KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CESTOVNÍ
Číslo 12, ročník II, prosinec 2008

NOVÝ FORD FIESTA

Feel the difference

VŮZ PRO NOVÝ ROK 2009
DO KTERÉHO PŘEJEME VŠEM
HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI
–
–
–
–
–
–
–

RAŠINO a. s.
Jihlavská 2
Brno
http://www.rasino.cz

ABS
rádio s CD
přední airbagy řidiče i spolujezdce
centrální zamykání
el. posilovač řízení
el. zrcátka ovládaná a vyhřívaná
stavitelný volant ve čtyřech směrech

tel. 774 620 573
733 537 542

PRO AUTA, KAMIONY, MOTORKY, BUS

Akční
sleva

www.chiptuning-centrum.cz

–5O%

při uplatnění
kuponu

Pf
2009
Všem našim
zákazníkům děkujeme
za projevenou přízeň
a úspěšný rok 2008.

Přejeme krás
krásné
né prožití
vánočních svátků
a vše nejlepší
v roce 2009.

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

rožití

PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
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Až 5 000 Kč měsíčně navíc!
Pronajměte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamní účely!

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

Tel.: 530 509 001

www.tourbus.cz

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

Agentura AMNERIS

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

připravuje

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...

7. prosince 2008 19.00 h
ADVENTNÍ KONCERT
Katedrála sv. Petra a Pavla
G. Rossini: Petite messe solennelle – Malá slavnostní mše
Účinkují: Helena Kaupová- soprán, Jitka Zerhauová – alt, Peter Berger-tenor, Martin Gurbal-bas
Členové sboru opery Národního divadla v Brně, Ondrej Olos – klavír, Marek Paľa-harmonium
Dirigent Jaroslav Kyzlink

VÍCE SE DOZVÍTE NA www. TOURBUS.CZ

26. prosinec 2008 20.00 h
VÁNOČNÍ KONCERT
Katedrála sv. Petra a Pavla
J. J. Ryba: Česká mše vánoční

S TOURBUSEM
NEJEN PRSTEM PO MAPĚ

Účinkují: Daniela Straková-Šedrlová – soprán, Jitka Zerhauová – alt,
Zoltán Korda-tenor, Richard Novák – bas, Czech virtuosi
Dirigent Jaroslav Kyzlink

Vstupenky si můžete rezervovat nebo zakoupit v předprodej i
i v BKC na Běhounské 17, Brno
telefon: 542 210 863 a dále na amneris@post.cz. nebo hodinu před začátkem.

VYBAVTE SE
NA ZIMU

V PŘÍZEMÍ BUDOVY IBC NA ULICI PŘÍKOP V BRNĚ,
NAJDETE JIŽ ZAVEDENOU PRODEJNU NIKE - IBC SPORT

Oblečení pro veškeré sportovní volnočasové aktivity, novinky a trendy dle ročního období, sportovní
obutí, sportovní tašky a další doplňky. To vše můžete vybrat svým blízkým jako vánoční dárky.
Nevíte si rady s výběrem, či s velikostí?
Je možné využít nabídky Dárkových poukázek.
O C H OT N É P RO DAVA Č K Y VÁ M P O R A D Í A O B S LO U Ž Í VÁ S V E D N E C H

Po – pá 9.00–18.30 hod. • so – 9.00 –13.00 hod. • tel.: 545 175 360

Redakční zamyšlení
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Slavte s Kabrňákem

Pf 2009
Nastává čas vánoční
Ať už budeme zpívat koledy sami, v kruhu rodinném nebo v širším společenství lidí nám blízkých, ať nám přijde na jazyk rozverná písnička či
koleda pro naši radost a naději.
Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, děkujeme Vám za Vaši přízeň
a přejeme příjemné prožití svátků vánočních, mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2008
ZAMĚSTNANCI REDAKCE KABRŇÁKA

Adventní plavby – Břeclav
14. 12. 2008
Kouzelné adventní plavby na
pravidelných linkách na řece
Dyji. Vánoční výzdoba, zapalování svíček, koledy a ke každé
zpáteční jízdence svařené víno nebo čaj zdarma

Betlémy – zámek Vizovice
24. 12. –28. 12. 2008
Velká výstava betlémů v zámecké kapli

