniha s názvem Slovácko sa nesúdí, která vyšla v roce 1972 a kde
se poprvé setkáváme s legendárním strýčkem Pagáčem. Tuto postavu
autor vymyslel, stejně tak její humorné příběhy. První seriálové zpracování pochází z roku 1976. Další šestice příběhů se začala natáčet až po dalších osmi letech.
V roce 1984 začala brněnská redakce zábavných pořadů v Krátkém filmu Praha natáčet pokračování seriálu a režisérem byl opět Petr Tuček.
Vzhledem k tomu, že autor i režisér už nejsou mezi námi, požádali jsme
dramaturga seriálu PhDr. Jaroslava Petra o několik veselých historek
z natáčení.
Kdo byl iniciátorem hereckého obsazení hlavních postav?
Nebudete tomu věřit, ale Zdeněk Galuška strýce Pagáča psal pro konkrétního herce. Režisérovi prostě oznámil, že by to měl hrát „Jožo Kroner“.
Režisér Tuček nevěřil, že by tuto roli vzal. Galuška mu prostě zavolal a on
to vzal. Jura Klásek, tedy Oldřich Velen, to už byl kolektivní návrh.

Vy jste se ujal dramaturgie až druhé série šesti příběhů. Proč
se s pokračováním seriálu tak dlouho čekalo?
Dnes se hovoří o úspěšném dvanáctidílném seriálu. Po pravdě řečeno,
prvních šest dílů stálo hodně peněz a nikdo nevěřil v takový divácký

ohlas. Navíc seriál napsaný v nářečí se mnoha lidem nezamlouval.
Nikdo si v té době netroufal předložit projekt pokračování seriálu, nikdo
nevěřil tomu, že knížky poskytnou dostatek dramatických a současně
zábavných námětů pro další pokračování. Já jsem se prostě s vedoucím
výroby Petrem Bílkem dohodl, že projekt řediteli Svatopluku Bimkovi
předložíme dokonale rozpracovaný včetně aproximatického rozpočtu.
Pak jsme jeli do Prahy za ústředním ředitelem a on to schválil včetně finanční dotace pro brněnské studio.

Vypadá to, že jste hodně riskovali. Dlouhá přestávka v natáčení je vždy nepříjemná.
Jak to bylo v tomto případě?
„Stařeček Pagáč a jeho
přítel Jura Klásek trochu zestárli, ze šohajů se stali tatíci a z holek maměnky. Moc
vína se mezitím vypilo, na krchově přibyly nové hroby,
do kolébek nová diťátka.
Moc věcí se změnilo…“
Těmito slovy zahajuje
Zdeněk Galuška druhou
šestici příběhů, a to je také
částečná odpověď na vaši
otázku.
Seriálové pojetí klade
značné nároky na hereckou
kontinuitu hlavních postav,
hlavní protagonisté zůstali, ovšem většině z nich přibylo mnoho vrásek.
Režisér měl šťastnou ruku i na nové herecké tváře. Dal šanci Jiřímu
Kodetovi, Iljovi Prachařovi, Slávce Budínové, Janu Skopečkovi, Karlu
Augustovi a dalším. Petr Tuček měl pro herecké obsazení vždy „šestý
smysl“, a navíc sám pocházel z Kyjova.

Jaké bylo natáčení?
Drahé a velmi náročné, ale plné pohody a úsměvů. Historické scény,
kroje, hodně profesionálních herců i místních amatérských komparzistů. Navíc připravit dobové stavby a nepoužívat kulisy, to byl nadlidský
úkol. Štáb se s tím vypořádal perfektně, i když se točilo v prostředí vinných sklípků a dotěrných domorodců, kteří se snažili se všemi herci navázat „spolupráci“.
Jozef Kroner a Oldřich Velen „spolupracovali“ velmi ochotně, a tak se
nejednou stalo, že jejich hledání trvalo i několik hodin, a to až do doby
než režisér a produkční začali svolávat celý štáb výstřelem z brokovnice…
Hlavní protagonisté Oldřich Velen a Jozef Kroner si zaslouží samostatné pokračování našeho rozhovoru v příštím čísle.
Děkujeme za rozhovor – TV Kabrňák

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Brněnské televizní studio se za dobu své existence vrylo do paměti televizních diváků hned několika úspěšnými literárnědramatickými a zábavnými seriály. Stejně tak jména některých osobností se zapsala do „zlaté
kroniky“ televizní tvorby. Bohužel v převážné míře se jedná o pořady, které vznikly před revolucí a dnes už nesou přívlastek pamětnické.
Vzpomeňme jen na Jiřího Prokelu a jeho zábavně publicistické návštěvy
v rodinách – Dnes večer u…, téměř věčný cyklus Všichni se ptají, komu to
hrají, silvestrovské pořady s Vladimírem Menšíkem a Moravankou.
Vysokou sledovanost a neobyčejnou oblibu měly i všechny pořady cyklu
Zpívá celá rodina a Manželský pětiboj.
V oblasti dramatické tvorby si jistě bez problémů vzpomenete na cyklus televizních detektivních příběhů ze současnosti s názvem Stopy zločinu autorů Karla Štorkána a Jaroslava Petra. V Brně a později na pražském Barrandově působil také dramaturg a scenárista Jiří Blažek.
Naprosto bezkonkurenční počet repríz v domově i v zahraničí ovšem
zaznamenal seriál natočený na motivy knížek Zdeňka Galušky Slovácko
sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Byl to trhák sedmdesátých a osmdesátých
let a dodnes televizní stanice zařazují tento seriál do hlavních vysílacích
časů. Co je s největší pravděpodobností příčinou tak velkého úspěchu?
Je to neuvěřitelné, ale označení situation comedy – sitcom – situační komedie, přišlo k nám, do naší televizní tvorby mnohem později než v místech svého vzniku. Nikoho tenkrát vůbec nenapadlo, že pamětnický seriál Slovácko sa nesúdí je vlastně sitcom. Úsměvné příběhy ze Slovácka
z počátku minulého století, které v seriálu vypráví nerozlučná dvojice tvořená stařečkem Pagáčem a Jurou Kláskem, jsou čistým příkladem tohoto
žánru. Pro úplnost dodejme, že prvky sitcomu mají i Tři chlapi v chalupě
a Taková normální rodinka. V současnosti je pokračováním sitcomů seriál Hospoda.
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Finále v sudoku bránou do Indie

BRŇÁCI JSOU KABRŇÁCI V SUDOKU

Jan Novotný a Jakub Ondroušek
soustředěni před finálem.
Na týdenní pobyt v indickém
státě Goa ve společnosti nejlogičtěji uvažujících „mozků“
světa se již těší úspěšní účastníci Airwaves Mistrovství republiky v luštění sudoku 2008.
V neděli 24. února v 9.30 v sále
Semilasso v brněnském Králově Poli vypuklo klání, při kterém se střetla zhruba stovka
luštitelů z Česka i Slovenska.
Na domácí mistrovství byli pozváni úspěšní řešitelé z přeborů Grand Prix za loňský rok, tři
nejlepší hráči v sudoku lize za
každý měsíc v roce 2007 a padesátka nejlepších z nominace, která trvala do 10. února na
www.sudoku-league.com.

Na šampionátu se luštily kromě
běžných 9 x 9 i další druhy hádanek – diagonální, nepravidelné,
součtové, liché a sudé sudoku
a rovněž úplně nové formáty.
„Průběh mistrovství bude v zásadě podobný jako loni, novinkou
bude soutěž na čas,“ popisuje
Vítězslav Koudelka, předseda
Světové hádankářské federace

a ředitel Mistrovství světa
v luštění sudoku 2007.
„Velice nás povzbudil mimořádný úspěch loňského
mistrovství světa v Praze.
Posíláme do Indie skutečně
ty nejlepší. Proto lze národní
šampionát označit za mimořádně náročný.“
Mezi účastníky šampionátu nechyběla osvědčená jména z minulých ročníků, stejně
jako sextet reprezentantů
z MS v Praze: Jana Tylová, držitelka historicky prvního titulu mistryně světa v luštění sudoku 2006 z Itálie, Pavel
Pellar, mladičký Jakub
Ondroušek, Vendula Šichová, Robert Babilon a Petr
Nepovím. Pořadatelé ovšem
upozornili na sílící konkurenci například v podobě vítězů jednotlivých přeborů. Mezi ně patří namátkou Honza Novotný a Jakub
Hrazdira.
Diváci v brněnském Semilassu
i na internetu, kam byl celý šampionát přenášen, se tak mohli těšit
na souboj s dramatickým průbě-

Finalisté
MČR
2008

hem a otevřeným koncem. Ostatně
letenka na 3. mistrovství světa
v luštění sudoku v Goa se stala lákavou výhrou. Akce proběhne od
14. do 18. dubna a titul by měl obhajovat americký reprezentant
Thomas Snyder. Organizátoři potvrdili účast luštitelů z více než
20 zemí světa a česká výprava bude opět patřit k favoritům v individuální soutěži i mezi týmy.
Partnery Airwaves Mistrovství
republiky v luštění sudoku 2008
byly Airwaves, Mantila, Romapol
a vydavatelství KIRA.
V 15 hodin se rozhodovalo o umístění mezi čtyřmi finalisty. Ze

Mistryně světa roku
2006 Jana Tylová

Garns ve hře Number Place (volně přeloženo – očíslování). Ta vyšla v hádankářském časopise Dell
Magazines. Název sudoku (súdži
wa dokušin ni kagiru) pochází
z Japonska, kam jej v roce 1984
přivezlo nakladatelství Nikoli.
O skutečnou expanzi se postaral
o pár let později Novozélanďan
Wayne Gould, jenž vymyslel speciální počítačový program generující hlavolamy a přesvědčil proslulé noviny Daily Telegraph, The
Guardian, Daily Mail a Die Zeit,
aby sudoku pravidelně zveřejňovaly. Kořeny sudoku však sahají
mnohem hlouběji – až k logickým
hrám starým přes 1000 let.
Formu sudoku – latinský čtverec – pak vynalezl v 18. století švýcarský matematik, fyzik a astronom Leonhard
Euler.
Cílem hry sudoku je doplnit chybějící čísla 1 až 9
v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je
rozdělená na 9x9 polí, která
jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém
z devíti čtverců byla použita
vždy všechna čísla jedna až
devět. Čísla se nesmějí
opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém
čtverci.
Z tiskové zprávy
a pozn. Mat

svého pohledu jsem byla překvapena, že po dobu luštění finalisty
obklopovali fotografové a kameramani a soutěžící tyto rušivé momenty zvládali velmi profesionálně.
Sudoku ve své stávající podobě
vzniklo v roce 1979, kdy daný princip použil Američan Howard

Výsledky MČR v sudoku
pro rok 2008:
Mistrem ČR se stal
JAN NOVOTNÝ, Brno
2. místo obsadil
JAKUB ONDROUŠEK, Brno
3. místo vybojovala
JANA TYLOVÁ, Most

¦

ª

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců. V naší úloze toto pravidlo platí i pro
dvě hlavní úhlopříčky. (Sudoku z Mistrovství ČR 2008 v Brně)
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Správné řešení je slosovatelné. Odpovědi zasílejte do 25. března 2008 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. Výherce obdrží odměnu.

