KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 7–8, ročník II, červenec–srpen 2008

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A VYSOČINY

FREELANDER 2

LIMITOVANÁ EDICE VŽDY PŘIPRAVEN

TD4 za 799 000 Kč*
*CENA S DPH. PŘESTAVBA NA UŽITKOVOU
VERZI N1 ZA 30 000 KČ.

Objednejte si testovací jízdu na:
www.cartec.cz
GPS: 48° 10’ 28,5” N
16° 27’ 18,3” E
www.cartec.cz

CARTec motor s.r.o.
Mariánské n. 5, 617 00 Brno-Komárov
tel.: 545 233 556, fax: 545 234 308

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.com
PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

S námi investujete
do kvality

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

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

MRAMOR•ŽULA•DLAŽBY
OBKLADY • SCHODY
PARAPETY • NÁHROBKY

Cihlářská 1a, Brno • www.mramor-alekos.cz
tel.: 549 253 572 • mobil: 728 169 864
Jedno z nejvelkolepějších děl světové tvorby zazní
17. září 2008 ve 20 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
Giuseppe Verdi
Eva Dřízgová, Jitka Zerhauová, Michal Lehotský, Peter Mikuláš, členové sboru NDB, CZECH VIRTUOSI,
Dirigent Jaroslav Kyzlink, sbormistr Josef Pančík
Vstupenky si můžete rezervovat nebo zakoupit v předprodeji v BKC na Běhounské 17, Brno
telefon: 542 210 863, předprodej@bkc.cz a dále na amneris@post.cz nebo hodinu před začátkem.

REQUIEM

Festival komorní hudby – n e d ě l n í m a t i n é Xlll. ročník
Dům U Rudého vola, Kobližná 2, Brno, vždy v 10.30 hodin
7. 9. 2008
21. 9. 2008
Vladimír Chmelo – baryton
Daniela Straková-Šedrlová – soprán
Naďa Bláhová – mezosoprán
Šárka Králová – klavír
Vojtěch Dlask – klavír
ENSEMBLE DA CAPO
14. 9. 2008
28. 9. 200
Zoltán Korda – tenor
Jitka Zerhauová – mezosoprán
Ondrej Olos – klavír
Drahomíra Ritzová – klavír,
Katarina Madariová – violoncello
Vladislav Bláha - kytara
Magdalena Bajuszová – klavír
Přiedprodej vstupenek: BKC, Běhounská 17, tel.: 542 210 863 nebo 30 minut před koncertem

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

Odborný závod PORTAS ®
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

Redakční zamyšlení

Hurá na dovolenou…

Nedávno postihla také naši rodinu Kabrňáka neuvěřitelná nervozita
v souvislosti se smysluplnou náplní období prázdnin a dovolených. Ze
všech stran na nás útočí neuvěřitelně výhodné nabídky cestovních kanceláří. Letecké linky křižují přes všechny kontinenty a za několik hodin se
tak můžete objevit na „úplně jiném světě“. Záleží na vkusu, ale především
na penězích. V tomto období peněžní ústavy všem vstřícně nabízejí finance bez větších záruk. Takže pokud máte chuť zariskovat, i ty peníze

Tip na víkend

SLAVNOSTI PIVA A KVAŠÁKŮ, BŘECLAV

Datum: 26. 7. 2008
Popis: Areál za kulturním domem Na Obecní, Stará Břeclav. Soutěž
v pojídání meruňkových knedlíků, v pití piva na čas. Pro děti soutěž

DOMÁCÍ KVAŠÁKY

KLASICKÝ RECEPT NA KVAŠENÉ OKURKY

Potřebné suroviny
3l sklenice, 2 kg větších okurek, 2 l vody, 80 g soli, 2 ks bobkového listu, 5 kuliček nového koření, 5 kuliček pepře, 8 vinných listů, 8 višňových listů, 2 snítky kopru, 1 ks křenu

POSTUP PŘÍPRAVY
Do hrnce nalijeme vodu, do které vhodíme sůl, bobkový list, nové koření, pepř. Necháme projít varem. Do třílitrové sklenice skládáme vidličkou propíchané opkurky a prokládáme je listy višní, vína, koprem
a na kolečka nakrájeným křenem. Láhev zalijeme teplým (ne vařícím!)
nálevem. Skleněnou nádobu zaděláme igelitem a zafixujeme gumičkou. Necháme 8–9 dní v teple kvasit.
DOPORUČENÍ
Jakmile mají kvašáky správnou chuť, zastavíme proces kvašení tak, že
je uskladníme v chladnu a temnu.
Doba přípravy: 15 minut/9 dnů kvašení
FESTIVAL ČESNEKU
NA ZÁMKU BUCHLOVICE
Datum: 26. 7. 2008
Popis: Festival česneku – setkání pěstitelů, zpracovatelů i milovníků této významné zeleniny,
přednášky na česnekové téma.
Kaleidoskopický den plný folkloru a dobrého jídla, písní, setkání,
to je Festival Buchlovice.