Vánoce v zoo

Zoo Brno opět pořádá Štědrodopolední krmení

Na Štědrý den, zhruba mezi 10. až 12. hodinou, se návštěvníci Zoo
Brno mohou zúčastnit komentovaného krmení, které se uskuteční u několika vybraných výběhů, například u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, surikat, kajmanů, ovcí a koz z Dětské zoo. Při vstupu do zahrady, jejíž pokladny se otvírají v 9 hodin, zájemci obdrží plánek s vyznačením expozic, kde na ně bude čekat chovatel, který komentované krmení povede. Vyznačena tam bude rovněž doba krmení, které se na
každém stanovišti uskuteční dvakrát, aby si návštěvníci mohli projít víc
míst, kde se bude krmit. Zvířata obslouží převážně jen chovatel sám, někdy ovšem může dětem přenechat část krmiva, aby si samy zvíře nakrmily.
Štědrodopolední krmení pořádáme od roku 1997. Od dřívější praxe
podávání krmiva doneseného návštěvníky z jejich domova jsme ustoupili, ani už jim nerozdáváme námi připravené
balíčky s krmivem.
Stávalo se totiž, že
někteří příchozí, i když
byli povinni ukázat zaměstnancům zoo, čím
budou krmit, krmili vším
možným a zvířata pak
měla zdravotní potíže.
Nový způsob organizace Štědrodopoledního
krmení rozhodně nijak
nezmenšil tradiční sváteční zážitek, zájem
o návštěvu zoo na Štědrý den v posledních
letech to potvrzuje.
Přítomnost chovatele,
jeho zasvěcený komentář či jeho odpovědi na
různé dotazy docela
dobře zapadnou do
podmanivé atmosféry,
která v zoo zavládne
vždy v tuto dobu.
Eduard Stuchlík

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Koncem každého roku se důvody k bujarým oslavám nehledají. Prostě
existují na všech světadílech a ve všech zemích. Vánoční dárky a rozjímání vystřídají ohňostroje, šampaňské, zpěvy a tance. Závěr roku je ale také
obdobím bilancování, hodnotíme, co se podařilo a co nám naopak dělá
vrásky na čele. S jistou nadsázkou se dá říci, že důvod slavit mají všichni, kteří letošní rok přežili. Na silnicích umírají nevinní lidé, nemoci zákeřné stále více ukazují svoji sílu a okradených i zmrzačených také přibývá. Buďme tedy šťastni, pokud k výše zmíněným zatím nepatříme. K tomu všemu je zapotřebí také trochu pověstného štěstíčka. Nadělujme si
tedy zdraví a štěstí, neutratíme peníze a možná uděláme větší radost nejmilejším než ono pověstné vánoční pyžamo nebo teplé bačkory. Pokora
a skromnost jsou důležitější než zlato, drahá auta, přepychové domy a jachty. Umět se podělit s ostatními i o to málo, které máme. Dokážeme to
vůbec ještě? Konec roku je obdobím, kdy se můžeme vyzpovídat ze všech
hříchů a napravit i mnohá nedorozumění. Kabrňák vám po celý rok
ukazoval svoji vlídnou tvář a pomáhal propagovat myšlenky a činy těch,
kteří si to zaslouží. Charita nemá být převáděna jen do roviny finanční, ale
také duchovní. Slavte s Kabrňákem a pozvedněte v den silvestrovský
číši s přáním všeho dobrého časopisu, který jste si oblíbili...
Kabrňák

6. PROSINEC: KDYŽ NA MIKULÁŠE PRŠÍ, ZIMA LIDI HODNĚ ZKRUŠÍ
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Co pod vánoční stromeček?
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Bude se mu ten dárek líbit?
Nedostal už něco podobného?
Nedostal to minulé Vánoce? Co mu
mám koupit? Nákup vánočních dárků
je vždy stresující a ožehavá věc. Firma
na zážitkové dárky UžijSiTo – www.uzijsito.cz – vám pomůže z nesnází.
Připravila pro vás speciální vánoční akci zážitkových dárků.
Buďte originální a darujte zážitkový dárek. Nestane se vám, že obdarovaný nebude mít z dárku radost. Muži mohou koupit ženám
víkendový pobyt v lázních, některou z masáží, vyhlídkový let balonem nebo let větroněm. Ženy na-

