KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 9, ročník II, září 2008

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A VYSOČINY

NOVÁ KOLEKCE
PODZIM

U Medvídků

Pondělí–pátek:
9.00–18.00 hod.

IBC – galerie
Příkop 6, Brno

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

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 navíc!
Pronajměte auto, dům,
plot či pozemek
pro reklamní účely!
Tel.: 511 511 588

MRAMOR•ŽULA•DLAŽBY
OBKLADY•SCHODY•PARAPETY
KUCHYŇSKÉ DESKY•NÁHROBKY

Cihlářská 1a, Brno • www.mramor-alekos.cz
tel.: 549 253 572 • mobil: 728 169 864

SLEVA

až 5000 Kč

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

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

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

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

Psychowalkman: pořiďte si domácího lékaře!
Psychowalkman, odborně AVS přístroj, je dnes to nejlepší,
co si můžete pro zdraví a fitness domů pořídit. Dává mnoho možností,
některé věci řeší neuvěřitelně účinně a používání je hodně příjemné.
Psychowalkman používají známé osobnosti stejně tak jako fakultní
nemocnice, a jejich obliba roste závratným tempem.

Sama jsem nevěřila, tak jsem AVS přístroj
vyzkoušela. Navolila jsem si program ,,Lehké
dodání energie" a musím říct, že jsem se
nestačila divit. Už v průběhu ,,sezení" jsem se
cítila lépe, byla jsem uvolněná, a starosti
odplouvaly někam stranou. Po skončení jsem
měla ty příjemné pocity ještě výraznější.
Byl to úžasný zážitek a účinek jsem cítila
hned, i když se prý dostavuje až během
3-5 sezení. Asi jsem nějaká senzitivnější…?

Dál jsem byla překvapená, že ovládání
psychowalkmanu je jednodušší než
ovládání žehličky. Na přístroji si
vyberete program, například ,,Hluboká
relaxace" a zapnete start.
Ve sluchátkách uslyšíte rytmické zvuky
a ve speciálních brýlích budete přes
zavřená oční víčka vnímat příjemné
mihotavé světlo. Po několika minutách
program skončí a ucítíte účinek.
Za patnáct minut budete odpočinutá
jako po dvoudenní dovolené.
AVS přístroje vypadají jednoduše,
ale na jejich vývoji se podílelo také
několik nositelů Nobelových cen.
Drtivá většina uživatelů (98%) je podle
nezávislých výzkumů s účinky,
které udává dovozce, spokojena.
A asi polovina píše, že účinky ještě
předčily jejich očekávání!
Takže neváhejte: nemáte co ztratit
a budete doma výrazně zdravější,
odpočatější i veselejší.
Jana Musilová

-

V zahraničí používá psychowalkman
například herečka Demmi Moorová, u nás
si jej pořídila Dagmar Havlová, Dagmar
Patrasová, atletka Šárka Kašpárková
nebo Vlasta Parkanová.
Psychowalkmany rychle odstraňují únavu a
stres, nespavost, deprese, negativní nálady
(např. při PMS), potíže s krevním tlakem a
další. Rapidně zlepší učení či koncentraci,
dodají neotřesitelnou psychickou odolnost.
MUDr. Jan Cimický říká: ,,V dnešní době
bych jej doporučil snad každému. Používám
je od roku 1997."

www.galaxy.cz
Značkové prodejny:
vyzkoušení zdarma, celosvětový sortiment
Praha:
Moráni
Galaxy Na
Czech
s.r.o.5, tel. 224 912 000
Brno:
Kopečná
Kopečná
14 14, tel. 542 213 227
Plzeň:
Šipce 12, tel. 377 270 020
602 00V Brno-centrum
Ostrava:
Jiráskovo
10, tel.
Tel.: 542 213
227, nám.
731 028
713596110557
Liberec:
5. května č.p. 61, tel. 485 172 377
E-mail: brno@galaxy.cz

zavolejte si o katalog zdarma!

Redakční zamyšlení
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Vážení čtenáři,
Kabrňák v září oslaví své první narozeniny a již nyní má za sebou všechny dětské nemoci. Dá se tedy předpokládat, že ve zrychleném
vývojovém tempu bude úspěšně pokračovat a čtenáře svými pokroky jen
příjemně překvapovat. Sami ovšem ze svých zkušeností dobře víte, že
bez nějakého zakopnutí se prostě chodit nenaučíte, a stejně je to i s novým časopisem. Věříme, že postupný růst zubů se Kabrňákovi podaří bez
větších bolestí a že zdravé řezáky, tesáky a stoličky bude s úspěchem cenit i na konkurenční tiskoviny. Dravec z něj nikdy nebude, protože ctí pravidla etiky a morálky, ale rychlost a mrštnost mu rozhodně nechybí.

Výstava obrazků pana Jiřího Buršíka

V ČAJOVNĚ POD PETROVEM
DO 19. 9. 2008 OD 11 DO 20 HODIN

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

Rady do zahrady

TRVALKY
S výjimkou trvalek, které kvetou pozdě na podzim, můžete v září dělit a sázet všechny trsy květin. Při dělení odřízněte všechny nadzemní
části těsně nad zemí. Kořeny zkraťte přibližně o polovinu. Oddělky nesmějí být příliš malé, to by pak prvním rokem kvetly jen málo. Při výsadbě musíte vyhrábnout vždy tak velkou jamku, aby kořeny přišly do
země ve svislé poloze. Všechny rostliny nutně potřebují pevně zasadit
a poté zalít.

MEČÍKY
Hlízy raně kvetoucích odrůd mečíků byste měli vyndat ze země již
v měsíci záři. Nečekejte, až nadzemní části úplně zežloutnou nebo odumřou. Prokázalo se totiž, že u hlíz, které ponecháte v zemi, velmi rychle pokračuje rozvoj choroboplodných zárodků. Včasnou sklizní hlíz tomu zabráníte nebo alespoň přerušíte rozvoj chorob. Nesmíte se však
nechat svést k předčasnému vyrývání hlíz. Vhodnou dobu poznáte podle kořenů, jakmile se na nich projeví první známky odumírání, můžete
mečíky sklidit. Zjistíte to tak, že jednu hlízu na zkoušku vyryjete nebo jí
na jedné straně odhrábnete kořeny. Odumřelé kořeny jsou uvnitř hnědé.
JIŘINY
Uříznete-li květy jiřinek ve správném stadiu, vydrží ve vázách po dlouhou dobu.
Nejvhodnější je řezat jiřinky časně zrána. Vybírejte pouze plně rozvité květy. Všechna postranní poupata odřízněte. Ve váze tak jako tak nerozkvetou a pouze snižují trvanlivost řezaných květů. Na lodyhách nechte jen tolik listů, aby květina nepřestala působit dekoračně. Jiřinky
hned po uříznutí patří do vody a nesmějí být vystaveny průvanu. Stonky
musejí stát v dost hluboké vodě, kterou je třeba denně vyměňovat.
Jiřinky ochraňujte před nočními mrazíky, které se mohou případně vyskytnout už koncem září. Pak pokvetou až do října. Zářijové mrazíky bývají většinou tak slabé, že rostlinám na ochranu stačí lehké kusy látky,
zavěšené nad nimi.