Nejsou kamna jako kamna

Máme například kamna krbová, kachlová, peletová, akumulační, kamna z Dánska,
Ameriky nebo Kanady a určitě
by se našly i další země, které
se v naší malé krásné republice snaží prorazit na trh a do-

ně připravené hlíny, která se
nejdříve rozemílá strojem, prosypává a plaví se, aby se zbavila kamenů a nečistot, potom
se hněte a míchá s látkami,
které jí dávají větší tvárnost,
vaznost a trvanlivost vůči ohni.

Je třeba se vyvarovat kysličníku
železitého, který zanechává v glazuře žlutavé skvrny. Takto upravené výrobky z hlíny se dají tuhnout
do mírného tepla, poté se suší

v mírně stoupajícím teple, dokud se neodpaří všechna voda. Nakonec se v uzavřené peci ještě jednou vypálí.
Kamnářství v Čechách bylo už odedávna
i přesto, že ve středověku i v renesanci
bylo zatlačováno užíváním krbů. Dnes
jsou u nás krbová kamna velmi oblíbená.
Kromě sálajícího tepla a romantického
praskání polínek vytvářejí velmi krásný interiér a útulnost domova. A tak není divu,
že březen – za kamna vlezem a duben –
ještě tam budem.
ZaK
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Mnoho lidí tak dnes zdobení velikonočních vajec a kraslic chápe. Ale tento
symbol velikonočních svátků má mnohem hlubší význam. Jsou spojovány se
zázrakem zrození, životodárnou plodností a úrodou. Pojem „kraslice“ je odvozen
od červené barvy, které se dříve říkalo
„krásná“. A touto krásnou barvou se dříve také vajíčka zdobila. Lidé věřili tomu,
že tato barva je posvátná a ochraňuje
před démony. Dnes už se velikonoční vajíčka a kraslice malují barvami všemi,
a stejně tak i všemi možnými technikami
a metodami.
Přesto, že nejlepšími malířkami bývaly kdysi
švadleny a vyšívačky, nenechte se odradit, po-

kud nejste tak zručné jako ony. I při troše dobré vůle a talentu můžete mít tak krásné kraslice jako paní Veronika z Příbrami, která se teď
o několik druhů technik zdobení velikonočních kraslic s vámi podělí.
Ke všem následujícím metodám budete samozřejmě potřebovat vyfouknuté
vejce, trochu fantazie a dobrou velikonoční náladu.
Ke zdobení voskem si pořiďte obyčejné voskové pastelky, které nalamte na
lžíci, kterou postupně zahřívejte nad
ohněm, dokud se voskovky nerozpustí.
Na konec tužky napíchněte špendlík
s velikostí hlavičky tak silné, jak silné
chcete mít tahy a vzory na vajíčku.

Špendlík namáčejte ve vosku
a vytvořte ornamenty. Pro lesk
vajíčka pak můžete použít
trošku sádla.
Velice hezky působí i kraslice
zdobené sezamovými semínky.
V tomto případě potřete vejce čirým lepidlem a semínka nanášejte
do různých vzorů a ornamentů.
Taktéž lze na lepidlo zdobit drobnými peříčky.
Najdete-li doma obyčejný režný
motouz, omotejte jím kolem dokola vajíčko a ponořte je do barvy.
Po zaschnutí barvy motouz odmotejte.
Příjemnou velikonoční zábavu
vám přeje
Veronika Hrdinová

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM A SKOŘÁPKY MALUJEM

vézt nám teplo právě z jejich
země.
A jaká jsou ta naše česká
kamínka, co nám hřejí ramínka
i kolínka? Vyrábí se ze zvlášt-
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NA LOVU S LICHTENŠTEJNY
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Stejně jako na Janově hradě, tak i na
Rendez-vous si lichtenštejnská šlechta vyplňovala svůj volný čas lovy, hony a štvanicemi.
Tato stavba připomíná jeden z vítězných oblouků starověkého Říma. Do kamene tu vyte-

sali bohyni Dianu, podle níž se stavbě též říká
Dianin chrám. Chrám, který roku 1812 nechal
postavit Jan I. z Lichtenštejna, najdete 3 km
severovýchodně od Valtic a dovede vás k němu červená turistická trasa.

Kolonáda na Rajstně se nachází asi 2 km jihozápadně od Valtic a dojdete k ní po červe-

né turistické značce. Z ochozu je vidět
na všechny světové strany – na severu
Valtice obklopené vinohrady a lednický
park, na jihu rakouský Schattenberg, na
východě Malé Karpaty a Mikulov.
Když kníže Lichtenštejn nakázal postavit
pěknou bažantnici, byl
postaven jednoduchý
empírový zámeček zvaný
Belveder, ze kterého je
vidět nejen nedaleký
Mikulov, ale i vinice
a Pálava. Dojdete k němu, když se vydáte po červené a posléze po
modré turistické trase 1 km severně od Valtic.
Nejmladší stavbou v Lednicko-valtickém areálu je kaple sv. Huberta (červená turistická
trasa) postavená z pískovcových kvádrů. Je pojmenovaná podle šlechtice Huberta, který se
narodil ve Francii. Miloval bujarý život, který zaslíbil ženám a lovu. Svatý Hubert se také stal

patronem myslivců a střelců a u této kaple se
také konávaly děkovné bohoslužby na ukončení honů.
Stále pokračujte po červené turistické trase,
přijdete k Mlýnskému rybníku, u kterého stojí

empírový romantický Apollonův chrám zasvěcený antickému bohu Apollonovi. Není veřejnosti přístupný, ale uchvátí vás svou krásou
dórských sloupů a klasicistním zábradlím.
Tři kilometry dlouhá naučná stezka jižně od
Břeclavi vás dovede k empírovému loveckému
zámečku Pohansko. Stavbu zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami (zelená turistická trasa).
Na sever od soutoku Dyje a Moravy se
nachází empírová budova Lánský záme-

SIMPLY CLEVER

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

Lednicko-valtický areál je skutečným skvostem jižní
Moravy. Proto bychom měli poděkovat knížecí rodině
Lichtenštejnů a okolní přírodě za to, co tu zanechaly - více
než 90 km plných zámků a romantických staveb, parků, záhonů květin, romantických nábřeží Dyje, třpytivých hladin rybníků s lekníny, voňavých luk, vodního ptactva a bohaté fauny
a flóry.
ZaK

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

NA LOVU S LICHTENŠTEJNY

ček, který byl vybudován opět k mysliveckému účelu –
zakončovaly se zde hostinou štvanice a hony. Bohužel
možné vystavené trofeje jelenů šesteráků si můžete jen
domyslet, protože veřejnosti je interiér zámku nepřístupný.
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VĚNUJTE ČAS I SVÉMU VOZÍTKU

I když to vypadá, že letošní zima byla
k našim vozidlům docela milostivá, přesto
by se nemělo zapomenout na údržbu po
náročném zimním provozu.
Rád bych zde popsal několik základních úkonů, které autu rozhodně prospějí a uživatelé vozů
si je mohou v případě chuti provést svépomocí.
Pokud se těmito činnostmi nechceme zabývat,
většina servisů dělá za drobný peníz jarní prohlídky, kde se převážná většina úkonů provádí.
V první řadě je potřeba auto dokonale umýt,
hlavně povrch a různé nepohledové hrany, štěrbiny u kapot a dveří, prahy a spodní vnitřní hrany
dveří, kde se drží usazená špína a sůl. Celou zimu auto jezdilo v solné mlze, sůl je v dutinách,
pod gumovými těsněními, v zámcích – prostě
všude. Čím větším množstvím vody ji spláchneme, tím lépe, doporučuji vystříkat i podběhy, případně spodek vozu. Po umytí zjistíme i otlučení
od posypových kamínků, hlavně na čelní stěně
a přední kapotě, případně skle. Drobná laková
poškození opatrně opravíme lakovou tužkou.

Namažeme panty dveří, kapot, prostříkneme mazadly zámky, nezapomeňme ani na samotné vložky zámků, které ošetříme speciálními prostředky.
Pokud přejedeme hadříkem s přípravkem na
ošetření pryžových částí gumová těsnění dveří
a kapot, pak jsme už téměř dokonalí.
Zevnitř auta vyjmeme koberce, vyčistíme a dáme vysušit. Celý interiér, nejlépe i po sklopení či
vyjmutí zadních sedadel včetně zavazadlového
prostoru dokonale vyluxujeme a vyčistíme
prostředky na údržbu vnitřních plastů.
Pokud chceme být důkladní, pěnou vytepujeme i vlastní sedadla. Stejně zevnitř vyleštíme i okna.
Je-li naše auto vybaveno prachovým nebo
pylovým filtrem, zkontrolujeme jeho stav, případně jej vysušíme, při velkém znečištění vyměníme.
Demontujeme zimní kola, z dezénu pneumatik odstraníme vtlačené kamínky,
kola umyjeme, nafoukneme více, než
je pro jízdu, a uložíme, nejlépe naležato, nejvíce čtyři kola na sebe.
Pokud jsme si vědomi, že jsme v zimních mě-

sících několikrát projeli větším výtlukem nebo po
uklouznutí narazili třeba do obrubníku, doporučuji změření a nastavení geometrie, letní pneumatiky nám poděkují a vydrží déle.
Přezkoušíme celé osvětlení vozidla, vyměníme
nefunkční žárovky, podíváme se na hladinu elektrolytu v akumulátoru a očistíme jeho svorky.
Promažeme klouby ramínek stěračů (hlavně
zadní bývá zoxidovaný), aby dobře přiléhala
k oknu, pokud už se blíží konec doby životnosti
gumiček (asi 1 rok), vyměníme je za nové.
Zkontrolujeme všechny spodní plastové díly, zda neutrpěly nějakým nárazem či nájezdem do sněhu, upevníme, případně necháme vyměnit. Rovněž se pohledem po umytí
přesvědčíme, zda neutrpěl protikorozní nátěr
na spodku vozidla, případně ho opravíme
buď nátěrem štětcem nebo opatrným přestříkáním prostředky ve spreji. Po náročném
zimním provozu zkontrolujeme i všechny brzdové trubky a vedení paliva umístěné vespod auta. Když už jsme u brzd, je rozumné
zkontrolovat i opotřebení brzdových destiček a kotoučů, případně souměrnost účinku brzd tak, abychom letní sezonu mohli absolvovat naprosto v klidu. Samotnou opravu brzd
bych už nechal odborníkům.
Prohlédneme a zkontrolujeme všechny provozní náplně od brzdové přes chladicí kapalinu
až po směs do ostřikovačů.
Pokud máme auto vybavené klimatizací, doporučuji před letním používáním nechat ji dokonale
vydezinfikovat, abychom předešli prvním letním
angínám.
Nakonec už jenom zkontrolujeme doklady
k vozidlu (aktuální zelenou kartu), platnost STK,
a můžeme vyrazit do letní sezony.
Mnoho šťastných kilometrů vám přeje
MAREK LEICHMANN, Autonova Brno.