Kabrňák si letos raději utáhne opasek, nebo možná právě naopak.
Pojedeme na dovolenou tam, kde tvrdá česká měna má svůj zvuk a kde
vám vyplatí při směně více korun, než poskytnete. Tento blažený pocit se
nedá ničím nahradit, dostat víc než sami dáte. Hurá na dovolenou do zemí, kde s pravou českou korunou uděláte terno. Když se nad tím vlastně
do důsledku a s nadhledem zamyslíte, pak jste
v podstatě na svých zážitcích ještě vydělali.
Ono okřídlené rčení neutrácejte víc než musíte,
v tomto případě platí
dvojnásob.
Než se rozhodnete odjet na dovolenou, zodpovězte si ještě otázku:
Kde i na české koruně
vyděláte?
KABRŇÁK

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ, VIZOVICE
Datum: 15. 8.–17. 8. 2008
Popis: Vizovické trnkobraní Vizovice – hlavní náplní Vizovického trnkobraní je návrat k tradicím, které se na Valašsku dochovaly, a oslava
švestky ve všech podobách. Hudební festival, Grand prix Vizovic v pojídání švestkových knedlíků, pokus o překonání světového rekordu
v „hromadném přípitku slivovicí“ pod vedením patrona Vizovického trnkobraní a valašského krále Boleslava I., Valachyjáda – netradiční valašské sportovní disciplíny ve spolupráci s Valašským královstvím a spousta soutěží pro návštěvníky.
Red

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

v pojídání špaget, skákací hrad, dětské motorky. Speciality na grilu (maso, ryby, cigára), chléb se sádlem a KVAŠÁKY.

seženete a celkem bez větších problémů. Pokud chcete předvádět, že vy
na to máte, pak s chutí do toho. Ukazujte celému okolí po návratu od moře svá bronzově opálená těla. Mnoho lidí bude blednout závistí a najdou
se i tací, kteří se za vámi budou zálibně otáčet. Hlavně ale nikomu neříkejte, že všechny ty zážitky byly na dluh…
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SRPEN ZAČÍNÁ, CO ČERVENEC KONČIL
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AUTOGARD

spol. s r.o.

Dornych 47, 617 00 Brno
tel.: +420 545 214 149
fax: +420 545 214 150

5

NO V É
PR ÁZ DSNL EI VY !
OKNA - DVEŘE - ZIMNÍ ZAHRADY

P Ř I J Ď T E S I K N Á M P R O S K V Ě L Á O K N A Z A B E Z VA C E N Y !

V údolí stejnojmenného potoka, na rozhraní Hornosvratecké
vysočiny a Boskovické brázdy,
pár kilometrů od Blanska navštívíme letošní prázdniny obec
Lysice s lidovou architekturou
a určitě nevynecháme ani zámek.
První nepřímá zmínka o Lysicích
je z roku 1308 v souvislosti
s Heraltem z Lysic a Kunštátu.
Různé větve rodu pánů z Kunštátu
byly majiteli zdejšího panství až do

a empírovou podobu. Největší chloubou se stala zahradní sloupová kolonáda s krytým horním ochozem a bohatou sochařskou výzdobou.
Nedílnou součástí zámku, národní
kulturní památky, je zahrada. Je jed-

dvacátých let 16. století. Poté ve
vlastnictví docházelo k četným změnám. Od 14. století je v obci připomínán kostel, od roku 1584 pivovar
s chmelnicí. V roce 1657 byly Lysice
povýšeny na městečko.
Od samého počátko je obec spjata
s místním zámkem. Ten se vyvinul z původní tvrze. V osmdesátých letech
16. století byly zahájeny renesanční
úpravy, přestavba na reprezentativní
zámek vyvrcholila již v raně barokním
slohovém období. Byly změněny fasády budovy, vybudována typická hodinová věž a upraven hlavní vstup s mostem s plastikami. Ve 30. a 40. letech
19. století získal celý areál klasicistní

zující na zámecký park. Prolínají se
zde kulturní a přírodě blízké lesní
porosty, exotické dřeviny, staré aleje. V parkové části můžeme obdivovat až 250 let staré buky, kdy jeden
z nich měří 36,5 metru a má obvod

kmene 537 centimetrů. Další vzácné exempláře si jistě najdete sami.

V prostorách zámku se pořádají
koncerty a řada kulturních akcí.

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Ve dnech 16.–24. srpna se konají netradiční prohlídky s rozmanítými aranžmá letních květin a jejich uměleckořemeslném ztvárnění mobiliáře.

Dne 24. srpna se můžete stát
učastniky oslav 700. výročí Lysic.

Mat

KOSTÝMOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY NA ZÁMKIU

SEDM STOLETÍ LYSIC

nou z nejvýznamnějších památek
historické zeleně na Moravě.
Lysická obora, vyhlášená přírodní
památkou, je bývalou oborou nava-
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BITVA NA ISARNU

CO ČERVENEC NEUPEČE, TO JIŽ SRPNU NEUTEČE

Keltská osada Isarno se nachází v Letovicích v prostředí bývalého lomu. Název Isarno je odvozen od starého keltského názvu pro železo.
Cílem bylo vytvořit co možná nejreálnější podobu keltské vesnice včetně staveb, řemesel, a vůbec života z období před dvěma tisíci lety, kdy
na našem území žili Keltové.
Můžete zde prožít den v dávnověké minulosti, v čase, kdy na našem
území sídlili Keltové, osvěžíte tělo i duši (pivem, vínem, medovinou či nealkoholickými nápoji, dobrou krmí apod.), oslavíte narozeniny, uspořádáte firemní či rodinnou oslavu–raut, či se jen tak pobavíte, projedete
se na koni, zhlédnete šermířské či jezdecké vystoupení, vaše děti se podívají za zvířaty v minizoo a ještě mnoho dalších věcí…
Prohlédnete si keltskou osadu postavenou dle dochovaných materiálů a seznámíte se s životem, jak ho znali a žili naši předkové.