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Kabrňák vás v tomto čísle zavede do Las Vegas, opět s ním můžete
snít, ale také něco dobrého sníst. Pro stálé cvičení mozkové kůry
můžete luštit a soutěžit. Prostě pro každého něco včetně těch, kteří stále doma něco opravují, vylepšují, mají permanentní chuť nakupovat
a utrácet.
Pokud máte i vy chuť s námi dělat tento časopis, pak neváhejte
a posílejte nám do redakce zajímavé tipy, pozvánky na zábavné akce,
uvítáme i legrační fotografie atd. Zpropagujte svoji obec, rodinu, přátele
a staňte se celebritami. Možná budete zapsáni do Knihy rekordů a k tomu všemu vám přejeme s agenturou Dobrý den hodně úspěchů.
REDAKCE

NEJ – ROZSÁHLEJŠÍ, NEJ – VÍCE ZANEDBANÝ
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Navštěvuji hrad Veveří
poslední čtyři sezony. Spojím
výlet s plavbou na parníku
po Brněnské přehradě, pěší
turistikou či pohodlně autem.

Skleníková terasa

Nádvoří
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První návštěva byla velmi skličující. Cesta krajnicí silnice, zarostlý
kopec a ruina. Ani mi nepřišlo, jak
je hrad plochou i staveními rozsáhlý. Prohlídky mne však v následujících letech překvapily, hrad

Pohled z Příhrádku na palác s břitovou věží

se mění postupnou obnovou
areálu, budov, hradeb a nádvoří.
Rozsáhlý hrad Veveří si jistě zaslouží pravidelný tok finančních
podpor pro svou obnovu.
Doufejme, že se státní instituce
nebudou chovat macešsky a z ruiny vystoupí nad Brněnskou přehradou skvostný historický dar –
STÁTNÍ HRAD VEVEŘÍ.
Z mola přístaviště parníků se nyní již dostanete bezpečnou cestou, dřevěnou lávkou přes Veverku
a dále upravenou pěšinou kopírující silnici v bezpečné vzdálenosti,
pohodlnou pro pěší, cyklisty,
kočárky i vozíčkáře. Pro výletníky
autem najdete v podhradí přírodní
parkoviště, na které navazuje již
upravená cesta k hradu.
Vstupné do areálu deset korun
je opravdu zanedbatelné, vzhledem k tomu, že je ještě podpořeno denním tiskem zdarma.
Projdete Jižní bránou a z mostu
se vám dostává pohled na
Skleníkové terasy. Pokračovat můžete prohlídkou výstavy v Paláci
s břitovou věží nebo dvorními trakty si projdete Vyhlídkové terasy
a Anglický trakt.
Po návratu na most se kolem
květinami barevného Purkrabství
dostáváte pěšinou k hradním budovám, které jsou doplněny dobovými prodejními stánky kovářů
a řezbářů, občerstvení, a pokračujete až na Příhrádek, kde se konají představení a doplňkové akce
– jako třeba výstava dravců.
Pěkný pohledu na celý hradní
komplex či okolí se nám dostává
také z ochozů Příhrádku.
Využijte tedy také vy volných víkendových dnů k návštěvě hradu,
třeba v měsíci září je spojíte s akcemi, jež vám výlet určitě zpestří.
Mat

řezbářka při práci

Mořský orel

Lávka přes Veverku

Tip na víkend
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Babí léto hrad Veveří
13. 9.–14. 9.
Výstava květinových aranžmá.

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 !

Svatováclavské řezbářské setkání, hrad Veveří
23. 9. –28. 9.2008
Mezinárodní řezbářské setkání. Přímo v areálu budou vznikat sochy s motivem a k poctě sv. Václava, patrona hradní kaple.

Košt vdolečků – Vlčnov
kulinářství – speciality
21. 9.
Košt vdolečků u Mikulců. Akce pořádaná 4. rokem. Také letos se můžeme těšit na vdolečky neboli svatební koláčky těch nejlepších pekařek
Slovácka. Součástí odpoledne již tradičně bude hudební a písňové překvapení a možná uvidíte také tradiční vaření povidel v černé kuchyni.

Rájecké jiřinky – zámek
Rájec nad Svitavou
netradiční prohlídky
příroda
13. 9. 2008–21. 9.
Více jak 100 druhů jiřinek aranžovaných v historickém prostředí.
Podzim na dědině Strážnice
netradiční prohlídky – lidové tradice
18. 9.–20. 9.
Ukázky zemědělské práce na moravské vesnici ve skanzenu.

Noční prohlídky – zámek Vizovice
netradiční prohlídky
19. 9.–20. 9.
Netradiční noční tématické a kostýmové prohlídky vizovického zámku.

Podzimní zootrofej v zoo Brno
Příroda – děti
4. 10.
Světový den zvířat. Soutěžní stezka pro návštěvníky po areálu zoo.

AKCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Oskorušobraní –
Tvarožná Lhota
lidové tradice – poutě
20. 9.–21. 9.
Slavnostní zakončení sklizně tohoto
vzácného ovoce na salaši Travičná –
ukázky tradičních výrob, netradiční
soutěže s okorušemi, jarmark řemesel, stylové občerstvení, vyjížďky na
koních, country muzika.