opak jízdu v terenním autě, zorbing, let stíhačkou, seskok padákem, paragliding nebo společný
víkend pro dva. Firma UžijSiTo počítá i s tím, že některý zákazník se nemůže rozhodnout jaký zážitek koupit.
Nerozhodnutým nabízí volný dárkový
poukaz různé ceny, za který si může
obdarovaný vybrat vše z nabídky firmy
UžijSiTo. Každý vánoční dárek je zabalen v dárkovém balení a ke každému je
přidáno i osobní vánoční blahopřání.
Vše je k dostání na adrese:
Mojmírovo náměstí 22, 612 00, Brno
– v areálu pošty. Zážitkové dárky
najdete na adrese www.uzijsito.cz.

Děkujeme všem svým posluchačům za jejich přízeň
v roce 2008 a do nového roku 2009 jim přejeme vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti
a příjemně strávených chvilek ve společnosti Rádia
Dyje – prvního slováckého rádia.

Kv ět i n a Š t ě d r éh o v e če r a
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Vánoční hvězda se latinsky nazývá Euphorbia pulcherrima, což znamená nejkrásnější z euphorbií. Pochází z Mexika, kde ji nazývají Flores de
Noche Buena, květina Štědrého večera. Podle staré aztécké legendy získala červenou barvu od kapek krve, když zamilované bohyni z nešťastné
lásky puklo srdce. Do Evropy se dostala teprve před sto lety. Vánoční
hvězdě se také říká poinsetia – po prvním velvyslanci Spojených států
amerických v Mexiku Joelu Poinsettovi, který se zasloužil o její rozšíření.

HVĚZDA JAKO DEKORACE
Kromě různých barev byly vyšlechtěny i rozličné tvary a barvy listů –
okrouhlé, špičaté i zubaté, tečkované i bíle lemované. Novinkou jsou kadeřavé listy, s nimiž rostlina připomíná rozkvetlou růži. Vybrat si můžete
mezi standardní, třicet až čtyřicet centimetrů vysokou rostlinou a miniaturní zakrslou formou. Tu lze na podnose či v misce doplnit třeba vonnými františky, svíčkou a sušenými plátky pomeranče. Přírodní vzhled
mají vánoční hvězdy zkombinované s břečťanem – květináč můžete
obložit kůrou i mechem. Svátečně působí květináč ovinutý zlatou nití či
omočený ve zlatěnce nebo stříbřence.
Mat

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 !

Vlašské ořechy ve vánoční kuchyni
Jednou z pochoutek, které
k Vánocům neodmyslitelně patří,
jsou vlašské ořechy. Jsou důležitou surovinou při tradičním pečení
cukroví a neodmyslitelnou součástí snad každé vánoční kuchyně.
Ořešák královský (Juglans regia) se
dožívá až stovky let a dorůstá výšky až
20 metrů. Plodem je nepravá peckovice s jádrem. Zralé plody se sbírají během září. Latinský botanický název ořešáku – Juglans – vznikl ve starém Římě
podle boha Jupitera, jemuž byl tento
strom zasvěcen.
P OU Š T Ě N Í LODI Č E K
Prázdné půlky od ořechů si můžeme schovat na Štědrý večer a vyzkoušet si jednu z lidových tradic - pouštění lodiček. Do prázdných polovin skořápek nakapeme vosk a upevníme vánoční svíčky. Lodičky se zapálenými
svíčkami necháme plout po vodě.
Komu lodička bude plout při kraji nádoby, ten se bude celý rok držet doma.
Jestliže lodička míří ke středu nádoby,
vydá se její majitel do světa.
Z vlašských ořechů se lisuje vysoce
kvalitní olej, který je zdrojem nenasycených mastných kyselin. Nachází se
v nich železo, selen, zinek, vitamin E
a skupina vitaminů B. Ořechy svým tvarem tak trochu připomínají mozek a staří Římané v této podobě viděli znamení, že vlašské ořechy podporují dobrý
vývin a výživu mozku. Vlašské ořechy
podporují celou nervovou soustavu.
Kromě toho mají ve srovnání s jinými
ořechy vysoké antioxidační účinky a také schopnost snižovat hladinu choles-