Z KALENDÁŘE AKCÍ:
12. 7. 2008 Jezdecké hry
Soutěže pro všechny koňaře o věcné ceny pro koně i jezdce, dobový
jezdecký turnaj o pohár pro nejlepšího bojovníka a bojovnici v meči
a kopí, program doplněn šermířskými vstupy, noční ohnivé vystoupení,
hudební produkce s koněm. Vstup zdarma.
26. 7. 2008 Hurá, Římani!
Den plný vystoupení – šermu, divadla a zábavy pro děti. O zábavu se postarají římští legionáři a gladiátoři.

2. 8. 2008 Silácké hry
Vítěz vyhrává galsko-římský pohár a vydatnou večeři s obsluhou římských otrokyň. Den plný vystoupení – šermu, divadla a zábavy pro děti.
Hudební program.

16. 8. 2008 Keltsko-římská bitva
Exkluzívní možnost zhlédnout střet římských legií s keltskými válečníky
s velkou tuzemskou a zahraniční účastí. Přehlídka zbraní a katapultů.
Divadelní šermířské a gladiátorské vstupy.
Red

Špičková okna
z Oknostylu

I Nabízí kvalitní produkty a profesionální sluÏby za nejniÏ‰í moÏnou cenu.
I Zaji‰Èuje kompletní realizace a snaÏí se vÏdy pfiizpÛsobit individuálním poÏadavkÛm zákazníka. I Díky profesionálnímu pfiístupu zamûstnancÛ je práce firmy
efektivní, levná a rychlá, nikdy v‰ak na úkor kvality. I Na svém kontû má úspû‰nou realizaci více neÏ 12 000 rÛzn˘ch zakázek.

Nabízíme nejluxusnûj‰í 6 - komorov˘ Soft profil Aluplast Ideal 7000
se stavební hloubkou 80 mm.
Firma Oknostyl group, s. r. o., pÛsobí
na trhu plastov˘ch oken od roku 2000. Zamûfiuje se pfiedev‰ím na v˘robu a montáÏ plastov˘ch oken, dvefií a pfiíslu‰enství, ale dodává
také dfievûná okna, dvefie a garáÏová vrata a její
nabídka zahrnuje i stavby zimních zahrad,
zasklívání balkonÛ a lodÏií. Kompletní dodávka
zaji‰Èuje zednické práce, montáÏ i likvidaci
odpadu a je provádûna klasick˘m postupem
nebo systémem illbruck.
Na vysokou poptávku zákazníkÛ firma
v roce 2006 odpovûdûla zaloÏením stavební
divize firmy Stavba - Oknostylgroup, s. r. o.,
která je zamûfiena na v˘stavbu, rekonstrukce
a zateplování budov. Kompletní dodávka a realizace je maximálnû pfiizpÛsobená poÏadavkÛm
zákazníka.

Plastová okna Aluplast Ideal 7000
Firma bûÏnû dodává nejluxusnûj‰í 6-komorov˘ Soft profil Aluplast Ideal 7000 se stavební
hloubkou 80 mm, kter˘ je v souãasnosti
pro své ‰piãkové tepelnû izolaãní vlastnosti,
stabilitu a pevnost, minimální nároãnost

na údrÏbu, vysokou Ïivotnost a moderní Soft
design tím nejlep‰ím na trhu s plastov˘mi
okny. 6-komorov˘ systém z kvalitních nûmeck˘ch PVC profilÛ Aluplast má mohutnou ocelovou pozinkovanou v˘ztuÏ ve v‰ech ãástech
rámu i kfiídla, dimenzovanou na základû statick˘ch v˘poãtÛ pro dané rozmûry prvkÛ. Moderní
Soft design spoãívá v hladkém povrchu
pro snadnou údrÏbu a ãi‰tûní. Momentálnû se
vyrábí pouze v bílé barvû s ‰ed˘m tûsnûním.
Profily s elegantním designem vynikají ideálním pomûrem ceny a kvality, pevností, stabilitou a bezpeãností. Zárukou splnûní poÏadavkÛ
na úsporu energie a zvukovou izolaci je dodávka pûti a ‰esti komorového provedení plastov˘ch profilÛ. Novû je v nabídce firmy i 5-komorov˘ profil Aluplast Ideal 4000 bez olova.
Spoleãnost je drÏitelem certifikátu státní
zku‰ebny ve Zlínû, kde byla okna testována
na maximální zatíÏení. V˘robky plnû vyhovují
normám âSN, firma je drÏitelem certifikátu
ISO.

I

PrÛfiez:
U rámu s v˘ztuhou = 1,1 W/m2K
6 - komorov˘ profil - Nûmecko,
v˘ztuÏe po celém obvodu
Celoobvodové kování G-U se zv˘‰enou
bezpeãností - Nûmecko
Kvalitní plnohodnotná mikroventilace
Pojistka proti chybné manipulaci,
proti prÛvanová pojistka u BD
Kliky, madélka a dal‰í standardní doplÀky v cenû
Standardní zasklení TOP GLASS Utra U= 1,0
Argon, plast. termo rámeãek ‰ed˘
Stavební hloubka 8 mm
·edé tûsnûní u bíl˘ch oken
Pfiedsazené kfiídlo - okapnice - moderní funkãní
vzhled