Mistrovství ČR
v sudoku 2008

KŘÍŽOVKY NÁS UDRŽUJÍ FIT
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Hádanky jsou staré jako
lidstvo samo. Křižování slov
bylo známo již v antice.
V Guinnessově knize rekordů
a dalších publikacích jsou
uváděny informace, že vynálezcem křížovky je Artur
Wynne, původem Angličan
z Liverpoolu působící v Americe. Jeho první křížovku uveřejnili 21. prosince 1913 v New
York World. Velký ohlas čtenářů způsobil, že se křížovky
začaly v uvedených novinách
pravidelně otiskovat. Jenže to
už se dávno otiskovaly u nás!
První křížovka jako luštitelská
úloha totiž pochází z Prahy.
Měla formu křížovkářské miniatury a vymyslela ji učitelka
Mlada Antošová z Modřan.
Tato první křížovka byla otištěna ve Sborníku hádanek
„Zlaté Prahy“ v roce 1899.
Nápad se zalíbil i dalším autorům a křížovky se začaly pravidelně otiskovat především
v časopisu Český hádankář.
V roce 1902 se jí říkalo hádanka křížová, o rok později
už hádanka křížovka (autor
Josef Pechan z Prahy). Jisté
je, že první křížovka na světě
jako luštitelská úloha nevznikla v USA, ale v Čechách.
Od té doby zaznamenala
křížovka obrovský rozmach.
Rozšířila se po celém světě
a u nás prakticky nejsou noviny či
časopisy, kde by se nevyskytovala. Milovníci křížovek a hádanek
se již od počátku 20. století začali sdružovat do hádankářských
a křížovkářských klubů, spolků
a kroužků. Řada z nich existuje
dodnes.
Největším hádankářským a křížovkářským kroužkem České republiky současnosti je brněnský

kroužek Kabrňáci. Úsilí o založení
hádankářského kroužku v Brně
se datuje už od roku 1904. Ale až
20. března 1924 byl definitivně
založen životaschopný hádankářský klub Kabrňáci. Řadami
Kabrňáků prošla plejáda zvučných jmen vynikajících hádankářů
a křížovkářů. V počátcích kroužku
to byli zejména legendární Josef
Čapek-Březinecký, zemský rada
Fuksa, Jarka Benešovský, Ludvík
Dvořák, ing. Tomek, dr. Znojil,
Miroslav Káňa, prof. Zahradníček
a mnoho dalších. Rozvíjela se postupně publikační činnost a z křížovek a hádanek se pomalu stávala nejen výborná zábava a vynikající prostředek jak neustále promazávat mozkové závity, ale i duševní sport.
Dnešní hádankářské a křížovkářské kroužky, a je jich hezká

řádka, se sdružují pod hlavičkou
Svazu českých hádankářů a křížovkářů (SČHAK), který vznikl
v roce 1968. Svaz pro své členy
organizuje soutěže, v nichž lze
získávat kvalifikační body a výkonnostní třídy. Nejvyšší třídou ve
všech kategoriích je mistrovská
třída a mohou se jí pochlubit jen ti
nejlepší jednotlivci. V řadách
současných Kabrňáků je hned několik mistrů, a to jak řešitelů, tak
autorů křížovek, klasických slovních hádanek a logických úloh.
Např. Kabrňák Vladimír Jemelík je
dosud jediným hádankářem
v České republice, který vlastní
mistrovskou třídu ve všech šesti
vypsaných kategoriích.
A v čem vlastně mezi sebou
hádankáři a křížovkáři soutěží?
SČHAK nabízí jak běžné soutěže pro nejširší veřejnost, tak i vr-

cholové soutěže, jako jsou
Česká křížovkářská liga (ČKL),
Česká hádankářská liga (ČHL),
Mezikroužkové luštitelské soutěže (MLS, MLSK), Nolčova křížovkářská maturita (NKM), celostátní
přebory, turnaje Grand prix
a mnoho dalších. Soutěže jsou
buď turnajové (luští se na správnost řešení a na čas), nebo korespondenční, v nichž se například luští křížovky, které jsou náročné nejen skladbou výrazů, ale
i tím, že řešitelé nemají k dispozici obrazec a musí na něj křižováním výrazů přijít. Je potěšitelné,
že Kabrňáci v těch nejnáročnějších soutěžích patří k vůbec nejlepším kroužkům. Vždyť například
takový Víťa Koudelka, Jiří Valenta,
Josef Hrbáček, Vladimír Jemelík,
Zdeněk Dočekal aj. se mohou
pyšnit spoustou individuálních vítězství ve vrcholových korespondenčních soutěžích, jako jsou
NKM nebo ČKL, Petr Vejchoda,
Roman Čejka, Dan Marek aj. sbírají zase vavříny na turnajích po
celé republice. Z celostátních
přeborů kroužků, které jsou
v podstatě neoficiálními mistrovstvími republiky, si Kabrňáci
pravidelně přivážejí medaile.
Obzvláště vydařený byl rok 2007,
kdy Kabrňáci vyhráli všechny kategorie soutěže družstev: křížovky,
hádanky i logické úlohy. Tento
hattrick se dosud žádnému jinému hádankářskému kroužku nepodařil.
V 80. letech vstoupili Kabrňáci také na mezinárodní pole.
Začali totiž pravidelně reprezentovat Českou republiku na tzv.
Mezinárodních křížovkářských
maratonech, kde se vytvářely
největší křížovky na světě během 24 hodin, a na soutěžích
Interenigma, z nichž se později
vyvinula hádankářská mistrovství
světa. Na prvním mistrovství světa
v řešení logických úloh v roce
1992 v USA tvořili české družstvo
samí Kabrňáci. Na MS 1993
a 1994 získalo družstvo ČR

Družstvo Kabrňáků na celostátním
přeboru křížovkářů v Zábřehu 2008

Mistr ČR 2008 v sudoku
Honza
Krtek Novotný

s Kabrňáky Karlem Hencem
a Pavlem Váchou dokonce tituly
mistrů světa.
Dnešní mladí Kabrňáci na tyto

úspěchy skvěle navazují. Honza
Krtek Novotný se v loňském roce
po vynikajících výkonech nominoval na MS v Brazílii, kde podal
skvělý výkon. Tentýž řešitel společně s dalším Kabrňákem
Jakubem Ondrouškem byli hlavními strůjci historického úspěchu
České republiky, která na mistrovství světa v sudoku 2008, vybojovala v soutěži tříčlenných družstev zlatou medaili a titul mistra
světa.
Kabrňáci však žijí také svým
obyčejným kroužkovým životem.
Scházejí se každé první a třetí
úterý v měsíci v 18 hodin v přátelském prostředí restaurace
Plzeňský dvůr na Šumavské ulici
4v Brně-Králově Poli. Na svých
schůzkách se věnují nejrůznějším
hádankářským problémům a také
mezi sebou měří síly ve vědomostních soutěžích, v řešení slovních
hádanek, logických úloh, populárních sudoku a v luštění křížovek.
Pokud máte i vy podobného koníč-