Staňte se rybářem

nují proškolení vedoucí. Jakmile jste
na konci této cesty, která není nikterak trnitá, můžete si u své MO koupit
povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry
s různým časovým rozsahem platnosti a pro různá území. Máte-li již
povolenku zařízenou, můžete vyrazit
k vodě. Zde můžete lovit mnoha různými způsoby a technikami, jako
jsou např. muškaření, plavaná, přívlač, položená, specializovaná kaprařina, feeder, sumcařina apod. Pro
začátečníky, kteří si rádi u vody posedí, je vhodnou technikou lov na
položenou se signalizátorem záběru
mezi očky nebo před nimi, nebo lov
na feeder, kdy k indikaci záběru slouží jemná ohebná špička, která je opatřena signální barvou. U obou
způsobů leží nástraha na dně se zátěží (olůvkem či krmítkem), která je zpravidla
0,3–1,0 m od háčku s nástrahou. Vhodnou nástrahou, kterou můžete napíchnout na háček,
může být kousek obyčejného rohlíku, malá žížalka nebo červ. Většinu nástrah dnes můžete

pohodlně zakoupit v téměř každém rybářském
obchodě. Pokud jste raději více akční, doporučuji aktivní rybolovné způsoby, jako jsou obyčejná plavaná – tedy lov se splávkem, nebo přívlač. V případě plavané se sestava skládá z prutu s navijákem a vlascem, na jehož konci je
splávek, dále olůvko a háček s nástrahou, která může být stejná jako v případě položené. Těmito metodami se zpravidla loví
kapři, cejni, plotice a další bílá ryba. Přívlač je pak
lov s umělými napodobeninami rybiček (woblery,
třpytky a gumové nástrahy), které aktivně vodíme vodou a napodobujeme umírající
či prchající rybičku, a lovíme tak
dravce, jako je např. štika, sumec, candát apod. Ať se rozhodnete jakkoliv, je dobré obrátit
se na někoho, kdo daný způsob lovu ovládá, a nechat si vše ukázat a vysvětlit. Velmi
výhodné je navštívit nějaký internetový server,
jako je např. www.chytej.cz, kde je mnoho informací, návodů, článků a navíc jej navštěvují rybáři, kteří zpravidla začátečníkovi poradí jak
s výběrem náčiní, tak se samotným lovem.
Alternativně lze cenné informace získat v rybářském obchodě, kde prodavači většinou rozumějí všem technikám a ochotně poradí. Zde je
však jisté riziko, že někteří prodejci využijí situace k tomu, že neznalému začátečníkovi prodají
naprosto nevhodné vybavení, kterého se jinak
nemohou zbavit, a vás čeká na břehu utrpení
a výhledově nákup nového a správného náčiní.
Pokud si nebudete vědět rady, můžete mne na
www.chytej.cz kontaktovat (moje přezdívka je
HaD) a já vám rád pomohu. A úplně na závěr
vás poprosím o jednu věc: pokud se rozhodnete propadnout koníčku s názvem rybařina, pěstujte jej především pro zážitky a pobyt u vody.
Rybu si klidně od vody odneste, ale mějte na
paměti, že ryba není jen maso a my nežijeme

v době kamenné, a tudíž rybu nemusíme pokaždé zabít a sníst. Proto prosím ulovené ryby
v maximální možné míře vracejte zpět do vody.
Jen tak vám budou moci udělat radost i příště.
David Havlíček al. HaD

Zlatou desku, ale je velmi pravděpodobné, že
v průběhu konání veletrhu nebo krátce po něm
obdrží i desku platinovou. Internetový server
www.Chytej.cz produkuje ve své Edici
Chytej.cz především filmy, které učí rybáře chytat ryby. Snad právě proto zní ediční slogan:
„…filmy, které chytají“. A rybáři se údajně mohou těšit i na další.
-redchytRYBÁŘSKÝ VELETRH
V BRNĚ OSLAVÍ JUBILEUM 10 LET
Psal se rok 1998, kdy se poprvé otevřely
brány brněnského výstaviště a rybáři mohli
v jednom z pavilonů vidět nabídku několika rybářských firem. Statistické údaje veletrhu
v průběhu posledních deseti let stále rostly
a v roce 2008 své produkty představí v jednom
z největších pavilonů výstaviště zhruba 80 firem a navštíví jej zhruba 60 000 až 80 000 návštěvníků, kteří se mohou těšit na pestrou nabídku rybářského náčiní, na bohatý doprovodný program, promítání filmů, přednášky a na
mnoho soutěží o hodnotné ceny. Nebude chybět ani oblíbený bazén s rybami, prezentace rybářských škol a učilišť a samozřejmě i internetový rybářský koutek serveru Chytej.cz. A společně se určitě můžeme těšit na nějaké překvapení, které v rámci jubilea pořadatelé připraví. Přijďte se podívat!
-redchyt-
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PETRŮV CECH INFORMUJE

Článků pro rybáře o technikách, rybách,
revírech i náčiní je mnoho. Pro nerybáře,
kteří ryby chtějí začít chytat, je však v rybářských médiích informací jak šafránu
a v nerybářských takřka vůbec žádné.
Snad jen šikovný internetový surfař
dokáže potřebné informace najít.
A jak to tedy je, pokud se rozhodnete
stát se rybářem?
Jako první krok je potřeba stát se členem
ČRS (Český rybářský svaz). U příslušné MO
ČRS (místní organizace) pak musíte podat přihlášku a absolvovat znalostní test. Pokud budete úspěšní, získáte osvědčení, na jehož základě obdržíte
na obecním úřadě za poplatek rybářský lístek – vlastně jakési oprávnění lovit.
Pak vám MO vydá
po zaplacení zápisného a členského příspěvku legitimaci. Pokud vám
je méně než 15 let, je
potřeba i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim vě-

RYBÁŘSKÁ DVD Z EDICE CHYTEJ.CZ SE
TĚŠÍ NA ZLATOU A PLATINOVOU DESKU
Při příležitosti veletrhu Rybaření v Brně, který proběhne ve dnech 26.–30. 3. 2008 budou
předána významná ocenění hned třem titulům
z edice Chytej.cz. Již koncem prosince totiž
dosáhly instruktážní filmy Chytáme přívlačí
s Tomášem Rozsypalem a Základy lovu na feeder s Mírou Horáčkem hranice pro získání
Zlaté desky. V obou filmech účinkoval mj.
Rudolf Hrušínský a režíroval je David
Bonaventura. Film Chytáme sumce s Davidem
Havlíčkem nejen že se rovněž může těšit na

Ale co poledačem, osobko!

SLOVÁCKO SA SÚDÍ – ZDENĚK GALUŠKA
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Starý Strožok nebyli v žádném
případě vyznavačem sv. Florijánka,
lebo ten hasí vodú a Strožoch „hasili“ enom gořalú a pili jak halena
v lijáku. Ludé o nich vyprávjali, že
pili všecko, co téklo – enom starý
škopek, který tékl, nemohli vypit…
Zkrátka, huba furt suchá a aby sa
ím nescvrkla, tož ju moseli zalévat.
Strýc byli ináč „kopa vybíjaná“, partyju nikdá nepokazili a byli pro každú čertovinu.
Dycky říkávali, že nemožú gořalu
ani vidět. Proto dyž ju pili, tož zavírali oči… A že sú proti ankahólu
a dokáď budú na světě, tož ho budú ničit. A ničili ho – pitím! Jednú
velice vystrašili hospockého Pipu,
dyž prohlásili, že nemožú pit skrz
oči – ale skrz krk že ím to ide.
Takový to byli fták!
Nebožka Filoména, jejich žena,
dycky naříkala, jaký očistec na zemi
ze strýcem prožívala. Rozkřápala
o nich celú výbavu, že už neměli ani
v čem snídat – ale „koňskú náturu“
ze strýca nevymlátila.
Hlédala ich jak policajt, ale nic nepomohlo. Enom co sa na chvílku vytratila z chalupy, Strožoch už byli
v šenku…
Strýc na ňu často zpomínali, jak si
kdysi poručili šestnástku režnéj
a Filoména, která neznala míry, doletěla k pultu z velikým kvikotem:
„Cóóó, ty ožralo – šestnástku?
A osmička ti nestačí?“
A tož strýc si dali osmičku a chudera Filoména do svéj smrti nevěděla, proč sa tak tehdá řehtali.
Dyž sa ich nekdo optál, čím to
je, že sú při tem ožralém životě
furt zdravý jak fík, říkali, že
dochtorovi dali za celý život
zlatku – ale propili dvacet měřič…
Jednú, dyž zaséj

šrúbovali z hospody „namotaný jak
špulka“, u Strakovéj luže ztratili balanc a čmáchli sebú jak dlúhý tak široký do vody. Moselo ím byt velice
dobře, lebo tam spali až do rána –
hlavu na břehu a vrňali jak malé diťa.
Jak šli ludé na roráty, tož ich tam našli a hnedkaj zavolali dochtora.
Strožoch ale neměli ani chútečku
probrat sa k vědomí. Pán dochtor
s něma casnovali, popléskávali po
hubě, ale všecko marné. Najednú
strýc zhluboka vydechli a hlasem jak
ze záhrobí zastonali:
„Pit – dajte ně pit!“
Pán dochtor zavolali:
„Vodu, doneste vodu!“
Strožoch sa nazdvihli, otevřeli jedno oko a zavrčali:
„Říkál sem, že chcu pit – né sa umývat!“
A zaséj sa propadli do hlubokého
spánku a snáď „trefili na suk“, lebo
chrápali jak lékárníkůj buldog.
Pán dochtor nic nedali na strýcovu připomínku, tréskú z fajky ím vypáčili hubu a naléli do nich žufánek
vody. Strožoch začali červeňat, potem modrat a dyž sa rozkašlali, tož
z nich voda velikým oblúkem vyščákla ven. Zašklébili sa, rukávem si utřeli hubu a zavrčali:
„Pane dochtor, co sem vám udělál
– ná, co su kráva, abych píl vodu?“
A jak kdyby ím kdosi umřél, hleděli do jedného fleku.
„Strožochu, jak je vám?“ – optali
sa pán dochtor.