Pozice firmy na trhu se upevÀuje a její v˘znam v oboru stavebnictví
roste. Do budoucna plánujeme v˘stavbu nov˘ch prostor a moderních
zákaznick˘ch center. Dûkujeme v‰em sv˘m dosavadním zákazníkÛm
a partnerÛm za pfiízeÀ. Profesionální t˘m pracovníkÛ je Vám vÏdy
k dispozici na telefonu nebo na poboãkách firmy OKNOSTYL, group s. r. o.
Blansko

Brno

Ti‰nov

Vala‰ské Mezifiíãí

Masarykova 14

Bayerova 23

Brnûnská 185

Polá‰kova 17/6

tel.: +420 731 501 740

tel.: +420 774 635 606

tel.: +420 731 501 744

tel.: +420 774 310 363

tel.: +420 737 246 979

brno@oknostyl.cz

tel.: +420 731 501 741

valmez@oknostyl.cz

blansko2@oknostyl.cz

tisnov@oknostyl.cz

www. oknostyl.cz

Prázdniny na hvězdárně a v planetáriu
Mikuláše Koperníka v Brně

ČERVENEC A SRPEN 2008
Pořady ve velkém planetáriu
od 1. července do 16. srpna, začátky ve 20 h.
pondělky:
Vesmír: zázrak stvoření
Vytvořil svět kolem nás blahosklonný Stvořitel, nebo souhra neuvěřitelných náhod?
středy:
Ve stínu světla
Podivuhodné přírodní úkazy planety Země – zatmění Slunce a Měsíce.
pátky:
Extrémní vesmír
Vzrušující výprava do světa umírajících hvězd.

SIMPLY CLEVER

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Superb: 5,7–7,6 l/100 km, 151–180 g/km

Nová ŠkodaSuperb se systémem TwinDoor

ELEGANCE
S ÚČELNOSTÍ
SE SETKÁVÁ

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 545 222 420, 602 592 670
e-mail: autosalon@automediabm.cz
www.automediabm.cz

Pořady pro děti od 1. července do 16. srpna

pondělky v 18 h. (vhodné od 10 let):
Vesmírné divadlo
Vyprávění o Slunci, podivuhodných planetách, tajemných hvězdách i cestě na Měsíc.
úterky v 10 h. (vhodné od 4 let):
Slunce tropí hlouposti
O nezbedném Slunci, které malovalo duhu, navštívilo hvězdy a mlsalo
med.

středy v 18 h. (vhodné od 5 let):
Kde se koupe Měsíc?
Pohádka o dvou kamarádech, kteří se vypravili za Měsícem a hvězdami. Letní souhvězdí.

čtvrtky v 10 h. (vhodné od 4 let):
Neposední kosmonauti
Návštěva u Mléčné dráhy. Dobrodružství na Měsíci. Závody na Saturnu.

pátky v 18 h. (vhodné od 7 let):
Zvířata a hvězdy
O známých i exotických zvířatech, která se zabydlela na hvězdné
obloze.

I KDYŽ ZE STRNIŠŤ FUČÍ, HORKO NÁS PŘECE JEN MUČÍ

Když se smysl pro krásu
a detail setká s unikátním
konstrukčním řešením,
vznikne výjimečný vůz –
nová Škoda Superb. Díky
patentovanému systému
TwinDoor představuje
Superb vlastně dva
automobily v jednom:
reprezentativní limuzínu
i praktický vůz pro volný
čas. TwinDoor vám dává
možnost vybrat si ze dvou
variant otvírání pátých
dveří podle toho, zda
převážíte drobná nebo
rozměrnější zavazadla.
Nová Škoda Superb však
nabízí ještě mnohem víc.
Přesvědčte se o tom
osobně při zkušební jízdě.
Škoda
ZÁRUKA
Objednejte si prodlouženou záruku
PLUS
Navštivte
nás co
nejdříve,
ke svému
vozu jako mimořádnou
výbavu.
těšíme se na vás.
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Tu největší vodní dávku zažijete v aquaparku, k tomu relax …tajenka

VODOMILOVÉ SMĚŘUJÍ DO SENCE
můžete vybrat ze dvou typů sauny –
parní a suché finské. Občerstvení
nabízejí čtyři bufety, samoobslužní
sportbar, palmová zahrada a restaurace s terasou. Součástí areálu
je také hřiště na plážový volejbal,
dětské hřiště a hřiště pro malou kopanou. K neposledním krokům vašeho komfortu je využívání všech
služeb aquaparku bez toho, že bys-

Rekreačně-relaxační vodní svět,
AQUAPARK SENEC najdete na
nejznámějším místě letoviska západního Slovenska Sluneční jezera
na severu Sence.
Víceúčelový komplex poskytne
každému zákazníkovi po celý rok to,

po čem právě touží. Oddech, relaxaci, brouzdání ve vodě a zábavu
v příjemném prostředí. Po dobu letní sezony nabízí návštěvníkům třináct bazénů, v zimním období můžete využívat osm z nich. Relaxační,
klidový, dětský vnitřní a proplouvací
bazén dosahují teplotu od 28 do
38 stupňů Celsia. Do vody vás zlá-

kají nespočetné vodní
atrakce – masážní lavice, vodní trysky, protiproudy, vodní chrlič,
vzduchový gejzír či vodní deštník. Všechny děti zláká skluzavková
dvoudráha a tobogány.
A pozor, v loňském létě
přibyly na tobogánové
věži AQUA FUN nové
bláznivé atrakce – tobogán Mississippi, dlouhý
104 metry, kamikadze
skluzavky, čtyřdráha
Tsunami, dvě samostatné skluzavky a „space
hole“ Tornádo, jediná
vodní atrakce tohoto
druhu na Slovensku.
V areálu najdete
i saunový svět, kde si

te u sobe nosili finanční
hotovost. Díky elektronickému čipovému systému budete hotovost
potřebovat až při odchodu z vodního světa.
Přijďte si i vy pro nezapomenutelné zážitky do Aquaparku
Senec!