SIMPLY CLEVER

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

7

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

danky a logické úlohy Kabrňáků
najdete v mnoha časopisech, magazínech a novinách. Pro zábavu
i poučení všech milovníků tajů. Je
potěšitelné, že tento největší
a nejúspěšnější kroužek České
republiky našel své zázemí
v Brně-Králově Poli a jeho činnost je podporována zdejším úřadem městské části.
Pro red. Z. Chromý

KŘÍŽOVKY NÁS UDRŽUJÍ FIT

ka a máte zájem se setkat s lidmi
podobného zaměření, přijďte se
na schůzky Kabrňáků podívat.
Dveře jsou otevřeny úplně všem.
S Kabrňáky se můžete setkat také
jako s organizátory každoročních
květnových Brněnských hádankářských slavností v brněnském
Semilassu, na nichž se scházejí
nejlepší řešitelé z celé republiky.
A co říci na závěr? Křížovky, há-

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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Prázdniny jsou v trapu, ale
vzpomínky na ně zůstanou.
A nejen na fotografiích
a v hlavách. V řadě případů
připomínku o těch rekordních
či kuriózních prázdninových
výletech najdete i v České
knize rekordů. Však si přečtěte, co vše v této oblasti
Agentura Dobrý den z Pelhřimova – města rekordů, zaznamenala. V některých případech se jedná o záležitosti
vskutku pozoruhodné:

NEJVÍC CYKLISTŮ NA KRUHOVÉM OBJEZDU
Zřejmě nejmenší kruhový objezd najdete v Moravském krasu.
Přesto na něm současně po dobu
požadovaných 3 minut kroužilo
67 výletníků účastnících se tradičních závodů cyklistů a velocipedistů Tour de Kras. „Kruháč“
v obci Ostrov u Macochy má
vnitřní průměr 503 cm a šíři vozovky 418,5 cm.
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CYKLISTÉ REKORDMANY
PODRUHÉ
Obří nápis z lidí a jízdních kol
vytvořilo 577 studentů, profesorů
a zaměstnanců Gymnázia Josefa
Ressela v Chrudimi pod vedením
Anny Frantalové obří nápis „GJR“,
představující počáteční písmena
názvu školy. Délka každého z písmen mozaiky tvořené lidmi na jízdních kolech činila 22 m.

NEJVĚTŠÍ
TURISTICKÝ ROZCESTNÍK
Půjdete-li na výlet pěšky, narazíte na spoustu turistických značek.
Mimochodem máme u nás zdaleka nejlepší značení cest široko daleko, a to díky Klubu českých turistů, který inicioval v rámci letošních oslav 120. výročí svého založení výrobu obřího dřevěného turistického rozcestníku. Tedy onoho sloupku, který stojí na křižovatce turistických cest. Jenže ten rekordní má 8 metrů na výšku, jsou
na něm umístěny čtyři směrovky

značených cest v tradičních barvách (žluté, červené, modré
a zelené), tabulka s místním názvem (Staroměstské náměstí,
192 m n. m.) plus dvě tabulky
sponzorů.
Objekt, který je přesnou zvětšeninou klasických turistických rozcestníků v poměru 2,5:1, byl slavnostně vztyčen 14. června 2008
ve 14 hodin 14 minut a 14 vteřin na Staroměstském náměstí
v Praze.
PUTOVÁNÍ
S KONTEJNEREM BRITA
Ekovandr s kontejnerem podnikli v rámci osvěty týkající se tří-

i rozdávali ekologické testy, informovali obyvatele o možnostech
třídění odpadů a poskytovali rozhovory četným zástupcům médií,
kteří jejich putování sledovali.
Počet diváků přímo zúčastněných
děje a povzbuzujících podél trasy
se pohyboval kolem tisícovky.
Kuriózní vozidlo, pojmenované
rekordmany Brita, je vystaveno i s fotografiemi z neobvyklého čundru na zahradě expozice Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.
Už jen výpovědi samotných aktérů trempování s kontejnerem
jsou pozoruhodné: „Pokaždé
jsme vstali v sedm, sbalili jsme

dění využitelných složek komunálního odpadu studenti Míra
Jonáš, Lukáš Blažejovský, Tomáš
Skoumal a Daniel a Joel Hánovi –
vše průvodci pelhřimovského
Muzea rekordů a kuriozit. Po
Vysočině urazili pěšky se žlutým
kontejnerem na plasty, v němž si
vezli všechny své věci, za 6 dní putování nevídaných 180 km. Stihli
navštívit 52 obcí, ve kterých nejen
vzbudili rozruch a údiv, ale kde

stany a všechny věci a v devět
jsme vyráželi. Denně jsme ušli přibližně třicet kilometrů. Když pršelo, museli jsme hodně mazat kolečka. Popelnice nechtěla jet.
Nepříjemné byly rozmáchané boty a také vítr, který nám strhával
pláštěnky z hlavy. Nejlepší každopádně bylo, když bylo pod mrakem a nebylo ani příliš horko. Ze
začátku (než to bylo v novinách)
si lidé mysleli, že jsme zloději
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a ukradli jsme jim ve vsi jejich kontejner. Jednou na nás dokonce zavolali policejní hlídku. Čím více
jsme se stávali známějšími, tím

České rekordy na počítačích
VSP DATA

vstřícnější byly reakce lidí. Troubili
na nás z aut, mávali nám. Lidé nás
zastavovali, ptali se, jak nám to
jde. Nejčastější otázka byla: Kolik
kilometrů máte za sebou? Lidé
fandili, bylo to příjemné. To
se jelo nejlíp. Poslání mise?
Abychom šířili osvětu za třídění
odpadu. Všeobecné povědomí lidí o správném třídění odpadů je
dobré. A určitě to mělo smysl,
dostat se do České knihy rekordů a taky dostat mezi lidi informace jiným, zajímavým způsobem.“

REKORDNÍ VÝLET S KOŇMI
Nejpočetnější (a nádherné)
spřežení starokladrubských koní
má na svém kontě Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Při jejich
jezdeckém dnu bylo zapřáhnuto
do kočáru 22 starokladrubských
koní, kteří následně dvakrát objeli
předvádiště a absolvovali tak 2 kilometry dlouhý výlet, na který zúčastněné pozval a spřežení vedl
Petr Vozáb. Délka úctyhodného
koňského spřežení byla 30 metrů
a použito bylo mimochodem na
půl kilometru opratí!