Radujme se, veselme se – ve Strážnici
při procházce skanzenem potkat
nejen mikulášskou a tříkrálovou
obchůzku, ale i další postavy patřící k tomuto období.
Pořad Radujme se, veselme

Atmosféra předvánočního a vánočního času na vesnici v 19. a na
počátku 20. století. Prvky tradiční
lidové kultury období od 1. neděle
adventu do Tří králů. Návštěvníci
mohou od 6. 12. do 10. 12. 2008

se... představuje předvánoční a vánoční čas na vesnici v 19. a na počátku 20. století. Přibližuje některé prvky tradiční lidové kultury tohoto období, mezi něž patří zajímavé magické praktiky, příprava
tradičních jídel, výroba tradičních
vánočních ozdob a úprava interiérů domácností.
V předvánočním pořadu se
představí řemeslníci, doplní ho
obchůzky Lucek, tří králů, koledníků s pastýřem a mikulášská obchůzka. Součástí programu bude
výstava betlémů a výuka koled.
Připraveny budou tvůrčí dílny pro

terolu v krvi. Bohužel jsou nebezpečné
pro ty, kteří mají problémy se žlučníkem, neboť snadno vyprovokují záchvat.
Nejchutnější jsou čerstvá – bílá jádra
bez slupky. Při jejich výběru platí pravidlo: čím světlejší skořápka, tím lepší jádro. A obzvlášť dobře chutnají například
v kombinaci s jablky, vždyť každý z nás ví,
a nejednomu se vybaví úžasná vůně výtečného jablkového závinu, upečeného
právě s těmito ořechy. www.novyvek.cz

NEPEČENÉ OŘECHOVÉ KOŠÍČKY
T ě sto
7 dkg ztuženého pokrmového tuku
20 dkg moučkového cukru
15 dkg mletých ořechů
1 dl rumu
Po l eva
18 dkg ztuženého pokrmového tuku
15 dkg moučkového cukru
7 dkg kakaa
Postup
Tuk rozehřejeme, přidáme cukr, ořechy, rum a vše zamícháme. Plníme do
papírových košíčků a polijeme polevou, kterou uděláme tak, že tuk rozpustíme, přidáme cukr a kakao

děti s možností zpracování těsta,
zdobení perníčků a výroby vánočních ozdob. Program bude obohacen ochutnávkou vína a zabijačkových specialit.
Red

13. PROSINEC: NA SV. LUCII JASNÝ DEN, UROSÍ SE KONOPÍ A LEN

CO POTŘEBUJE K ŽIVOTU
Poinsettie nemá příliš velké nároky na péči, několik zásad se však vyplatí dodržovat, pokud ji chcete mít stále krásnou. Vyhovuje jí pokojová
teplota do dvaceti stupňů Celsia a světlé místo ne však takové, kam by
přímo dopadaly sluneční paprsky. Neprospívá jí ani příliš blízké sousedství s topením. Zalévejte ji vlažnou, odstátou vodou, aby byla zemina
mírně vlhká – určité množství vláhy rostlina vyžaduje, ale rozhodně by
neměla stát stále ve vodě.
Pokud je vzduch v místnosti příliš suchý, začnou listy brzy opadávat.
V tomto případě pomůže rosení či miska s keramzitem či oblázky, naplněná vodou. Květináč na ni postavíte tak, aby do něj voda nevzlínala a nepřemokřila půdu. Odpařováním vznikne kolem rostliny příznivé mikroklima.

!
! VÁ N O Č N Í S L E V Y
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ČESKÝ NÁBYTEK – BÖHM
Štursova 3, Brno
tel.: 541 260 036 • po–pá 10–18 hodin
www.bohm-ji.cz

NOVÁ POHODA – obchodní dům, firemní prodejna PF nábytek
Jihlavská 26, Brno • po–pá 9 –19, so 9–12 hodin
tel.: 547 219 644
www.pfnabytek.cz

16. PROSINEC: ZÁVĚJ SV. ALBÍNY ZAPLAVUJE DOLINY

Hladká linie, účelný a jednoduchý design
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Díky budkám a krmítkům můžeme oživit
v zimě svoji zahradu a přilákat zdatné pomocníky. Věřte, že se vám na jaře odvděčí a pomohou sbírat a hubit škůdce.