www.aquathermal.sk

VODNÍ SVĚT

Vylosovaný výherce prázdninové křížovky obdrží volné vstupenky do AQUAPARKU SENEC
Text nám zasílejte do 15. srpna 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.
Výhercem červnové křížovky a vstupenky do westernového městečka se stal pan Čech z Uherského Hradiště.
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544 422 622

PRAČKY – MYČKY – LEDNIČKY – LCD-PLAZMY-T V

ZDARMA SPORTOVNÍ TAŠKA!!!
ČEKÁ JEN NA VÁS!!!
TAŠKU OBDRŽÍTE PŘI CELKOVÉM
NÁKUPU NAD 2 000 Kč
A PO ODEVZDÁNÍ KUPONU.

SRPEN K ZIMĚ HLEDÍ A RÁD VODU CEDÍ

Platí na všechno (i na akční a letákové) zboží.
Dárek nelze vydat současně s jiným
reklamním dárkem. Nabídka platí
do vyčerpání zásob.

13krát na Moravě

544 218 003
543 214 397
545 229 800

.
M O R A V S K Á R E K L A M N Í , SP OL. S.R .O
PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM
U.
I KLIENTŮM K RÁSNOU DOVOLEN O

té šavle), dokázal v časovém limitu jedné minuty useknout šavlí hrdlo 56 lahví vína
Champagne P. Brugnon o objemu 0,75 l,
a překonal tak o jednu
jedinou láhev svůj vlastní dosavadní český rekord z října loňského
roku!

SM R Š Ť
.
.
.
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TAŽENÍ AUTA
KREJČOVSKÝMI NŮŽKAMI
ZAPŘENÝMI O BLÁNU
MEZI PRSTY
Fakír Petr Fiedor dokázal něco,
co určitě nezkoušejte! Tenhle muž
s posunutým prahem bolestivosti
rozpohyboval a poté i odtáhl automobil Toyota Land Cruiser 200
o hmotnosti 2795 kg do vzdálenosti 29,1 m, a to pouze za pomoci rozevřených krejčovských nůžek, které rekordman svíral blánou mezi dvěma prsty své pravé
ruky!

NEJVÍC OBRUČÍ
ROZTOČENÝCH NA TĚLE
Také se tomu říká hula-hop.
I v této disciplíně eviduje databanka českých a světových NEJ pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit nevídané výkony.
Donedávna byla českou rekordmankou Štěpánka Šimůnková,
která v r. 1987 dokázala na svém
těle rozpohybovat 17 obručí na-

České rekordy na počítačích
VSP DATA

jednou. Od té doby ji nikdo nepřekonal, až teď na festivalu
Pelhřimov – město rekordů se to
podařilo Evě Launové z Pávova; ta
roztočila na svém těle 20 gymnastických obručí najednou, všechny se točily na jejím těle mezi podpažím a koleny.
A ještě jedna zajímavost:
Roman Schedler z Rakouska to-

hle dělá taky, ale s 24 kg těžkou
pneumatikou od náklaďáku. Při
svém rekordním výkonu jí vydržel
točit celou minutu a 12 sekund!

NEJVĚTŠÍ PRALINKA
Společnost TRILIT vyrobila rekordní pralinku o průměru 50 cm
a nevídané váze 80 kg. Výroba
probíhala tak, že do formy bylo
nalito 15 kg mléčné čokolády,
z čehož vznikla po otáčení a chlazení čokoládová koule o síle stěny

NEJVÍC OTEVŘENÝCH
LAHVÍ ŠAMPAŇSKÉHO
VÍNA USEKNUTÍM HRDLA
ZA 1 MINUTU
Milan Průcha z Františkových
Lázní, český velvyslanec řádu rytířů vína Champagne (Bratrstvo zla-

25 mm. Ta byla poté naplněna oříškovým nugátem a nakonec byla
celá pralinka obalena mléčnou
čokoládou a mandlemi. Proces
výroby trval 2 dny. Množství surovin by stačilo na 4490 ks běžných
pralinek.

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

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

... i tak by šlo nazvat nedávno skončený 18. ročník
mezinárodního
festivalu
Pelhřimov – město rekordů.
Na největší akci svého druhu v Evropě padlo 102 českých a světových rekordů
a několik z nich najdete i na
této stránce:

VZPÍRÁNÍ
ŽIVÉ VÁHY
Na fotografii Reného
„Golema Richtera“, která ho zachycuje při jeho
rekordním pokusu, jímž
se v Pelhřimově znovu
zapsal do České knihy
rekordů, si všimněte
jednoho veledůležitého
detailu: silák ve chvíli,
kdy dokázal zvednout
břemeno představující
91,38 kg živé váhy ze
země do vzpřímené polohy, použil jen a pouze svůj malíček!
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Putování Kabrňáka po slovenských přírodních skvostech a hvozdech zakončíme
samozřejmě v Tatrách a dal-
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článku seznámit se do podrobností se všemi vhodnými a zajímavými turistickými cíli. Naší
snahou je vybrat pro vás to nejlepší pro rodinnou dovolenou.