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
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544 422 622
ZDARMA

KVALITNÍ ČESKÁ OSUŠKA
VERATEX PŘI NÁKUPU
NAD 3000 Kč.

MIMOŘÁDNÁ AKCE – DÁREK
OBDRŽÍTE I V PŘÍPADĚ JINÝCH
REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE PO ODEVZDÁNÍ
KUPONU.

VIDLE REZAVÍ, DÉŠŤ SE DOSTAVÍ

Platnost akce
do 26. září 2008

TULIPÁNY
nejsou příliš náročné na půdní poměry a daří se jim na těžkých i lehkých půdách. Lehké půdy jim sice vyhovují více, na jaře však nesmějí
být příliš suché. Hloubka výsadby činí pro cibule tulipánů 10 cm. Na
těžkých půdách stačí 8 cm. Cibule musejí přijít do země nejpozději
koncem října.

SIMPLY CLEVER

K AB R ŇÁ K
S PŘÍLOHOU

REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY
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šéfredaktorka: Iva Petrová

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
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VYCVIČTE SVÉ PSY

Máme doma psa, křížence, vybraného v útulku, neurčitého věku
(snad od 8 do12 měsíců). Během tří
měsíců si rád zvykl na nový domov.
Přehoupli jsme se přes zvykání na
denní režim, na místečka v novém
bydle, na venčení a vycházky, na vodítko, na dopravní prostředky. Také
máme kamarádku, je krásná, moc si
nechce s námi hrát, ale je velmi ši-

Jan Ámos Komenský: Hádankami ... pokračování v tajence.

vel štěkni! Někde se dočtete více
o základních povelech, někde méně, ale myslím, že tyto povely jsou
nezbytné pro bezpečné a hlavně
bezproblémové soužití psa s člověkem. Poslušnost psa je základním kamenem soužití. Bez toho jej
nemůžeme vzít na procházku, nemůžeme očekávat bezproblémové
chování u veterináře. Vychovávejte
své psy tak, aby vám byli dobrými
společníky doma i na cestách, aby
vám přinášeli radost i s běžnými
starostmi a nemuseli jste je zamykat před sousedy. Získejte co nejvíce informací, aby se u vás cítili
šťastně.
A jak si poradíte s výběrem
psích škol? Na internetových
stránkách zadáte – výcvik psů, objeví se vám psí školy, či firmy, které
se výcvikem zabývají. Podle krajů,
či města si můžete zvolit nejbližší
dle svého bydliště. Také pokud máte známé mezi pejskaři, zeptejte
se, jestli nemají již zkušenosti
s některou, hledejte reference.
Hledejte školu takovou, kde obsáhnou co nejširší záběr, to znaméná: poslušnost, agility soutěže,
zkoušky.
Vedení takové školy bude mít
určitě ty nejlepší zkušenosti,
jak pomoci s výchovou našeho
psího společníka. Zkušební lekce
je většinou zdarma. Nikdy není pozdě a cvičitel vás bude určitě informovat, čeho je váš mazlík schopen.
Mat
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PSÍ ŽIVOT

kovná a poslušná,
a hlavně vycvičená,
panička s ní chodí
do „psí školy“ na poslušnost a už dokonce zvládá soutěže
v agility. Dříve jsem
si myslela, že je to
trochu ztráta času,
vždyť má člověk „fůru
jiné práce“, než se
věnovat
pejskovi,
ale opak je asi pravdou.
Myslela jsem si, že
stačí, když mě pes poslouchá, trochu rozumí a respektuje moje povely. A tak jsem se nechala přemluvit a přidali jsme se s Hakim
(tak se jmenuje můj pejsek)
k Angie (tak se jmenuje naše psí
kamarádka) a k její paničce a ze
zvědavosti jsme se šli podívat do
jedné ze „psích škol“ na výcvik poslušnosti. Samozřejmě, že jsme si
taky tento výcvik zkusili.
Hřiště je pěkné, velké, plné různých barevných překážek. Jsou
zde noví páničkové s pejsky podobného vzrůstu. Také by se chtěli kamarádit, ale už jsou trochu
v poslušnosti dál, tak se, jako ve
správné škole, nesmí vyrušovat,
ale poslouchat pokyny a učit se
novým věcem. Paní cvičitelka má

respekt, chválí, přikazuje, zase
chválí a má i pamlsky za odměnu.
No a samozřejmě, že je i přestávka
na vyběhání se a „vyblbnutí“ před
další výukou.
A co jsme prozatím za první hodinku vyzkoušeli a snad i trochu
zvládli?
Vodit pejska na krátkém vodítku
u nohy po levé straně pána, na pokyn pejsek sedne, lehne, zůstane
a za to všechno dostane pochvalu
a dobrotu. Proběhli jsme a přeskočili pár překážek a také, a to se
nám líbilo nejvíc, jsme dostali volno a mohli se skamarádit s ostatními – a to je taky jeden z důvodů,
proč chodit do „psích škol“. Pejsek se naučí respektovat ostatní
pejsky – i toto je důležité pro jeho
bezpečnost a v neposlední řadě
i pro vaši peněženku.
Pes vše zvládl a měl očividnou
radost, já jsem zjistila, že mám ještě spoustu mezer, jak si s ním poradit, dostali jsme pokyny, čím pokračovat doma a už se oba těšíme,
jak příště půjdeme pokračovat.
Psi žijí s lidmi odpradávna.
Soužití s nimi ale není vždy tak růžové, jak by se mohlo zdát. Ne každý majitel vyžaduje po psovi, aby
zvládal agility nebo uměl „tančit“.
Pokud ale chcete žít se psem
v harmonii, měl by ovládat
alespoň základní povely. Mezi ně
patří: ke mně, sedni, lehni, zůstaň
a chůze u nohy, nesmíš, nebo fuj
(to aby si naši mazlíčkové nevzali
od někoho něco špatného) a i po-

LAS VEGAS DNES
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S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

jízdenky je poměrně vysoká pět
dolarů jednosměrná a devět zpáteční jízdenka, asi vezmu Dopravní podnik města Brna na milost.