Strýc sa oblízli a múdro pronésli:
„Ná, jak by ně bylo – odjakživa
Jozef – po kmocháčkovi!“
„A víte, že byste sa mohl velice nachladit?“
„Ale co máte z teho – ně je to
všecko fuk!“ – a spali klidno dál.
Od téj doby sa v dědině říká „je
mu to fuk, jak Strožochovi v luži“.
Jedného dňa čaronili po dědině tetka Kropáčka z Kopanic.
Prodávali slivovicu. Že ju měli moc
drahú, nepochodili, tož ím ostaly
v demijóně dobré tři litry. Už sa zmrkávalo a že by sa za světla nedostali
dom, chtěli v dědině přenocovat
a potkaja strýca jakéhosi, ptali sa na
nocleh. Strýc, najisto „nejaký dobrodinec“, sa tetky na všecko optali
a dyž zistili o co ide, hnedkaj ochotno radili:
„Teti, běžte naproti zvonice ke starému Strožochovi, sú to vdovec
a místo na přespaní majú!“
Tetka poděkovali a šli – ale škodolibé zaščúření strýcovo už nezahlédli.
Doňďa ke Strožochovi, byli velice
ochotno přijatá a hnedkaj chtěli strýca „vyzkúšat“. Naléli halúzkovéj do
štamprle a nabízali ím. Ale starý lišák
cúfli, odvrátili sa a rychlo Kropáčeně
odmítali:
„Ale osobko, co ich vede – ani
čut, no na mú dušu, ani vidět to nemožu, potforu smradlavú. Dajte ně
pokoj, osobko, co poledačem!“
A aby temu dali věčí váhu, ešče zanotovali:
Nechcem páleného
ani borovičky
rači sa napijem
studenéj vodičky…

Tetka vyléli trnkové kapky ze štamprle do demijóna, klidno vlézli na pec
a za chvílku usnúli…
Ale strýc nespali. Jak učuli spokojené oddychování, přišúrali sa k demijónku, potichučky vytahli špunt
a čuchli si. Dvakrát za sebú vtáhli lúbeznú vúňu, až sa ím hlava zamotala,
a nábožno obrátili oči ke stropu.
Hnedkaj nato obrátili ke stropu –
dno z demijóna… Sliovička sa
v nich tratila, jak dyby neměli dno.
Ešče pár pořádných hltú, převalili sa
na pelech a oblizovali sa jak kočka
v máčce. Ale usnút nebylo možné –
už měli jaksapatří „zatopené pod kotlem“.
Za chvílku zaséj slézli, pohladili
demijónek jak drúžku, sliovice ubývalo a ohňa ve strýcovéj hlavě přibývalo
– červený byli jak kyjovská sukňa.
Než sa rozbřesko, Strožoch byli
„zežraný jak Karkulka“ a v demijóně
– sucho! To už na lúžku stavjali suché vrby.
Dyž sa Kropáčka k ránu probudili, strýc seděli ze skříženýma nohama jak Buddha,
popléskáva-

li sa po břuchu a těžkým jazykem
huhňali:
„Osobko – škyt – že takú stojku
neuděláte jak já – škyt? Tak sa ně
zdá, osobko, že ste na téj slivovice
nechali odělaný špunt, leb osu z teho smradu nejaký otrávený, či co –
škyt –!“
Tetka sa na peci vyšpónovali jak
mokrý štranek a z otevřítú hubú lapali po luftě. Sekali kolem sebe rukama, jak dyby zaháňali zlého ducha
– mysleli, že sa ím zdá škaredý sen.
Ale to si mysleli enom chvílu, nebo
sliovica ve snu nesmrdí… A v izbě
bylo smradu jak v palírni!“
Kropáčka sjeli z pece, škrrrk
k demijónu, zatřepali s ním – neostál tam ani hlt! Ruky ím vyletěly nad
hlavu a div ich v tú chvílu netrefíl
šlak. Vybřeskovali cosi o prasati
ožralém, zlodějském, vrzali dvúma
zubama o sebe a létali po izbě jak
netopýr. Sto sakrú dopadlo na strýcovu hlavu, potem prázdný demijón
a tetka z řevem vyletěli z chalupy.
Strožoch na posteli blekotali:
„Nále osobko – a za nocleh ně nezaplatíte…?“
Zaplatili, ale u súdu. Strýc dostali
týdeň vězení podminečně a tetka sa odkazujú na pořad práva civilního.
Tož nevím, osobko,
lesti ty peníze za
sliovicu dostanete, lebo Strožoch
sú furt „dutý jak
klarinet“…

VYSVĚTLIVKY:
břéskali – křičeli
casnovat – tahat
cucli – upili
čmáchnút – padnou
do vody
čut – slyšet
došúrali – dobelhali
furt – stále, pořád
halúzková – slivovice
izba – světnice
osmička – stará míra
sklenice
řéct – říci, povědět
ščúří – usmívá se
šestnáctka – stará
míra sklenice
štranek – provaz
žufan – naběračka

© Zdeněk
Galuška
– dědicové
Slovácko
sa súdi
3., upravené
vydání 1974
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rý příznivě působí na štítnou žlázu,
brom na nervovou soustavu, draslík
a sodík k lepšímu soustředění a mysli.
Všude se však setkáváme se solí
z Mrtvého moře. Zdá-li se vám voda
v moři příliš slaná, pak jste neochutnali tu z Mrtvého moře, která oproti „obyčejné“ mořské s 3,5 % soli obsahuje
neuvěřitelných 32 % soli. Tato vysoká
koncentrace soli nepřeje v Mrtvém moři žádnému z živočichů. Lidé z celého
světa sem jezdí hlavně za účelem vyléčení lupénky, akné, ekzémů, revmatismu a artrózy. Mořská sůl nejen uvolňuje a uklidňuje, ale zároveň posiluje obranyschopnost organismu a zlepšuje
krevní oběh. Suché klima působí blahodárně i na osoby trpící astmatem či
častou bronchitidou. A jestli neumíte
plavat – nebojte se – utopit se
v Mrtvém moři nemůžete.
ZaK

Masáže | Solárium | Sauna

IBC, 6. patro, Příkop 4
CZ Brno 602 00
tel. +420 737 762 260
info@rawai.cz, www.rawai.cz

Aromaterapeutická masáž | Reflexní masáž | Lymfatické masáže
Sportovní masáž | Egyptská masáž | Indická masáž hlavy
Havajská masáž | Masáže lávovými kameny | Solárium | Sauna

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ ST YL

V minulém čísle Kabrňáka jsme vám doporučili pobyt
v solné jeskyni, který je nejen užitečný při léčbě různých onemocnění, ale také hodina pobytu se rovná
třem dnům pobytu u moře.
JAK TO S TOU SOLÍ V MOŘI ALE VLASTNĚ JE?
Mořská sůl obsahuje velké množství minerálních látek, které jsou pro lidské tělo nezbytné. Patří k nim zejména jód, kte-

11

12

SLEVA

až 5000 Kč

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

544 422 622

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz

ZANUSSI
PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

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

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

Platnost nabídky
do 30. 3. 2008
nebo do vyprodání zásob
Platnost do 30. 3. 2008 nebo do vyprodání zásob

Hledáme byty, domy,
pozemky v Brně a okolí k prodeji

Platnost do 30. 3. 2008 nebo do vyprodání zásob

REALISTA
realitní kancelář

Realitní starosti za vás vyřešíme zdarma • Nabízíme kompletní realitní a právní služby • Pro prodávající veškeré služby zdarma

Kontakt: tel., fax.: 545 175 844-5 • e-mail: info@mrs.cz
SIMPLY CLEVER

KABRŇÁK
S PŘÍLOHOU

REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY
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tel./fax: 545 175 967
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VŮZ STK?

PhDr. Jaroslav Petr
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tel.: 545 175 844

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.
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řadu dalších ošetřujících kúr a balzámů.
Značka LCN, kterou používáme, je jednou z předních značek
užívaných k péči o ruce a nehty.
Tuto značku používáme také pro
modelaci a vámi zvolený nehtový
design.

V minulém čísle Kabrňáka
jsem naše čtenáře a čtenářky
navnadila, jak si užívat života
tancem. Mezi různými nabídkami mne zaujala novinka flirt
dance. A tak jsem se zeptala,
abychom se dozvěděli, o co
vlastně jde. Dostalo se mi odpovědi přímo od pramene – od
lektorky flirt dance Sylvy
Grejtákové.
Slovem flirt chápu předpoklady
ke svádění, upozornění na sebe
a také jistý projev sebevědomí.
Jak se vám daří u účastnic
kurzu potlačit stud? Lidé se
v dnešní době snaží spíše
potlačovat své projevy osobnosti?

vám úsměv na rtech – „prostě
s úsměvem – Just smile“.

KOSMETIKA
Čeká na vás řada procedur od
základních po relaxační a hloubkové kúry.
Jelikož si každá pleť vyžaduje individuální péči, je cílem našeho týmu najít přesně takové ošetření,
které přinese maximální výsledek.
Pracujeme s kvalitní kosmetikou značky Alcina, kterou si u nás
můžete také zakoupit k domácí
péči, a tak znásobit účinek našeho ošetření.
MANIKÚRA
A NEHTOVÝ DESIGN
Upravené ruce jsou vizitkou každého člověka, proto se svěřte do
péče našich manikérek, které profesionálně ošetří ruce dam i pánů,
upraví vaše nehty a nabídnou vám

KADEŘNICTVÍ
Podstatnou součástí celkového
vzhledu jsou i krásné vlasy.
Nejlepším způsobem, jak udržet
vlasy přirozeně krásné, je mít je
zdravé. Proto je důležitá pravidelná péče. Starejte se o vlasy spolu

s námi a s vlasovou kosmetikou
Wella.

IMAGE PORADENSTVÍ
Cílem image poradenství je sladit vnitřní vlastnosti člověka s jeho
zevnějškem. Pokud si nejste jisti
barvami, účesem, oblečením či
celkovým stylem, který se k vám
hodí, přijďte se s námi poradit…
jednoduše JUST SMILE, LOOK
NICE!!

Kontakt:
Just smile, s.r.o.
Václavská 6, 2.patro
603 00 Brno

?
T
A
V
O
T
R
I
L
F
A
Z
I
CO S

V mých hodinách, seminářích se
zaměřuji na vzájemnou komunikaci,
pozoruji, jak na jednotlivé cviky a taneční pózy reagují. Pak zdůrazňuji
a obhajuji sebe, své tělo, vnímat tělo a dotyky jako přirozenost. Přímo
oslovuji kurzistky a nabádám je
k odvaze a uvolnění. Ze začátku je
to problém, ale během tance vidím
v očích jiskřičky a stud se začne pomalu doslova rozplývat. Na konci
hodiny je cítit pohoda a dobrá nálada. Vzduch se pročistí, když zjistí,
že dotýkat se vlastního těla při tanci
je půvabné, přirozené, dodává ladnost a zvyšuje sebevědomí.
S flirtem souvisí krása vnější a hlavně vnitřní – duševní,
jsou lekce i tomuto přizpůsobené?