V životě ptáků představuje zima skutečně
nejtěžší období roku. U druhů, které neodlétají
do teplých krajů, si zima každoročně vybere

svoji daň. Mimořádně nepříznivá je kombinace
deště, mlhy a teploty kolem nuly, kdy stromy
i keře namrzají a jejich větvičky pokryje led nebo jinovatka, které ptákům znemožní přístup
k potravě. Potom opravdu trpí hladem. My jim
ale můžeme pomoci. Vyhladovělí ptáci naši pomoc vděčně přijmou. Plaché sýkorky, brhlíci,
šoupálci, stehlíci, zvonci i pěnkavy si rychle
zvyknou krmítko navštěvovat, a to i na balkoně
v paneláku, jen nesmí být příliš vysoko.

BUDKA – KRMÍTKO

Chceme-li, aby ptáci si naši zahradu oblíbili,
začneme s pravidelným přikrmováním. Mylný
je názor, že stačí přikrmovat jen za silných mrazů. Tehdy už bývá pozdě, protože ptáci nejsou
zvyklí krmítko navštěvovat, a než ho najdou, mohou být tak vyhladovělí, že uhynou. Když už začneme na nějakém místě ptáky přikrmovat, měli
bychom pokračovat bez přestávky až do jara.
S jeho nástupem ptáci postupně přestanou krmítko navštěvovat a dávají přednost přirozené
potravě. Když už nehrozí návrat mrazů, což je
na konci dubna, můžeme krmítko vyčistit a uložit. Můžeme ale klidně jako Angličané, kteří
jsou svou láskou k ptákům pověstní, přikrmovat po celý rok. Ani v nejmenším to nebude přestupek proti přírodě.

KAM S BUDKOU – KRMÍTKEM
Krmítko dáváme nejčastěji poblíž stromů nebo keřů. Ptáci tak mají pocit bezpečí a v případě nebezpečí se mohou rychle ukrýt v pro-

středí pro ně známém. Tento požadavek máme
na zřeteli i tehdy, když je krmítko umístěné na
balkoně či okně. Potrava v krmítku by měla být
umístěná tak, aby do ní nepršelo a nesněžilo.
Do vzdálené části zahrady, kam nechodíme
každý den, dáváme krmítka se zásobníkem nebo pověsíme lojové kuličky se semeny.

JÍDELNÍČEK

V obchodech s chovatelskými potřebami najdete široký výběr potravy, která je určená pro
přikrmování venkovního ptactva. Nejčastěji to
jsou směsi semen slunečnice, prosa, lnu a obilnin. Takové krmivo doplníme čerstvým i sušeným ovocem, popřípadě zelenými listy a oříšky. V posledních letech je běžně k dostání
i lojové krmivo v síťkách, které můžeme rovnou
zavěsit na strom. Většinou jsou v loji zamíchaná
slunečnicová semena nebo arašídy.
Pozor! Pro většinu ptáků je škodlivé dávat
do krmítek strouhanku a zbytky pečiva. Nehodí
se pro ně ani špek, olej či zbytky sádla z vaření.
Více na www.floranazahrade.cz

Planetárium dětem
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TESTOVÁNÍ
TLUMIČŮ ZDARMA
Každý tlumič pérování má
svou životnost. S jeho klesající
účinností se snižuje i Váš
komfort cestování a hlavně
bezpečnost.