Do Las Vegas létají spoje odkudkoliv z Ameriky, například
z Chicaga. Zdejší letiště nese
jméno pilota hrdiny. O’Hara se
proslavil odvahou v nerovném
souboji s japonskou přesilou, byl
vyznamenán Rooseveltem. Za
rok poté už neměl takové štěstí
a zmizel v Japonském moři ve věku ani ne třiceti let. V Brně nemáme bohužel hrdiny, a tak je naše
letiště pojmenováno podle fyzika
Macha. Toho kromě místa narození k Brnu nic neváže, vyrůstal
a žil jinde (navíc půlstoletí života
strávil v cizině) ani moc toho nenalétal! Zesnul v roce 1913, kdy
teprve začala pravidelná letecká
doprava v USA a osobní vzducholoď Sachsen přistála poprvé
v Čechách! Ale asi se s Machem
smířím, když Ostrava má zase
mošnovské
letiště
Leoše
Janáčka, který tam jen umřel.
Taky mohli použít Dvořáka, v jehož Jakobínovi je slovo letadlo
(…my cizinou jsme bloudili léta
dlouhá.).

Takto vypadá Vaňkovka v Las
Vegas, překvapilo nás kromě obchodů s luxusním značkovým zbožím, jsou zde i prodejny renomovaných firem (Sony) s cenami produktů nejnižšími v celém Vegas.
Smutné je, že technické vzdělání
personálu i v těchto odborných
obchodech je srovnatelné s naším Teskem (vyber si sám a nic se
neptej).

Movitější obyvatelé žijí v komplexech domů oddělených od
světa vysokým plotem a strážní
službou u vstupní brány.

Ostatní obyvatelé se také starají o svou bezpečnost. Jak je napsáno na tabulce nad mým půjčeným Chevroletem Cruiser, sousedé si navzájem hlídají své příbytky
a volají policii, vyskytne-li se tu podezřelá existence. Nechtěl bych
slyšet, co by asi řekli ti naši, co
nás „chrání a pomáhají“, kdybys
jim zavolal, že se ti u domu někdo
potlouká.

Na tomto mírně orezlém vraku
mě zaujal majáček za zadním
sklem, odpověď je napsána
na dveřích – CCOP. Je to místní
„pomocná stráž Veřejné bezpečnosti“!

Hotely mají i své, dá-li se to tak
nazvat, dopravní prostředky.

Přízemí hotelů je stejné – obchody a herní automaty. Aby se
hráči nezdržovali vytahováním peněz, mohou použít magnetické
karty ze speciálního automatu.
Funguje to opačně jako bankomat. Vloží se hotovost a vybere se
karta, kterou lze použít v jakémkoliv hracím automatu dané herny.
Karta zůstává vsunuta v hracím
stroji a kredit na ní se mění podle
úspěšnosti hráče. Hra končí, když
dojde kredit nebo chuť hrát. V lepším případě si lze vybrat zbylou
hotovost jako v bankomatu.
Nabízejí se zde služby všeho
druhu. Od advokátních kanceláří
oznamujících své vítězné případy
(např. vysouzení 178 tisíc dolarů
za zlomení nohy po uklouznutí na
chodníku) až po příchod děvčete
na pokoj do patnácti minut po zavolání. U těchto nabídek mě zaujala skutečnost, že někteří nabízeli i možnost platby za odvedenou práci kartou. Jen čistě technicky by mě zajímalo, kam se ta
karta strká? Myslím tím, jestli ty
pracovnice s sebou nosí jen terminál, nebo celou registrační pokladnu. Kdo ví?

Dá se povalovat u bazénů v hotelovém komplexu. Ochranka
vpustí jen ubytovaného hosta
a ještě mu prohledá případné plážové zavazadlo.

Dopravu mezi hotely zajišťuje
nově postavený monorail, cena

Ve Vegas se vytrvale staví, nové
a nové hotely. Nárazová poptávka
stále převyšuje nabídku. Zvykem
je tu nestejná cena ubytování
v průběhu týdne. V období prodlouženého víkendu, tj. čtvrtek až
pondělí, má většina hotelů taxu
o 30–40 % nižší než v ostatní
dny. Hotely, herny a parkoviště se
zaplní. Pozoruhodné na tom stavění je, že nikde není hluk, zablácené silnice a nepořádek, staveniště zaujímá minimální plochy, nijak neruší okolí, a to se staví i v noci. Asi místní stavební úředníci dělají to, co mají, a nečekají jen
s otevřenou kapsou jako třeba na
Balkáně. Říká se, že Balkán začíná tam, kde se už nevaří dobré pivo, tak nevím, jestli mi ještě chutná české pivo? Abych byl objektivní, ne všechno tady zcela funguje. Jak se do něčeho vloží lidský faktor (Ind nebo Asiat) a počítačová technika, je zle. Večer
před odjezdem jsem si šel nechat
vystavit účet za hotel. Když mi ho
vyjeli, shledal jsem, že jsem sdílel
svoji komůrku (80m2) s jakousi
Jenifer J. z Vermontu. Snažil jsem
se tu dámu vystrnadit nejen ze
svého života (co kdyby měla dřevěnou nohu, 120k g a chrápala)
a hlavně čtu, jelikož je to cestovní
doklad. Vše bylo marné, nepomáhalo ani moje naléhání, že uvidí-li
to moje manželka, rozvede se!
Ind v recepci se potil, tloukl do
kláves v počítači, kroutil hlavou,
ale dámu ne a ne vystěhovat.
Nakonec hodil ručník do ringu
a řekl, ať přijdu příští den, že se
prý změny ukládají vždy ráno?!
Pravda je, že jiná recepční mi čas-

ně ráno vytiskla žádaný účet už
bez vetřelce. Z toho plyne poučení: vyhněte se Indům!

LAS VEGAS A CELEBRITY

Není možné odolat, když tě lákají Whoppi i Nicolas.

Dozvěděl jsem se zde, kdo
vlastně byla dotyčná dáma.
Jmenovala se Marie Grosholtzová, pocházela ze Štrasburku.
Pracovala jako hospodyně u doktora, který zkoušel dělat voskové
modely osob. Ona se to nejen
naučila, ale měla i to štěstí, že žila za Francouzské revoluce.
Gilotina nezahálela a hodil se někdo, kdo uměl snímat posmrtné
masky pro morbidní podívanou
budoucích generací. Když začaly
docházet hlavy nebo slavní lidé
pro zvěčnění, přestěhovala se
i se svým uměním do tehdejší imperiální mocnosti Anglie, kde se
dožila úctyhodného věku takřka
devadesáti let. Byl jsem překva-

Samozřejmě nemůže chybět
popová hvězda Madona, ale
Michael Jackson chybí, přestože
zde prý v minulosti stál, asi už zasmrádl.