jsou tvořeny 14 km dlouhým
vápencovým hřebenem, zatímco
ostatní Tatry jsou žulového složení. Ve Vysokých Tatrách je samozřejmě možné využít visutou lanovku, která vás dopraví až na druhý
nejvyšší vrchol Lomnický štít. Z nezapomenutelné ptačí perspektivy
si můžete prohlížet nejen okolní
slovenskou krajinu, ale také část
sousedního Polska. Od loňského
roku je možné dokonce rezervovat
si přímo na vrcholu apartmán
a zde strávit příjemnou noc spojenou s pozorováním hvězd, nebo
můžete zvolit toto místo jako orlí
hnízdo pro vaše svatební líbánky.
V přitažlivém lesním prostředí
Vysokých Tater je mnoho míst,
kde najdete skutečnou pohodu
a hlavně velmi zdravý vzduch. Na
některých místech byla již před
mnoha lety vybudována sanatoria
pro léčení plicních onemocnění.
Ve střediscích jako je Starý
Smokovec, Tatranská Lomnica na-

Lanovka
na Lomnický štít

Vodopády
Studeného potoka
ších lokalitách, které jsou charakteristické jen pro tuto část
Evropy. Slovensko patří mezi
země, které mají velmi vzácnou koncentraci přírodních
krás na poměrně malé ploše.
Není v možnostech tohoto

Vysoké Tatry – nejvyšší a nejsevernější součást mohutného
a 1200 km dlouhého Karpatského
oblouku. Nejnavštěvovanější je východní část, ale velmi atraktivní
místa najdete také v Západních
Tatrách a Belanských Tatrách. Ty

jdete mnoho možností ubytování
a také se neustále dokončují
nové bazény a lázeňská centra.
Nenechte si ujít ani procházku kolem Štrbského plesa. Pokud jste
dostatečně fyzicky zdatní, pak
na některé vrcholy tatranského
masívu se můžete vydat pěšky,
doporučujeme Velickou dolinu,
Batizovskou dolinu a přímo nad
vámi se bude tyčit Gerlachovský
štít, který je nejvyšším tatranským
vrcholem. Třpytivou ozdobou tatranských dolin jsou horská jezera
– plesa. Všechna jsou ledovcového původu a největší a nejhlubší
pleso na území Vysokých Tater je
Velké Hincovo pleso. Úplně největším plesem je však Mořské
oko, které se ovšem nachází na
polské straně Vysokých Tater.
Neodmyslitelnou součástí Vysokých Tater jsou však i vodopády
a k největším z nich patří 80 m vysoký Kmeťův vodopád. V jeho blíz-

Bešeňová

kosti se nachází atraktivní a turisticky frekventovaná Ko
^prová dolina. Zajímavé jsou i vodopády ve
Velké Studené dolině a nenechte
si ujít příležitost pozorovat vodopád Skok v Mlynické dolině.

bo alespoň Mýto pod Ďumbierem
a Čertovici. Po náročných výletech zapůsobí jako balzám výlet
po řece Hron, která je nejvyhledávanější řekou na splavy, protože
nemá mnoho technických překážek. Příznivci vodních sportů se
při vyšším stavu vody projedou od
Brezna a mohou vplout až do řeky
Dunaj.

Lanovka
na Skalnaté pleso

ních koupalištích. Nejznámější z nich
je Tatralandia a Lešeňová, ale
přírodní vodu najdete kousek
od Liptovského Mikuláše, kde je
vodní nádrž Liptovská Mara.

Spiš – klenotnice Slovenska,
která je v mnoha směrech podobná švýcarským kantonům. Tak jako
ve Švýcarsku kanton, tak i na
Slovensku župa žila vlastním životem. Vznikalo zde vlastní nářečí,
kroje i kulturní dědictví. Najdete
zde překrásné hory, zajímavé stavby, neopakovatelné rokliny, zejména v oblasti Slovenského ráje, ale
jsou tu také překrásné řeky
Hornád a Poprad. Vodní toky jsou
také velmi vhodné pro rybáře a mi-

jsou v těchto místech velmi dobře
rozvinuty, a pokud máte chuť strávit v sedle svého horského kola
nějakou tu hodinu, můžete se vydat také do Brezna, starobylého

Skalnaté pleso

Neodmyslitelnou součástí tohoto regionu se stala i atraktivní Černohorská železnice s parním
vláčkem, která je provozována
z Chvatimechu do Čierného
Balogu.

Na závěr si vás jen dovolíme
upozornit, že dobrý pozor si musíte dávat nejen na počasí v horách,
které se mnohdy může změnit
z hodiny na hodinu, ale také si
kontrolujte nejen sebe, ale i své
děti v chráněných krajinných oblastech, protože jsou zde poměrPlavba po Dunajci

bude po takovém výletě jako
v ráji.