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně připravila pro děti i dospělé o vánočních prázdninách čtyři pestrá odpoledne. Od soboty 27. do úterka 30. prosince vždy v 15 hodin to
budou pohádková představení ve velkém planetáriu doplněná ukázkou zimní hvězdné oblohy. Například v sobotu 27. prosince se
v Pohádkách z nebeské zahrádky děti zamyslí nad tím, zda chodí Slunce spát jako my, lidé a která souhvězdí pozorujeme po celý rok.
Pokud má Sluníčko dobrou náladu, dovádí a má docela bláznivé nápady. O nich se malí posluchači dozvědí víc v nedělním představení Slunce
tropí hlouposti. Naopak Příběhy od Mléčné řeky, které vyprávějí o vodních zvířatech na nebi, se budou odvíjet pod umělou hvězdnou oblohou
v pondělí 29. prosince. A konečně v úterý 30. prosince se více rozhlédneme po sluneční soustavě. Příběh O ztracených planetách nejen popíše malým posluchačům tváře planet, ale zavede je ke zvířetníkovým souhvězdím, v nichž planety během roku pobývají.
Na pohádková představení navazuje další mimořádná akce:
za jasného počasí budeme pozorovat planetu Venuši a nápadné hvězdy dalekohledem. Tato pozorování probíhají rovněž od soboty 27. do úterka 30. prosince, a to v 16.30 hodin, navazují tedy na pohádky ve velkém planetáriu. Přijďte se přesvědčit i vy se svými dětmi o tom, že vánoční
nebe má své podmanivé kouzlo.

SKOČTE SI ZKONTROLOVAT
TLUMIČE VAŠEHO VOZU
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Okružní 5, Brno–Lesná
Tel.: 537 038 240, 606 737 444
www.automediabm.cz
e-mail: servis@automediabm.cz

Bližší informace získáte
na Škoda Auto Info-Line
800 600 000 nebo na
www.skoda-auto.cz

ŠkodaOriginální díly®

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

Akce se týká vozů Škoda
vyrobených v letech
1994–2005. Každý zákazník
navíc obdrží malý dárek.

23. PROSINEC: SV. VIKTORIE OBRÁZKY NA OKNA RYJE
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BRAMBOROVÝ SALÁT POKAŽDÉ JINAK

U nás nejznámějším bramborovým salátem je ten vlašský:
Brambory, nakládané okurky,
cibule, zelenina, šunka, pepř, sůl,
octový nálev. Každý z nás si už
našel své dobroty, kterými salát
vylepšit. Moje babička vylepšovala salát vajíčkem na tvrdo a majonézou. Doporučuji vám vyzkoušet
fazolový salát. Z vařených brambor a velkých barevných fazolí,

s cibulkou, octovou zálivkou, jemně krájenou nakládanou okurkou,
osolíme podle chuti opepříme
a je výborný i samotný. Z jakých
pochutin připravují saláty za hranicemi?
Německý bramborový salát:
Brambory, slanečky, petrželku,
kopr, ocet, nakládané okurky, olej,
cibuli, sůl a pepř.

Italský bramborový salát:
Na jeho přípravu jsou potřeba
nové brambory, vařené ve slupce,
oloupaná cibule povařená krátce
ve vývaru, ocet balsamico, sůl,
pepř, olivový olej, rajčata, bazalka
sýr mortadela. Příprava je podobná té české. Brambory uvařené ve
slupce vychladíme a oloupeme,
cibuli povaříme ve vývaru z bujonu, brambory nakrájíme na plátky

a cibuli na dílky, ochutíme solí
pepřem a balsamicem, přidáme
rajčata pokrájená na dílky či menší kousky, přimícháme nasekaný
fenykl a bazalku. Promícháme, zakapeme olivovým olejem a podáváme vychlazený. Na vrchu zdobíme polovinou plátků mortadely.

Španělský bramborový salát:
I zde se připravuje bramborový
salát z nových brambor. K uvaře-

kterého se může zúčastnit celá rodina?! Děti
i vy budete jistě nadšení. Je to krásná a stále
oblíbenější tradice. Z vizovického těsta se může vyrobit v podstatě všechno, záleží na vaší
fantazii. A jak na to?

TĚSTO SE VYROBÍ JEDNODUŠE:
Hladká mouka a horká voda (na 1kg mouky
asi 4dl vody). Aby nám figurky dlouho vydržely

Vizovické pečivo vzniklo na počátku
našeho století a navázalo tak na dávnou
českou tradici vánočního dekorativního
pečiva. Z válečků těsta se tvarují různé figurky - holubička, miminko, ježek, ptáček
aj. Tvary se při úpravě nastřihávají nůžkami nebo nařezávají nožem. Oči jsou
z koukolových semínek. Toto dekorativní
pečivo je symbolem jihomoravského
města.
Vánoce jsou svátky klidu a rodinné pohody, takže proč si je ještě nezpříjemnit tvořením,