Vedle lamače ženských srdcí
Cloonea jsou připraveny vzadu
rozpárané svatební šaty, do nichž
mohou vdavekchtivé ženy vklouznout a nechat se alespoň zvěčnit
se svým idolem. Ještě štěstí, že to
krasavec George nevidí, z mnohých nevěst by dostal další žaludeční vředy.

Kde by bylo Las Vegas bez
Elvise a kde by byl Elvis bez Las
Vegas?
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Paní Osvaldová by asi napsala
svůj legendární text trochu jinak:
Britney nemá štěstí, že není kamenná, jinak by už stála, smíchy
by neřvala a nebyla by v pase zlomená.
Pro všeobecné obveselení je
možno vyzkoušet své pěvecké nadání v sále s figurínami hudebníků. Místní spíkr nejprve představí
adepta, zajistí ze syntetizátoru hudební doprovod a už se zpívá. Za
odměnu si umělec odnese jakýsi
dárkový poukaz na zboží. Dvěma
dívenkám z Kansasu se zpěvem
dokonale podařilo vylidnit celý
sál. Zpívaly duet, ovšem každá jinak, ale zato obě svorně falešně.
Prchaje jsem vzpomněl na již zmíněného Janáčka, který nezdárným
studentům s oblibou překládal výraz „Musica sacra“, jako „sakra, to
je ale muzika!“

Dosluhující prezident je centrem zájmu, zatímco Franklin
a Washington jen skromně stojí
opodál. Stojící hubeňour Lincoln
by asi neměl potřebnou stabilitu,
a tak ho posadili. Zdá se však, že
Bush zde asi není moc oblíben,
protože každý, kdo se s ním nechává fotit, se hrozně šklebí.

Nejoblíbenější prezidentský
pár Ameriky John Fitzgerald
a Jacqueline, léty prověřená trvalá
hodnota

Neil Armstrong a Edwin Aldrin,
osádka lunárního modulu Apolla
11, který 20. 7. 1969 přistál na
Měsíci. Je zde i ona památná
Neilova věta: „That’s one small
step for a man, one giant leap for
mankind.“

Jsou zde i otisky rukou slavných a videoprojekce postupu
zhotovování voskového modelu.
A samozřejmě síň hrůzy. Pouští
se dovnitř asi po dvanácti lidech,
proto je dost času přečíst si ve
frontě všechna vyvěšená sdělení.
Například, že máte štěstí, protože
je nový program – texaský masakr
motorovou pilou. Dále sdělení, že
se diváci mají chovat slušně k hercům a v žádném případě na ně
nemají sahat a rovněž tak políčkovat, knokautovat, kopat apod.
Každé skupiny se ujme holohlavý
pán, zavede ji do minikanceláře
a postaví je do řady, sedne si za
stůl a vede k nim uklidňující řeč,
zatímco se stěna za ním nadouvá
obrysem mordy netvora. Netvor
zmizí a všichni jsou ukolébáni monotónním hovorem, když tu náhle
pán najednou vyskočí a zařve, že
musíme být stále ve střehu. Pak
se tým seřadí do zástupu tak, že
každý má ruce na rameneou předcházejícího souseda, a vypustí se
na trať. Směr postupu je matně
osvětlován a z temných zákoutí
kulis na skupinu vyskakují různí
netvoři, i na maketu motorové pily
se dostalo. Já jsem byl třetí v zástupu, a tak jejich působení poznali více až ti za mnou. Je neuvěřitelné, jaké zvuky dokážou vyloudit některé ženy. Závěr je obchod
s předraženými suvenýry, a to je
vše.
Z cest pana
Zdenka Smejkala

S KABRŇÁKEM DO ZAHRANIČÍ

Trochu mě zamrzelo, že jsem
jakožto cizinec diskriminován vyšším vstupným, než mají místní, ale
na druhou stranu v Londýně se
platí číselně podobně vysoké
vstupné, ale v hodnotnějších librách. V londýnském muzeu nejsou stejné figury, ale Hitler zde
ani moc nechybí a hajlování za něho zastane Mike Jagger.

pen dokonalostí provedení figurín. Protože byly rozestaveny volně po místnostech a bylo pro
mne mnohdy svízelné rozeznat je
od návštěvníků. Mnozí totiž také
stáli a dlouho civěli. Málem jsem
se dostal do trapné situace, ale
dáma se naštěstí pohnula dříve,
než jsem si stačil připravit mobil,
abych ji zvěčnil. Z více než stovky figurín jsem mnohé ani neznal,
zejména golfisty a hvězdy baseballu. Potěšila mě i česká účast
Ivanky Trumpové, i když vedle
stojící Larry King mně pro ni nepřipadal jako vhodný partner.

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

14

PANNA (23. 8.–22. 9.)

Člověk narozený
v tomto znamení má
vrozené
sklony
k vědě a podnikání.
Pomáhá mu v tom ambice a výdrž. Výraznou vlastností jeho
charakteru je realistický pohled
na život. Své různé schopnosti
rád využívá při práci a má díky tomu úspěch. Je to osoba přesná
a velmi pečlivá. Je to perfekcionista ve všem, co dělá. Dobře si
poradí v technických vědách
a s ruční prací. Vše, co se ho týká, velmi pečlivě promyslí. V životě se spoléhá sám na sebe
a velmi nerad jde do podniků bez
racionálního zdůvodnění. Má rád
to, co je trvalé a bezpečné, ve
všem jiném dokáže mít vlastní
názor. Je citlivý na kritiku, ale
sám velmi rád kritizuje. Ve svých
názorech bývá velmi konzervativní. Na cokoliv nového i na různé
změny si Panna zvyká dosti pomalu. Obecně je skromný, klidný,
citlivý, ale bývá zlomyslný. V kon-

taktech s lidmi se rozhoduje
podle jejich užitečnosti pro jeho vlastní cíle. Velmi často mívá
komplexy. Snaží se omezovat
kontakty s lidmi, ale bývá dosti
oblíben. Dokáže se přizpůsobit
každé společnosti. Má rád zábavu a dobrou kuchyni. Během
času se z něho stává lakomec
a mívá různé zvláštní zvyky.
Láska mu nepřináší vždy štěstí,
neboť si příliš často musí něco
propočítat a promyslet. V tomto
znamení je hodně starých mládenců a starých panen. První
milování většinou zažije až
v manželství.
Panna je většinou velmi opatrná na své zdraví, které má
dobré až do velmi pozdního věku. Nejlépe si poradí jako lékař,
učitel, poradce, diplomat, obchodník, sochař, kritik, malíř
a filozof.
Planeta: Merkur
Živel: země
Roční období: léto
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Střelec, Kozoroh
Šťastná čísla: 5, 10
Kámen: nefrit,
podle talmudu – jaspis
Kov: rtuť
Květina: chrpa, sedmikráska
Bylina: čekanka, jasmín
Strom: cedr, borovice
Pták: holub
Barva: hnědá
Tkanina: hedvábí

SNÁŘ

V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME SYMBOLIKU
POD PÍSMENEM Č A D.