Liptov – Tento turistický cíl je
hlavně vhodný pro ty, kteří mají
rádi kulturněhistorické památky
a zachovalou lidovou architekturu.
Liptov je jedním z nejkrásnějších
a nejvyhledávanějších regionů cestovního ruchu na Slovensku.
Nachází se na jihovýchodě žilinského kraje, v Liptovské kotlině,
kterou obklopují Vysoké Tatry,
Západní Tatry i Nízké Tatry a Velká
Fatra. Z těchto důvodů je to ideální východisko pro pěší turistiku
i cykloturistiku. Geograficky je
Liptov ucelenou oblastí vyznačující se svéráznou lidovou architekturou a folklorem. Rezervace lidové architektury ve Vlkolinci je atrakcí, která je zařazená dokonce
do kulturního dědictví UNESCO.
V tomto regionu najdete také mnoho možností vykoupat se v termál-

lovníky vodních ekosystémů. V létě slouží horské louky jako pastviny pro ovce a dobytek, v zimě se
na rozsáhlých zasněžených plochách prohánějí turisté na lyžích.
Do této oblasti je možné vlastně
jet v kteroukoliv roční dobu a vždy
zde najdete příjemný klid, odpočinek a vzácnou přírodu, to vše můžete vychutnávat při pití vody z minerálních pramenů, kterých je
i zde poměrně hodně. Léčivá voda
ve Vyšných Ružbachách má léčivé
účinky, a tak můžete dovolenou
spojit i s ozdravnou kúrou.
Milovníci kulturních památek mají
možnost navštívit Levoču, Kežmarok a Gelnicu. I v tomto regionu
je celá řada kulturních památek
označena nápisem UNESCO
(Spišský hrad, Spišská kapitula,
Dobšinská ledová jeskyně).
Horehronie – Tento turistický
cíl je v srdci Slovenska a je cha-
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královského města s čtvercovým
náměstím a množstvím dalších lidových staveb. Pokud už dorazíte
až do Brezna, pak si rozhodně nenechte ujít výstup na Chopok ne-

www.tourbus.cz

ně přísní strážci pořádku a mohla
by vás neukázněnost stát mnoho
peněz navíc.
PaP

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

LINKY DO ITÁLIE
Udine • Mestre • Venezia • Padova
Bologna• Firenze • Perugia • Lucca od 950,–*
*Pisa
podmínky
PROMO 30•
Fix naleznete
• slevy
Livorno
Romana•www.tourbus.cz
Napoli
** podmínky pro získání bonusového jízdného 1 Kč jsou uvedeny na www.tourbus.cz

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 **

* Tarif PROMO30FIX - podmínky tarifu naleznete na www.tourbus.cz

CHORVATSKO
Tučepi • Podgora • Drvenik • Gradac • Ploče • Dubrovnik
Rijeka • Crikvenica • Malinska • Krk • Baška • Opatija
Rovinj • Pula • Zagreb • Karlovac
VNITROSTÁTNÍ
DOPRAVA •
IDSZadar
JMK
Plitvička Jezera
• Šibenik
od 875,–
• BRNO – PRAHA NYNÍ POUZE 95 Kč
•i příměstských
Trogir • linek
Split
•Primošten
Seznam dálkových
na www.tourbus.cz
•Omiš
Jsme významný
dopravce obsluhující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
• Makarska

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

VŠE POUZE ZA 950 Kč - Tarif PROMO 30Fix*

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

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Pieniny – Zde si přijdou na své
milovníci jízdy na pltích (vorech).
Řeka, která odvádí vodu ze slovenského území do Baltského moře, Bílý a Černý Dunajec, si vyhloubila svoji cestu vápencovými
skalami a výlet na pltích je skutečnou turistickou atrakcí. Pohostinní
domorodci vám po takové překrásné cestě nabídnou i celou řadu typických slovenských specialit, takže nejen oko, ale i žaludek

rakterizován zejména středisky
Banská Bystrica a Brezno. Oblastí
protéká druhá nejdelší slovenská
řeka Hron. Obě města opět nabízejí množství kulturních památek
a pozoruhodností a mohou se stát
východiskem pro pěší turistiku
v Nízkých Tatrách, Velké Fatře
a na dosah jsou i Kremnické vrchy. Cykloturistika a agroturistika

HOROSKOPY A ASTROLOGIE
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RAK (22. 6.–22. 7.)

Osoby narozené
v tomto znamení mají velmi dobře vyvinuté smysly a dobrou
paměť. Rak je personifikací jemnosti a slušnosti. Nikdo se nedokáže tak dobře a citlivě postarat
o dům, který je pro něj symbolem
bezpečí, a rodinu jako on. Váží si
rodinných tradic a vzpomínek na
minulost. Má rozvinutou představivost a dokáže velmi pečlivě pozorovat. Rychle se dokáže vcítit do
problémů jiné osoby. Rak rád pomůže, uklidní nebo dá. Jeho smysl
pro spravedlnost je velmi dobře
rozvinutý. Váží si cizích názorů, ale
nemá rád brutalitu a sprostotu. Má
rozvinutý umělecký talent zvláště
z mediálního hlediska.
Spřátelit se s ním není vůbec lehké,
protože je velmi nedůvěřivý. Všude očekává podraz a vše vidí v nejčernějších barvách. Velmi ho zajímá názor
většiny, a proto se rád ukazuje jen
v požadovaných pózách. Pochopit jeho pravé myšlenky a pocity je téměř