Na tu povrchovou krásu právě
nesázím. Vážně říkám, že každá
z nás může být krásná, jen to v sobě musíme najít, objevit. To je jedním ze základních
kamenů flirt dance. Vycházím zde
z pohybové techniky S-factoru, na
které si dávám
hodně
záležet;
protahuje a uvolňuje svalové napětí. Je založena na
prvcích strečinku,
jógy, baletu, pilates. Až po této fázi
rozcvičení následuje tanec, většinou vlastní choreografie. A po takovém uvolnění s prvky S-faktoru, mi věřte, že se většina
žen začne řídit svým vnitřním já.

Tel: +420 773 993 992
E-mail: justsmile@justsmile.cz
www.justsmile.cz

Uvažujete o oslovení také
mužského pohlaví, myslíte si,
že se mužů toto téma také
týká?
Dobrá otázka. Tak o tom jsem
přemýšlela tak před týdnem.
Možné je všechno, přála bych si
vidět chlapa v roli lektora flirt dance. Přineslo by to zase jiný pohled, třeba bychom se opravdu
dozvěděly, co po nás muži chtějí!?
Pracujete s živou hmotou
různých nálad, co je vašim cílem?
Hlavně dobrý pocit, že předávám něco, co se líbí, přináší
energii, zábavu, uvolnění.
Chci, aby kurzistky z mých lekcí odcházely s úsměvem na
tváři. A znovu se vracely...
Tanec sám o sobě dokáže
být velmi krásný a svůdný
a nemusíte přitom být žádná
superstar. Stačí si zvednout
sebevědomí, naučit se ty
správné prvky a užít si ho.
Pak jistě budete hvězdou
každé párty a s postupem času
rozvinete své zdravé sebevědomí
natolik, že zaujmete všude, kde se
objevíte.
Mat

NETANČÍTE PŘES TÝDEN? NAVŠTIVTE VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE

Pojďte s námi uvolnit svou
mysl, cítit vůni lahodné kávy,
chuť čerstvého zákusku a přitom strávit relaxační chvilky
při zkrášlujících procedurách.
S radostí se postaráme o perfektní střih a barvu vašich vlasů, okusíte relaxační kúry, které prozáří vaši pleť v kosmetické části našeho studia,
i o vaše ruce a nohy bude postaráno jako v bavlnce.
Stačí nám pár chvil vašeho času
a uděláme vše pro to, abyste od
nás odcházeli klidní a spokojení –
prostě s úsměvem – Just smile.
Náš tým vizážistů, kadeřnic,
nehtových designérek a skvělé
pedikérky se těší právě na vás...
Podstatou kvalitního servisu není vás pouze „ostříhat“, ale společně s vámi najít to, co vám sluší.
Odbourejte s námi rutinu šedých dní a dovolte nám vykouzlit

PEDIKÚRA
Trendem dnešní doby je suchá
(přístrojová) pedikúra, kterou bychom rády nabídly i vám. Svěřte
své nožky naší pedikérce a budete se cítit jako v bavlnce.
Kromě klasického ošetření se
dočkáte také bublinkové lázně,
masáže a relaxačních zábalů.
Klasickou chybou většiny z nás
je, že zapomínáme na své nohy.
Naučte se s námi o své nohy pečovat.

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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Vajíčko je bezesporu symbolem Velikonoc. Vajíčko je však
také předmět, prostřednictvím
kterého se řada lidí zapsala
do České knihy rekordů.
Nahlédněme tedy – právě teď
v čase velikonočním do databanky rekordů Agentury Dobrý
den Pelhřimov a nechme se
třeba i inspirovat. Na téma „vajíčka“ se dají – jak se sami přesvědčíte – dělat skutečně nejrůznější vylomeniny:
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NEJVĚTŠÍ VELIKONOČNÍ
KRASLICE Z LIDÍ
Devět set čtyřicet žáků pelhřimovských základních škol sestavilo
na ploše pelhřimovského Masarykova náměstí dle předlohy připravené paní Věrou Vackovou, učitelkou
výtvarného oboru ZUŠ Pelhřimov,
mozaiku velikonoční kraslice o rozměrech 25x11 metrů. Pět barev
kraslice tvořila různobarevná trička:
v červené barvě nastoupilo 232 žáků ZŠ Krásovy domky, žlutou si obléklo 216 žáků ZŠ Komenského,
černou barvu zvolilo 244 žáků ZŠ
Na Pražské, modrá patřila 190 žákům ZŠ Osvobození a bílá 58 žákům Základní školy praktické a speciální.
Rekordu bylo dosaženo ve středu 12. dubna 2006 v Pelhřimově
– městě rekordů.
VELIKONOČNÍ STROM –
SKOŘÁPKOVNÍK
Město Miroslav uspořádalo tradiční originální akci, při níž byl
30. března 2004 na zdejším náměstí Svobody instalován strom

České rekordy
na počítačích
VSP DATA

s 3167 vyfouknutými velikonočními vajíčky. Strom byl dle svého
původu pojmenován jako skořápkovník miroslavský (Ciciricus craslicus). Výdutky vajíček shromažďovaly od počátku roku miroslavské
restaurace a jídelny a o jejich malování a navlékání se podílely děti
z místních škol.
O nový rekord v největším počtu
obarvených vajíček na jednom
stromě se ale o 3 roky později postaraly Základní škola a Mateřská
škola Nahořany, které navštěvuje
dohromady pouhých 46 žáčků. Ti
shromáždili a poté 8. dubna 2006
za pomoci hasičů a dalších dospělých navěsili na jejich skořápkovník 11 133 vyfouknutých velikonočních vajíček.
JENŽE:
O rok později vzal za své i tento
rekord. Nahořany trumfnul Bludov:
zdejší kulturní dům uspořádal akci,
během níž bylo shromážděno a poté v průběhu 4 hodin s pomocí vy-

sokozdvižné plošiny a žebříků navěšeno na 15 metrů vysoký strom
30 658 vyfouknutých velikonočních vajíček. Kraslice v Bludově
sbírali už od listopadu a hlavní organizátorka musela obětovat nejen
značnou část svých kanceláří, ale
později i garáž, takže nebohý manžel musel kvůli rekordnímu skořápkovníku nějaký čas parkovat venku.

NEJDELŠÍ HAD Z VEJDUMKŮ
Vyvrcholením dlouhodobé akce
pracovníků a děti z kroužků DDM
Bílina bylo 5. dubna 2001 navlečení rekordního hada dlouhého
653,9 m a vytvořeného z 10 400
vyfouknutých vajíček.

KRASLICE
Z KŘEPELČÍCH VAJÍČEK
Jana Jelínková vytvořila pro akci
Skořápkovník konanou 10. dubna
2006 v Základní a mateřské škole
U Parkánu 17 v Praze-Ďáblicích
z 335 křepelčích vajíček pomyslnou kraslici o rozměrech
75x63 cm.

SBÍRKA ODRÁTOVANÝCH
VAJÍČEK
Nový exponát je k vidění na stezce Procházka Českou knihou
rekordů. Jedná se o ukázku 49 odrátovaných kraslic pocházejících
ze společné akce:
Největší sbírka odrátovaných kraslic od největšího počtu autorů
Na základě výzvy dráteníka Petra
Musila byla pro Muzeum rekordů
a kuriozit Pelhřimov v průběhu 8 měsíců vytvořena za účasti rekordního
počtu 153 autorů kolekce 310 odrátovaných kraslic. Rekordní sbírka byla kompletně představena 14. června 2003 v rámci mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů
a její část pak 10. dubna 2006 instalována na stezce s názvem Procházka Českou knihou rekordů
v Pelhřimově.
ČOKOLÁDOVÁ
MAXIKRASLICE
Rekordní, 128 kg vážící vejce
z čokolády vyrobil podnik Zora
Olomouc v 70. letech minulého
století.

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

MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV
získalo významné ocenění

Jednou za čas pořádáme v Pelhřimově – městě rekordů rekordní soutok vod planety Země, během něhož
jsou vzorky nashromážděné v době
od posledního soutoku prolity největším nerezovým trychtýřem na světě. Vody tak vtečou jednak do společné nádoby, díky čemuž skutečně
archivujeme „vodu planety Země“,
a jednak je trocha vpuštěna i do
pelhřimovské říčky Bělé, která se
tak stává řekou s největším počtem
přítoků na světě. Ač se tomu nechce
věřit, do Bělé se vlévá nejen třeba
Labe, Vltava a Dunaj, ale i Nil,
Amazonka, Ganga...
Existuje ale rovněž možnost, že
obří trychtýř přijede k vám na akci ve
vašem městě a takovýto soutok vod
proběhne přímo u vás ...
Muzeum rekordů a kuriozit
Pelhřimov už nashromáždilo přes

500 vod z více než padesáti zemí
celého světa.
TAK AŽ NĚKAM POJEDETE...
...projekt probíhá permanentně
a kdykoliv se kdokoliv může zapojit. Stačí, když do Muzea rekordů
a kuriozit přiveze nebo doručí poštou či jinak vzorek vody blízké jeho
srdci – to znamená vodu z místa
svého bydliště nebo svých cest,
oblíbených či zajímavých míst.
Nejlépe je vodu nabrat do půllitrové PET lahve a opatřit štítkem,
který by měl obsahovat tyto informace:
1. Zdroj (jméno řeky, potoka, jezera, moře, studánky, pramene...).
2. Přesné místo nabrání vody
(město, obec, lokalita, stát).
3. Datum.
4. Jméno, adresa, e-mail, popř. telefon dárce (není povinné).