Člověka šťastného viděti – bohatství
spícího – malé radosti
mnoho lidí viděti – nepokoje
neznámého píti a jísti viděti – někdo se snaží o tvůj majetek
hezkého – zdraví
vousatého – sklony ke vzrušování se
Člun na vodě plouti viděti – láká tě nová láska
v něm jeti – nestálá věrnost

Zajímavé recepty pro Panny

ZELNÁ POLÉVKA S HOUBAMI
1/2 kg šťavnatého kysaného zelí, 100 gramů sušených hub (nebo 300 gramů čerstvých), 1 cibule, 1–2 brambory, 1 lžíce sójové
mouky, lžíce hladké mouky, 2
lžičky mleté sladké červené papriky, lžíce sušeného droždí, 3 lžíce oleje, sůl, voda

Houby (pokud máme sušené, tak
je předtím namočíme) osmažíme, zalijeme trochou vody, přidáme nadrobno nakrájené brambory a povaříme. Před ukončením vaření přidáme droždí a mletou papriku a nakonec mouku rozmícháme v troše vody.
Po chvíli dušení přilijeme potřebné
množství vody, přivedeme do varu
a odstavíme. Vmícháme sójový jogurt
(můžeme i normální), kyselé zelí
a sůl.

mandlí, 2 lžíce másla, lžička medu, 4 lžíce vody, 150 gramů zakysané smetany

Jogurt se zázvorem, česnekem,
skořicí, hřebíčkem, solí a mandlemi
umixujeme na hladkou kaši. Plátky
naskládáme do vymazané ohnivzdorné misky a potřeme kaší. Ohřejeme
máslo s medem, pokapeme kuřecí
plátky a nepřikryté necháme hodinu
odpočinout. Plátky 15 minut opečeme v troubě (na 225 stupňů), přikryjeme fólií a dalších 5 minut dopečeme. Výpek zředíme vodou, vmícháme zakysanou smetanu. Omáčku dochutíme solí, pepřem, cukrem a podáváme odděleně.

KUŘECÍ PLÁTKY
S MEDOVOU KRUSTOU
8 kuřecích plátků, 150 gramů jogurtu, 1/2 lžičky zázvoru, 2
stroužky česneku, 1/2 lžičky
skořice a soli, mletý hřebíček,
kardamon, 100 gramů mletých

potopiti se – ztráta rozvíjející se lásky
Čmeláka viděti – radost, slast
Čočku jísti – věští menší zármutek
přebírati – drobné mrzutosti značí
vařiti ji – ujdeš neštěstí
Čokoládu vařiti – značí zasnoubení v rodině, či u přátel
ochutnávati nebo píti – pozvání k domácí slavnosti
Čtverylku tančiti – dovedeš si zpříjemnit život
Čtyřspřežím jeti – získáš čest a moc
D
Dalekohled míti – hledí vstříc pěkné budoucnosti
Dámská společenost – chraň se klepů
Dámský střevíc – nevole, hádka
Daně ve snu vybírati – velká starost tě čeká
sám odváděti – starostí se střeseš
Dar obdržeti – tvé poměry se zlepší
Darovati něco – sklidíš nevděk
Datle jísti – lásky si vydobudeš
darovati – brzy políben budeš
Datum čísti – máš důležité věci před sebou
Ďábla viděti – upadneš v pokušení
mluviti s ním – špatní lidé tě vedou
Delikatesy jísti – štěstí, výhra
Dezertéra viděti, či sám jim býti – jsi skoupý
Déšť mírný – malé neznáze míti budeš
hojný – štěstí, neb nabytí zboží znamená
s větrem a bouří viděti – hrozí nebezpečí
zmoknouti – různá protivenství snášeti budeš
Deštník viděti – získáš důvěru
roztrhaný – upadneš do zlého vlivu
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SIMPLY CLEVER

VYUŽIJTE ČASOVĚ
Na
cestě k novémuNABÍDKU
vozu vás už
OMEZENOU
nic nezastaví: ŠkodaFabia
NOVÝCH,
SKLADOVÝCH
teď
jen za 3 500
Kč měsíčně
včetně
kompletního pojištění
A PŘEDVÁDĚCÍCH
VOZŮ

ŠKODA U VAŠICH
PRODEJCŮ

Stačí využít výhodné financování
od ŠkoFINu a můžete mít nový vůz
třeba hned. A pokud jde o základní
výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS,
airbagy řidiče i spolujezdce, boční airPřijďte
si nebo
například
pro
vůzVůz
bagy
vpředu
posilovač
řízení.
má navíc největší vnitřní prostor ve své
Škoda
Fabia
Ambiente,
třídě. Ale pozor, tato nabídka platí jen
do
června.nyní
Navštivte
nás proto
kekonce
kterému
dostanete
co nejdříve, těšíme se na vás.

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

sportovní styling kit zdarma.
Nebo si vyberte jiný vůz
Škoda s cenovou výhodou
od 30 000 Kč. Nenechte si ujít
tuto skvělou nabídku, která
platí do vyprodání zásob.
Těšíme se na Vás.

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let, zůstatková
hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše splátek je garantována po celou dobu financování

ŠkoFIN
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

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

Autonova Brno nabízí :

20 vozů ŠKODA Fabia za 3/4 ceny
Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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

SIMPLY CLEVER

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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Ušetřete až 25 % NÁKLADŮ NA TEPLO!!!

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

LINKY DO ITÁLIE
Udine • Mestre • Venezia • Padova
Bologna• Firenze • Perugia • Lucca od 950,–*
*Pisa
podmínky
PROMO 30•
Fix naleznete
www.tourbus.cz
• slevy
Livorno
Romana•
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

ISO 14001/ISO 9001 – ZÁRUKA KVALITY

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

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