nemožné. Raka trápí neustále obava,
že někdo zjistí, co si doopravdy myslí nebo co ho trápí. Má nestálý charakter, proto i dosti trpí. Když dobře
ocení svoji sílu a šance, tak je velmi
mstivý a nemilosrdný. Velmi jednoduše se uráží a dobře a dlouho si urážky pamatuje. Každou kontrolu své
práce považuje za kritiku. Práci si
nejvíce cení samostatnou bez mnoha kontaktů s dalšími spolupracovníky. Rak je velmi dobrý specialista, solidní a s velkým pracovním nasazením. Vždy udělá to, co slíbil. Nemá
rád finanční rizika, proto i v práci přistupuje ke všemu z čistě materiálního úhlu. V lásce je citlivý, romantický
a žárlivý. Erotika pro něho není tím
nejdůležitějším, ale má trochu přebujelé představy o své výkonnosti. Váží
si domácnosti a stálých vztahů a nehledá náhodné románky. Většinou
bývá se svým životem spokojený, ale
občas bývá rozčarován.
Ačkoliv v mládí mívá trochu slabší
zdraví, tak ve středním a starším věku
většinou není nijak těžce nemocen.
Je úspěšný v každé profesi, a zvláště
jako historik, spisovatel, malíř, filozof,
politik, archeolog, lingvista, učitel, etnograf a námořník.
Planeta: Měsíc
Živel: voda
Roční období: léto
Přátelská znamení zvěrokruhu: Štír,
Vodnář
Šťastná čísla: 2, 7
Kámen: opál, podle talmudu
smaragd
Kov: stříbro

SNÁŘ

V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU
POD PÍSMENEM Č.

Čepice – uděláš nějakou hloupost
stará – získáš uznání
nová – neúspěch v podnikání
Černocha viděti – smutnou novinu uslyšíš
Čekati někoho – stojíš před velkými událostmi
V čekárně býti – tvá milostná touha bude ukojena
Černý bez jísti – pozdravení se z nějakého neduhu
kvésti viděti – milostné štěstí

Květina: lilie
Bylina: heřmánek
Strom: planá hrušeň, habr
Pták: čáp
Barva: stříbrná
Tkanina: samet

KOTLETY ZAPEČENÉ
SE ŠLEHAČKOU
4 kotlety, 1 pórek, 1 sladká
šlehačka, 1 kilogram brambor,
sůl, grilovací koření, máslo

RECEPTY PRO RAKA

SMAŽENÉ KUŘECÍ PUSINKY
400 gramů kuřecího masa, 100
gramů tvrdého sýra, 2 vejce,
2 stroužky česneku, hladká mouka, solamyl, olej, sůl

Brambory očistíme a nakrájíme na
asi 1 centimetr silné plátky. Zapékací
plech vymažeme máslem, poklademe plátky brambor a rozprostřeme
na kolečka nakrájený pór, osolíme.
Kotlety nařízneme na okraji, naklepeme, osolíme, okořeníme a položíme
na brambory a pór. Přelijeme šlehačkou a dáme do rozehřáté trouby zapéci. Asi po 40 minutách se šlehačka vypeče a brambory i kotlety zčervenají.

Kuřecí maso nakrájíme na malé
kostičky, osolíme, posypeme solamylem, promícháme a necháme v chladu uležet asi dvě hodiny. Vejce spolu
s asi 2 lžícemi hladké mouky, česnekem utřeným se solí a drobně nastrouhaným tvrdým sýrem dobře rozšleháme. V takto připraveném těstíčku namáčíme kousky kuřecího masa,
které ze všech stran opečeme v rozpáleném oleji.

čaj z něho píti – vysvobození z velké bídy
Černý chléb – těžká bohatá strava přivodí ti nemoc
Čerpati něco – budeš mít zbytečné výlohy
Červánky – spokojenost a klid srdce, šťastný obrat osudu
Červotoče viděti – bázeň a strach
Červotočivé dřevo – utrpíš škody od tajného nepřítele
Červená barva – štěstí v milostné záležitosti
Červená tužka – budeš mít vydání
Červi – mnoho jich viděti – tajné nepřátele znamená
Černá barva – smutek
Česati hladký vlas – věrní přátelé
vlasy rozcuchané – špatné zprávy
Četníka viděti – jsi podezříván
mluviti s ním – proces
Čestný úřad zastávati – dobrá zvěst tě dojde
Česnek trhati či kupovati – vstoupíš do obchodního jednání
jísti jej – máš špatné návyky
cítiti jej – do nepříjemné zaležitosti zapleten budeš
Číňana ve snu viděti – klidnou domácnost, též cestování
značí
Čísla viděti – budeš dělati dobré obchody, jinak hrej
s nimi v loterii
psáti je – zbohatnutí naznačuje
smazati je – do dluhů upadneš
táhnouti – dobré naděje na velký zisk
čísti napsaná – blaho
Čísti noviny – budeš pokračovati zdárně v životě
knihy – musíš se ještě mnoho učit
Čistiti něco – spořádané poměry
Číšník – viděti se jím – ztratíš svoji samostatnost
Číšnice – veselá budoucnost
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DOKONALÁ

OKNA

STÁT ZDRAŽUJE - MY ZLEVŇUJEME

51%!
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Otevírací doba: kuchynû: 541 211 216
Po–Pá: 10.00–12.00, 13.00–17.45 So: 9.00–12.00

včetně dopravy, montáže a vestavných spotřebičů

Masívní ložnice
Ohýbaný nábytek
Ortopedické matrace

KOMPLETNÍ DODÁVKY KUCHYNÍ NA KLÍČ

Horova 38 (vedle hotelu Kozák)
Brno-Îabovfiesky

sleva na veškerý
sortiment

www.bavax.cz

Kupón 5 %

NÁBYTEK
KUCHYNù
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K nízkým cenám sleva
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nábytek: 541 224 153

Výprodej vystavených kuchyní se slevou

50 %

Připravujeme novou expozici

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 BEZ HLUKU A ŠPÍNY
JE 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