67È71Ë/eý(%1e/È=1ċ
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KONTAKT:
Moravská reklamní,
spol. s r.o.
Příkop 6 (IBC)
Brno 602 00
Tel.: 545 175 844-6
e-mail: info@mrs.cz,
redakce@mrs.cz
www.mrs.cz

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

Všechny vody světa
se vlévají do Muzea rekordů

V rámci 17. mezinárodního veletrhu možností v regionech REGIONTOUR v Brně byla Kulturním zařízením města Pelhřimova, p.o. udělena za produkt Pelhřimovská vstupenka – slevy pro každého
GRAND PRIX REGIONTOUR 2008
Cena Asociace českých cestovních kanceláří a agentur
Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a
GRAND PRIX REGIONTOUR 2008 pro absolutního vítěze.
Ceny převzal ředitel KZmP Mgr. Martin Ecler a níže zasíláme jeho vyjádření:
„Je to významné ohodnocení nejen naší organizace jako autora tohoto produktu, ale všech, co s námi do projektu Pelhřimovské vstupenky šli; jmenovitě Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o., Agentury Dobrý
den s.r.o. a stravovacích zařízení pana Libora Ryšánka. Pevně věřím,
že i toto ocenění přispěje k další propagaci našeho krásného města.“
Na zřízení Pelhřimovské vstupenky se dohodli tři provozovatelé sedmi místních turistických cílů: Muzea strašidel, Síně Lipských aneb
Prvního českého MÚZY a Galerie M, výstavní síně kostela sv. Víta,
Muzea rekordů a kuriozit, expozice Zlaté české ručičky – Unikáty ze
sirek a Muzea Vysočiny Pelhřimov. Návštěvníkovi města tak stačí zakoupit v kterémkoli z těchto míst společnou vstupenku s celkovou
20% slevou, jako bonus navíc získá slevy ve vybraných restauračních
zařízeních. Pelhřimovská vstupenka platí celý kalendářní rok a turistu
tak motivuje k opakované návštěvě.
Miroslav Marek
Agentura Dobrý den Pelhřimov
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Největší radost budete mít, když si pomlázku upletete sami.
Nevíte, jak na to ? Tak čtěte následující
řádky a třeba se to naučíte také.

PÁNOVÉ

Co budete potřebovat? Nejdůležitější je vrbové proutí, které najdete někde u potoka,
u rybníka, u řeky. Ustřihnete je nůžkami
na větve stromů nebo ostrým nožem. Před samotným pletením je vhodné proutky namočit asi na 30 minut do vody, aby
změkly a nelámaly se. Na pomlázku
vybírejte přibližně stejně dlouhé
a tlusté proutky.
Teď přijde na řadu samotné
pletení pomlázky:
RUKOVÍTKO POMLÁZKY
Vybrané proutky srovnejte a zavažte kouskem provázku (nebo
izolepou) v nejširší části.
Potom si vezměte další silnější proutek, který podélně rozříznete na
dvě půlky. Silnější konec
tohoto rozříznutého proutku položíte podélně na svázané proutky (seříznutým na-

OZDOBA NA POMLÁZKU (OPLÉTÁNÍ)
Před samotným pletením pomlázky si přidáme ještě minimálně 3 kratší proutky (lepší 4 až
5), potom můžeme všechny proutky omotat rukovítkem. Základní proutky nějak přidržíme
u sebe. Rukovítko pomlázky si přidržíme mezi
koleny. Proutky k oplétání si ohneme směrem
od středu a překládáme jeden přes druhý
a přidržíme palcem, totéž uděláme i s dalšími
proutky po obvodu až do konce prutů, které
založíme mezi základní pruty pomlázky, tím
je ozdoba hotová a můžeme plést pomlázku.
Proutky je potřeba si vybrat, aby pomlázka vypadala pěkně. Můžete
použít např.: jen žluté proutky
nebo 2 barvy proutků, které
při pletení střídáte, výsledná pomlázka je potom pěkně „žíhaná“.

Na výbavě nešetříme!
Rádio s přehrávačem CD MP3 již v základní verzi.
Chevrolet Aveo
již od 209 000 Kč*

výbava, výjimečný poměr cena/výkon, prakAVEO Bohatá
tičnost, zábava - to vše Vám nabízí Chevrolet Aveo!
Vyberte si nyní Aveo 4dv. za skvělou cenu již od 209 000 Kč*. V základní
výbavě je kromě jiného i rádio s přehrávačem CD MP3. Za volantem se
už nikdy nebudete nudit!

BS auto Brno, a.s.
Veslařská 2, 637 00 Brno, tel: 541 22 15 15, fax: 541 221 520
e-mail: info@bsauto.cz, www.bsauto.cz

Váš autorizovaný
dealer Chevrolet.

Aveo 4dv. - kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km): 6,4–7,1. Emise CO2 (g/km): 152-173. *Cena platná při nákupu vozu na leasing GMAC.
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HURÁ, VELIKONOCE

horu) a asi po 3 cm ohnete a začnete
omotávat okolo svázaných proutků (seříznutým dolu). Omotávejte těsně vedle sebe,
konec zapleťte mezi ostatní proutky pomlázky.
POMLÁZKA Z OSMI PROUTKŮ
(KLASICKÁ DO ČTYŘHRANU)
8 proutků si rozdělíme na poloviny
(1–4 a 5–8) – do každé ruky 4.
Krajní proutek z levé ruky (1) dáme
vrchem mezi dva proutky (6 a 7) z pravé ruky a spodem vrátíme zpět na levou stranu (vpravo od proutku 4).
Krajní proutek z pravé ruky
(8) dáme vrchem mezi
dva proutky (3 a 4)
z levé ruky a spodem vrátíme
zpět na pravou
stranu (vlevo od proutku 5).
Takto postupuje po celou
dobu pletení pomlázky. Asi 8 cm
před koncem proutků skončíme
s pletením a proutky pevně svážeme
provázkem. Při uvazování konce pomlázky je vhodné prostrčit provázek za některý proutek, aby potom provázek při mrskačce nesklouzl a pomlázka se nerozpletla.
Proutky zarovnáme kleštěmi a na straně rukovítka seřízneme nožem do hodně tupé špice.
Tím je pomlázka hotová (doufám, že se podařila), teď ji stačí ozdobit nějakou mašlí a můžete vyrazit.

POMLÁZKA ZE ŠESTI PROUTKŮ
(PLETENÁ DOKULATA)
Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po
třech. Vrchní proutek č. 1 z levé strany provlékněte kolem středního proutku č. 5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou
stranu. Totéž udělejte s pravým horním proutkem. Nyní proutek č. 2 obtočte kolem proutku
č. 5 a vraťte mezi proutky č. 1 a č. 6. Střídavě
pokračujte z každé strany až ke konci délky
proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat.
Na konci svažte proutky provázkem.
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GRAND CANYON

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Grand Canyon je nejznámější a největší kaňon na světě.
Nachází se v severní Arizoně. Kaňon je podstatnou částí stejnojmenného národního parku (rozloha 5 tis. km2!) založeného
prezidentem Rooseveltem. Každoročně jej prý navštíví okolo
pěti milionů lidí.

Po obou stranách jezdí kyvadlově autobusy pro turisty zastavující u vyhlídkových míst. Východní strana je otevřená jen od jara do podzimu,
takže výběr západní (přesněji jihozápadní) kratší trasy pro prosincovou
expedici byl zřejmý.

Cestovat sem z Vegas lze několika způsoby. Letadlem ($1000), vrtulníkem ($400), minibusem ($150) či osobním autem, uzpůsobeným
pro terénní provoz. Poslední část cesty (asi 35 km) vede totiž po tzv.
polňačce, šíleně prašné a jen místy trochu sypané štěrkem. Je zde sice
předepsána 40km rychlost, kterou však nelze prakticky dosáhnout, protože člověka brzy rozbolí hlava po nárazech o strop vozidla. Jsou tu
i zrádné odbočky na soukromé cesty, se kterými si ani GPS neví očividně rady, i když jinak funguje. Mobilní telefony zde nemají pokrytí, takže bych nedoporučoval se ztratit. Cesta není moc frekventovaná, potkali
jsme asi 10 aut.
Ford z půjčovny byl sice nový, ale jeho spotřeba nebyla zrovna malá.
Ovšem benzin zde není drahý ($3.09/gal, tedy 15 Kč/l). Zdejší cena
benzinu má toto složení: cena ropy (50 %), rafinace (20 %), distribuce
(10 %) a federální a státní daně (20 %). Cena ropy je dána světovým trhem, náklady na zpracování a distribuci jsou snad u nás podobné, pak
se tedy musíme lišit ve zdanění. Člověk se naštve, i když přepočet kurzů měn je mnohdy zavádějící.
Západní strana kaňonu je území rezervace kmene Hualapai.
Hualapaiové (jedna třetina z 2200 členů kmene žije pod hranicí chudoby) jsou finančně závislí na návštěvnících
rezervace, a tak postupně povolují stále
více turistů (ovšem je
otázkou,
kolik
ze
vstupného $50 dostanou). No ono se vždycky lépe kritizuje chování k etnickým skupinám jinde než doma.

Oč to mají jednodušší než bačové z jednoho normalizačního
vtipu, v němž vyučované předměty v bačovské škole byly: vyhánění a zahánění ovcí, foukání fujary pro turisty a ruština. Tito si
zpívají v mateřštině a ovce by se na tom suchopáru asi neuživily.
Jak nám sdělila indiánka, která nás přivítala – kaňon vytvořila
řeka Colorado, zařezávající se vrstvu po vrstvě po dva miliony let
do usazenin coloradské plošiny. Je 450 kilometrů dlouhý se šířkou od 500 metrů do 24 km. Hloubka je až 1,6 km.

Na vstupenkách je poučení, že vstup je na vlastní riziko, a vskutku nikde
nejsou žádné zábrany ani zábradlí. Tady se však namísto milionových investic do překonatelných zábran omezí na jednu lakonickou větu do poučení na vstupence. Prozatím zde zahynulo jen 600 lidí. Dost se podílejí
letecké nehody – srážka dvou výletních letadel a pád vrtulníku († 150).
Ostatní úmrtí způsobí náhodné pády, padající kameny, dehydratace, infarkty, utopení a vraždy. Sebevražd je údajně evidováno pouze 47 (kam se
hrabou na našich 200 sebevrahů z Nuselského mostu!).
Tlak komerce vynutil vybudovat vyhlídkovou lávku – tzv. Skywalk (vstupné $25). Má tvar podkovy, zespodu je prosklená a je 1200 m vysoko.
Kovová konstrukce v krajině vypadá hrozně, ale podle obrázků by snad měla být výhledově obložena kameny, aby tolik nerušila okolí. Osobní věci i fotoaparáty při vstupu nutno odložit v uzamykatelných skříňkách a pak se musí projít kontrolním rámem. Upomínkové foto obstará profesionální fotograf za ceny s vysokohorskou přirážkou (jedno foto = $25, dvě = $50, třetí zdarma).

19

Teepee – ukázka indiánského obydlí pro migrující indiány.

BOULDER CITY

Přehradu Hoover Dam najdete mezi Nevadou a Arizonou na jezeru Mead Lake. Betonová půlkruhová hráz je vysoká 220 metrů
a dlouhá 380 metrů. Celková hmotnost hráze je odhadována na
6,6 milionu tun. Byla vybudována za 31. amerického prezidenta
Hoovera, proslulého známým výrokem: „Do každé americké trouby kuře a do každé garáže auto.“ Chtěl vytvořit pracovní místa
pro tisíce lidí, pro které v době hospodářské krize nebylo snadné najít práci. Výstavba trvala pět let (do roku 1935) a denně zde
pracovalo 3 až 5 tisíc lidí. Zakládání stavby bylo v nepředstavitelně těžkých podmínkách drolících se skal, dělníkům chyběly
ochranné pomůcky. Helmy si údajně museli vyrábět namáčením
čepic do asfaltu, aby je padající kameny nezabíjely.

Slunce zapadá, provoz sluneční elektrárny končí. Při pozorném studiu všech rostlin v okolí lze shledat, že k nim vedou zahrabané hadice
s životodárnou vodou.
V písku solárního pole lze objevit tuto houbu, která vegetuje i v naprostém suchu.
Elektrárna je postavena v pásmu, kde platí zákon na ochranu želv.
Proto ji lemují z vnější strany oplocení ochranné černé bariéry.
Nestěžuji si, že jsem neviděl žádného živočicha, protože se tu vyskytují
i chřestýši a tarantule.
Z cest pana Zdeňka Smejkala

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

HOOVER DAM

Hopi – obydlí pro indiány-rezidenty.

Hydroelektrárna umístěná v podzemí hráze o výkonu 2 tisíc
megawattů. Elektrárna má dvě křídla, každé na jedné straně státu. V nevadské části je 8 generátorů (vpravo), arizonská část má
9 generátorů (vlevo).
Údolí je úzké a přehradní hráz (na horním okraji dosahuje šířky 15 metrů) je přetížena dopravou. Proto bylo rozhodnuto
o stavbě moderního mostu, kterou urychlily i teroristické útoky.
Otevření mostu je plánováno na konec roku 2010, ale ani to není
jisté. Loni totiž došlo ke zhroucení několika jeřábů používaných
při stavbě, pravděpodobně kvůli prudkým nárazům větru.
Prozatím je bezpečnost hráze zajišťována pohraničními kontrolami umístěnými na obou stranách asi 5 km od hráze. Zabývají
se především nákladními a „podezřelými“ osobními auty.
Samotná hráz je trvale monitorována.
Dlouhodobá sucha a mírné zimy v posledních letech mají za
následek snížení hladiny, což je
vidět zejména díky vápenitým
usazeninám na odhalených skalách, které jsou oproti svému
okolí výrazně světlejší.
Hráz má dvě dvojice výpustních
věží, na každé přední věži jsou umístěné hodiny ukazující čas
v Arizoně a v Nevadě. Protože
státní hranicí prochází i hranice
dvou časových pásem (Pacific
Time Zone a Mountain Time Zone), ukazují hodiny hodinový rozdíl.
Ovšem jen v zimě, v létě ukazují hodiny stejně, protože se
v Arizoně většinou neužívá letní čas.
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VELIKONOCE V HORÁCKÉM MUZEU

N Á V R AT K T R A D I C Í M

Horácké muzeum v Novém
Městě na Moravě sídlí v budově
staré renesanční radnice ze
16. století, přestavěné po požáru
v 18. a 19. století. Z původního
objektu se zachovala renesanční
vstupní síň s kamenným portálkem. Muzeum bylo založeno roku
1892 jako druhé nejstarší muzeum na západní Moravě.

Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství, železářství a dějiny města s preferencí
lyžařské tematiky, které je věnována největší část.
Vstupné: dospělí po 20 Kč
děti, studenti a důchodci po 10 Kč
Aktuálně doporučujeme pro celou rodinu:

VERNISÁŽ VÝSTAVY
ŠIKOVNÉ RUCE 2008
8. 3. 2008
Začátek: 10.30 Konec: 11.30
V sobotu 8. března 2008
v 10.30 hod. proběhne slavnostní
zahájení výstavy s názvem Šikovné
ruce 2008. Svými výrobky se představí další část členů Horáckého
sdružení lidových řemesel kraje
Vysočina – Marie a Zdeněk Čihákovi s blatnickými kraslicemi, Ivana
Hedbávná s textilní technikou
krosienkou, ing. Eva a Milan
Strmiskovi s bižuterií z rohoviny
a perleti a Mirka Vaculová s výrobky z kukuřičného šustí.

VELIKONOCE
V HORÁCKÉM MUZEU
21. 3. 2008
Začátek: 9.00
Konec: 15.00
V pátek 21. 3. 2008 se v Horáckém muzeu od 9 do 15 hod.
představí část členů Horáckého
sdružení lidových řemesel kraje
Vysočina. Pavel Bureš představí
pletení košíků a pomlázek,
Mgr. Marie Čigelská spřádání na
kolovratu, Miloslava Gregorová
modrotiskové kraslice, Ivana
Hedbávná textilní techniku krosienku, Drahoslava Horká zdobení
perníčků, Mgr. Iva Jindrová batikované a perforované kraslice, Věra
Studená drátované kraslice,
ing. Zdeněk Tatíček ze ZO ČSV

Nové Město na Moravě med a medové produkty, Ludmila Trundová
kraslice zdobené slaměným dekorem a Mirka Vaculová kukuřičné
šustí. Po celý den bude vstup do
Horáckého muzea zdarma.

RYBY (19. 2.–20. 3.)

Planeta: Neptun
Živel: voda
Roční období: zima
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Rak, Štír
Šťastná čísla: 6, 12, 24
Kámen: perly, ametyst a podle talmudu korál
Kov: stříbro
Květina: pomněnka

SNÁŘ

Chcete mít vydatný a zároveň klidný spánek? Některé tipy
máme od prababiček a jiné zase novodobé. Zamiřte do kuchyně a vyberte si.
Banány jsou vlastně takovými prášky na spaní ve žluté slupce. Obsahují melatonin, serotin a dostatek hořčíku pro
uvolnění svalů.
Teplé mléko: Není pověra, že mléko obsahuje látky, které
společně s vápníkem podporují v našem mozku mírně sedativní účinek. Psychologický efekt – teplé mléko nám připomíná dětství a tím nás uklidňuje.
Božím službám být přítomen – obdržíš dobré místo
Bradavice viděti – máš nepřátele, kteří chtějí podkopati tvoji
existenci
míti – bohatství
Brada – s šedivou někoho viděti – trampoty veliké to znamená
Bratr – rozloučiti se s ním – šťastná náhoda

Zajímavé recepty
pro znamení Ryb

DUŠENÁ JEHNĚČÍ KÝTA
1 kilogram jehněčí kýty, 2 lžíce
tuku, sůl, pepř, 1 dl červeného vína, citronová šťáva, škrobová
moučka
Jehněčí maso nakrájíme přes
vlákno na řízky, osolíme, opepříme, potřeme tukem a vložíme do
nízké zapékací misky. Upečeme,
ke konci podlijeme vínem a pokapeme citronovou šťávou. Vypečenou šťávu zahustíme trochou
škrobové moučky rozmíchané ve
vodě. Jako přílohu můžeme podávat dušená kukuřičná zrna.
ZAPEČENÉ KAPUSTIČKY
700 gramů růžičkové kapusty, 600 gramů brambor, 200
gramů moravského uzeného,
4 vejce, 200 ml sladké smetany, sůl, pepř, 1/2 lžičky kari,
špetka muškátu, 200 gramů
strouhaného eidamu
Kapustu dusíme v mírně
osolené vodě
asi dvacet minut. Brambory
nakrájíme na
kousky a uva-

říme. Obojí slijeme, dáme okapat
a smícháme. Uzené nakrájíme na
nudličky a vmícháme do brambor
s kapustičkami. Vše vložíme do zapékací mísy. Vejce rozšlehané se
smetanou osolíme, opepříme, okořeníme kari a mletým muškátovým květem a nalijeme do zapékací mísy. Nastrouhaným sýrem jídlo
posypeme a zapékací mísu vložíme do trouby, zapékáme asi půl
hodiny.

KEFÍROVÁ BUCHTA
3 hrnky polohrubé mouky,
hrnek cukru, 1/2 hrnku oleje,
2 hrnky kefíru, 2 lžíce kakaa,
1 a 1/2 lžičky sody
Smícháme výše vyjmenované
suroviny a vzniklé těsto vlijeme na
vymazaný a vysypaný hluboký
plech. Pečeme asi půl hodiny ve
středně vyhřáté troubě. Těsto je

možno nalít i do dortové formy.
Vychladlý moučník můžeme polévat kakaovou nebo čokoládovou
polevou, případně posypat nastrouhaným kokosem.

jej ztratiti – jdeš vstříc bouřlivé budoucnosti
hádka s ním – očekávej nevoli
Brána – viděti ji otvírati – brzký šťastný sňatek
zavřená – tvůj návrh bude odmítnut
otevřenou viděti – šťastně zakončíš svoji životní pouť
násilím ji otvírati – vynutíš si úspěch
Brániti se – jsi člověk činu
Brambory kopati – máš nevděčnou práci
jísti – budeš churav
vařiti – obdržíš nevítanou návštěvu
velké viděti – dobrý příjem
malé viděti – nedostatek
Brány na vláčení viděti – tvé poměry se uspořádají
pracovati s nimi – budeš míti pořádek ve svých záležitostech
Brázda – ve snu ji vyorati – brzy zbohatneš
v ní kráčeti – náhlé štěstí tě potká
v ní upadnouti – překážku v něčem míti budeš
Brejle – míti je ve snu na očích – dobrou změnu v úřadě to hlásá
viděti je na někom jiném – čestnou funkci obdržíš, ale střez
se lstivých přátel, abys jejich přičiněním ji opět neztratil
Brod – nacházeti se před ním – budeš přepaden
přes něj se přebroditi – dojdeš šťastně k cíli
Brouky viděti – tvá skromnost učiní tě oblíbeným
Brousiti si nůž – příliš ostrá řeč ti uškodí
Brnění nositi – velká čest
rozbité viděti – někdo si tě chce podmanit
Broskve jísti – setkání a sblížení s milou osobou
na stromě – upadneš v pokušení
rozlamovati – dobré majetkové poměry
darovati – budeš dobře přijat v nové společnosti
Broskvové jádro – nalezneš tuhý odpor
Brožuru na stole viděti – jsi lehkomyslný

§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF

Bylina: hřebíček
Strom: vrba, lípa
Pták: kanár
Barva: zlatá
Tkanina: satén

§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF

žují, tak to často přináší hodně nepříjemností, které potom působí
rozčarování. Jednoduše přecházejí od extrému do extrému. V jejich
charakteru se občas objevují takové vady, jako smyslnost a sobectví.
Kritika je nemobilizuje, spíše
u nich vyvolá depresi.
Doma a v práci nejsou příliš pořádkumilovní. Mají rádi svobodu
při práci. Jsou dobrými zaměstnanci. Zřídkakdy se mýlí. Ryby bývají dosti oblíbené. Málo se u nich
objevuje závist, vulgarita a rády
vždy pomohou. Jsou citlivé na krásu a dobře vychované. K lidem přistupují přátelsky a se srdečností.
Velmi rychle se zamilovávají a dokáží být v lásce stálé. V jejich charakteru je velká sexuální aktivita.
Ryby nemívají dobré zdraví
a často jsou nemocné. Dosti obvyklé jsou u nich různé závislosti.
Nejlépe si radí v práci spojené
s lidskými problémy. Většinou
jsou to dobří pečovatelé, sestřičky, učitelé, a mívají úspěch jako
umělci nebo v povoláních humanitních a přírodovědných.

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

Osoby narozené
ve znamení Ryb
mají bohatý duševní život, dobrou intuici a představivost. Jsou citlivé, jemné a trošku snílkové.
Většinou nemají silnou vůli
a neumějí se rychle rozhodovat.
Ryby se považují za dosti neprůbojné. Málokdy mají vlastní
názor. Pokud to jen jde, tak unikají jakékoliv rivalitě. V životě
se řídí hlavně podvědomím a intuicí, která jim říká, jakou cestu
si mají vybrat, a upozorňuje je
na nebezpečí. Jejich představivost je mocnější než realita.
Jednoduše získávají vědomosti
a dokáží se dobře naučit cizí jazyky.
Dokážou dosáhnout mnoho za
předpokladu, že najdou obor, ve
kterém se dobře realizují. Osud
Ryb záleží od jejich morálního rozvoje a okolí, v jakém žijí. V jejich přirozenosti je hodně rozporů, nejistoty a pasivity. Často v životě prohrávají. Pokud se v něčem více anga-
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„No pojď ...“
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Fotografická soutěž

NEVÁHEJTE A FOŤTE vždy a za všech okolností. Redakce
Kabrňáka vyhlásila v listopadu soutěž zejména pro amatérské a mírně pokročilé učedníky fotografického řemesla.
Hlavní důraz je kladen na námět a vtipnost zaznamenané situace.
Především se zaměřte na originální zachycení chování a jednání lidí a zvířat ve vypjatých situacích, nebráníme se ani choulostivým situacím a „lechtivým“ záběrům. Mobilní telefony vybavené fotoaparáty jsou ideálním pomocníkem pro „ulovení“ skvělých situací.
Fotografujte, mailujte a bavte se dobře s Kabrňákem.
Své snímky zasílejte elektronicky: redakce@mrs.cz nebo poštou na
adresu:
Moravská reklamní spol. s r.o., Příkop 6, Brno 602 00.
Nejvydařenější snímky otiskneme a odměníme.
Na březen jsme vybrali fotografie od pana Jelínka a paní Slámové
z Brna.

SOUTĚŽÍME O CENY

...rád tě vidím...

...hele, tam je taky kus...

Slovácko sa súdí a nesúdí

1. Kdo je autorem oblíbených
příběhů ze Slovácka?
a) Zdeněk Haluška
b) Jura Matuška
c) Zdeněk Galuška

7. Jsou příběhy inspirovány
skutečnými událostmi?
a) Ano
b) Ne
c) Většinou ano

2 Jak se jmenují hlavní
postavy?
a) Húsek a Múček
b) Klásek a Pagáč
c) Horáček
a Potáček

8. Herec Oldřich Velen pochází
a) z Prahy
b) z Tuřan u Brna
c) z Ivančic

3 Kdo byl režisérem
TV komedií?
a) Petr Tuček
b) Petr Nosek
c) Jiří Kosek

TEST

4. Kdo ztvárnil hlavní postavy?
a) Jiří Kodet a Slávka Budínová
b) Jan Skopeček a Oldřich Navrátil
c) Oldřich Velen a Jozef Kroner

5. Kolik dílů má TV seriál?
a) 6
b) 12
c) 10
6. Autor Zdeněk Galuška
pocházel
a) ze Strážnice
b) z Kyjova
c) z Uherského Ostrohu

9. Herec Jozef
Kroner má dceru
a) lékařku Mariku
Kronerovou
b) herečku
Zuzanu Kronerovou
c) režisérku Valerii Kronerovou

10. Roli Janka Vyskoče
se ujal herec
a) Karel Husička
b) Oldřich Navrátil
c) Stanislav Zindulka
Test je slosovatelný. Správné
odpovědi zasílejte do 25. března 2008 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.
Výherce obdrží odměnu.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
VÝTVARNĚ TECHNICKÁ DÍLNA
TECHNICKÉ MUZEUM BRNO

11. až 20. března 2008
dopoledne od 10.00
do 11.30 hodin
odpoledne od 14.00
do 15.30 hodin
úterý až pátek
pro školní skupiny
a o víkendech
pro veřejnost
PŘINESTE SI S SEBOU:
2-3 vyfouknutá vajíčka
1 syrové vajíčko
Krabičku
Nejlépe pracovní oblečení
Dílna je vhodná pro předškoláky, školáky i dospělé
Vstupenka do dílny 30 Kč na osobu
Je nutno se přihlásit co nejdříve na:
T. Slavíková – 541 421 444
e-mail: slavikova@technicalmuseum.cz
ústředna – 541 421 411
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Výrobek
Překližky vodovzdorné
Multiplex
Překližky truhlářské
Laťovky
Překližky fóliované

Prodej se uskuteční od 17. 3–18. 4. 2008
Kontakt: 724 024 427
Bližší informace na www.ploma.cz

CENY OD
Kč/m2
Kč/m3
8500
153
13680
616
9400
113
9200
359
10400
281

Adresa:
PLOMA, a.s.
Velkomoravská 79
695 31 Hodonín
Czech Republic

REKLAMNÍ A VYDAVATELSKÁ FIRMA V BRNĚ NABÍZÍ
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K o n ta k t: 6 0

Jednoduché účetnictví, distribuce a péče
o VIP zákazníky, schopnost komunikace a flexibility.
Požadujeme: SV, obchodní talent a řidičský průkaz sk. B
Nabízíme: mzda 17 – 23 tisíc Kč, služební automobil, mobilní telefon, stravenky, atd.

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz

Jedná se o výrobky:
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Ušetřete až 25 % NÁKLADŮ NA TEPLO!!!

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • 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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ISO 14001/ISO 9001 – ZÁRUKA KVALITY

• ŽULA
PARAPETY MRAMOR
TRAVERTIN • ONYX

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

OBKLADY, DLAŽBY, OKENNÍ A KRBOVÉ PARAPETY,
KUCHYŇSKÉ A UMYVADLOVÉ DESKY, STOLOVÉ DESKY,
NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, SOKLÍKY, SOKLE, OBRUBY, KRYCÍ
A NÁPISNÍ DESKY 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

POSTARÁME SE O ZMĚNU VAŠEHO BYTU – DOMU

SPLŇTE SI SVÉ SNY
PORTAS – jednička na renovace v Evropě

Kdo si přeje zrenovovat svůj domov, ten jej chce udělat hezčím, praktičtějším, příjemnějším a pohodlnějším k bydlení. Vše by mělo harmonicky zapadat do celkové atmosféry
bydlení. Nové řešení by přitom mělo vydržet mnoho let. Mělo by být robustní, vyzrálé,
snadné na péči a údržbu a mělo by mít dlouhou životnost. Proto je správné a důležité se
před takovým rozhodnutím zevrubně informovat.

• RENOVACE DVEŘÍ
Opláštění – Skleněné výplně – Kování – Stylové prvky – Rám
Poradíme, dle vašeho výběru zrenovujeme
• RENOVACE DOMOVNÍCH DVEŘÍ
Reprezentativní – Stylové – Atraktivní
• RENOVACE SCHODIŠŤ
Pro všechny typy schodišť – nebouráme – schody
z laminátu nebo dřeva – na přání zábradlí
• RENOVACE KUCHYNÍ
Pro každou kuchyni – Za jeden den – Přístavba, přestavba,
zabudování elektrospotřebičů – Nekonečný výběr modelů
Koupelnový nábytek na míru
Kryty topných těles na míru
Skříňové systémy na míru
Výroba nábytku na míru
Dodávka nových dveří a zárubní
VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE JE BEZ HLUKU A ŠPÍNY
EXKLUZIVNÍ VZHLED, BEZPEČÍ A KOMFORT

Odborný závod PORTAS, Kamenná 11, Brno 639 00
Tel., fax: 543 241 583, mob. tel.: 777 203 908
e-mail: portaas@volny.cz

Přístroje Galaxy: víc energie,
řešení zdraví, dobrý spánek,
rychlé učení, úžasné zážitky
a klid v duši. Co víc si přát?!

O

Založena 1996.
Od roku 2003 největší distributor AVS technologie v Evropě.

Brno, Kopeãná 14
tel.: 542 213 227
mobil: 731 028 713
e-mail: brno@galaxy.cz
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Služby: SLEVY PRO STUDENTY A DŮCHODCE 10 %,
Vyzkoušení zdarma, zdravotní poradenství,
perfektní znalost výrobků, celosvětový sortiment,
prodej na splátky, prodej na dobírku.

www.galaxy.cz
Psychowalkmany a jejich vysoká účinnost:
98% uživatelů je spokojeno s účinky. 48% uživatelů
dokonce uvádí, že účinky předčily jejich očekávání.

www.tourbus.cz

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST PROVOZUJÍCÍ :
•pravidelnou vnitrostátní dopravu •IDS JMK
•mezinárodní linky •cestoví kancelář

VYUŽIJTE KOMFORT PŘI CESTOVÁNÍ
• Rezervujte si nebo objednejte jízdenku z domova přes internet
• Využijte náš systém místenkování
• Transparentní ceník všech mezinárodních linek
• Jízdní řády a snadné vyhledávání spojení

MEZINÁRODNÍ LINKY
Využijte slev na mezinárodních linkách společnosti Tourbus, a.s.
• Udine, Mestre, Benátky, Padova, Bologna, Florencie, Perugia, Lucca, Pisa, Livorno, Řím, Neapol –
• Mnichov, Ženeva, Zurich, Vídeň – POUZE ZA 1 Kč **

VŠE POUZE ZA 950 Kč - Tarif PROMO 30Fix*

* podmínky slevy PROMO 30 Fix naleznete na www.tourbus.cz
** podmínky pro získání bonusového jízdného 1 Kč jsou uvedeny na www.tourbus.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ A NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA
• lyžařské zájezdy v ČR, na Slovensku, Itálii, Rakousku, Francii a Švýcarsku od 999 Kč
• jednodenní lyžování na Hochkaru
• jednodenní koupání v termálních lázních v Mosonmagyaróváru
• ceny nepravidelné dopravy na www. tourbus.cz
VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA IDS JMK
• BRNO – PRAHA NYNÍ POUZE 95 Kč
• Seznam dálkových i příměstských linek na www.tourbus.cz
• Jsme významný dopravce obsluhující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Připravujeme pro Vás jednodenní poznávací
i lyžařské zájezdy, předvánoční akce, výrazné
slevy na mezinárodních i vnitrostátních linkách
a další...
VÍCE SE DOZVÍTE NA www. TOURBUS.CZ

S TOURBUSEM
NEJEN PRSTEM PO MAPĚ