VIZOVICKÉ PEČIVO

Advent v Diecézním muzeu
na Petrově
V neděli 14. prosince 2008 od
10.00 do 16.00 hodin proběhne

Máte rádi změnu? Přejeme
dobrou chuť.
red

máme hotovo, naskládáme výtvory na suchý
nevymazaný plech a necháme dvě hodiny uležet. Než dáme plech do trouby, potřeme vše
rozšlehaným vajíčkem a pozvolna pečeme
2 hodiny při 50°C. Až figurky začnou žloutnout, zvýšíme teplotu na 80–150°C a pečeme, dokud figurky nezezlátnou…
red

a nebyly popraskané, je důležité těsto pořádně zpracovat-ručně jej hněteme asi hodinu
a stejně tak dlouho necháme těsto odpočívat.
V mezičase si připravíme pomůcky: maličké
nůžky, nožík, špejlky, misku s vodou, rozšlehané vajíčko na potírání a různé druhy koření
(např. na dodělání očiček)… A můžeme začít.
Základ figurek bývá většinou stejný a to kulička nebo váleček. Pletýnky a věnečky samozřejmě začínáme ze 3 pramenů. Vše tvarujeme
ručně a další části přilepujeme vodou. Když

Průvodce adventem 2008 v Biskupství brněnském

PŘEDNÁŠKA BISKUPA CIKRLEHO
Smysl křesťanských Vánoc
V rámci cyklu "Tajemný svět víry", který pořádá Moravskoslezská
křesťanská akademie ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým
hnutím v Brně vystoupí také brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Přednáška nazvaná "Smysl
křesťanských Vánoc" zazní v úterý
9. prosince 2008 ve 20.00 hodin
v přednáškovém sále brněnského
biskupství (Petrov 2).

ným bramborům ve slupce, které
oloupeme a pokrájíme na čtvrtinky, přidáme orestované menší
kousky slaniny, utřené stroužky
česneku, sůl a pepř, jablko nakrájené na menší kousky, olivy, cibuli,
vinný ocet.
Portugalský bramborový salát:
Základem jsou brambory uvařené ve slupce, které vychladíme, oloupeme a nakrájíme na kostičky.
K bramborům přidáme pokrájené
olivy, cibuli, olivový olej, sůl
a pepř.
Francouzský bramborový salát:
Brambory uvařené ve slupce vychladíme, loupeme a pokrájíme
na dílky, ochutíme solí, posekanou šalotkou bílé víno, vinný ocet,
sůl a promíchaný na vrchu posypeme posekanými lístky celeru.

v prostorách Diecézního muzea
v Brně na Petrově (Petrov 1) předvánoční kulturní program nazvaný
Advent na Petrově.
Součástí akce, která volně naváže na úspěšný Svatopavelský
jarmark z června letošního roku,
budou ukázky tradičních lidových
řemesel (tvorba vizovického pečiva, slaměných ozdob, zdobení tradičních perníků, paličkování a další) s možností vyzkoušet si atraktivní techniky na místě. Některé výrobky s vánoční tematikou bude
možné i zakoupit.
Trvání programu, který je určen
pro veřejnost je předběžně stanoveno od 10.00 do 16.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Adventní koncert Hradišťanu
a Czech Virtuosi
Od 10. 11. začíná čajovna U anděla za vraty (Petrov 1) prodávat
vstupenky na adventní koncert

Hradišťanu a Czech Virtuosi, který se bude konat 15. prosince od
19.00 hodin v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně.

Vánoční koncert Kantilény
a Kantilénky na Petrově
Dne 25. prosince 2008 v 16.30
hodin zazní v katedrále sv. Petra
a Pavla na Petrově Vánoční koncert Kantilénky a Kantilény.
Předprodej vstupenek v Besedním domě.

Rybova mše zazní
na Petrově také letos
Česká mše vánoční "Hej, mistře" Jana Jakuba Ryby zazní v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
dne 25. 12. 2008 v 19.30 hodin.
VÁNOČNÍ KONCERT představí Dómský smíšený sbor,
Brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská, orchestr a sólisty. Řídí Petr Kolař.

Předprodej vstupenek BKCBěhounská 17, Prodejna DONUM - Petrov 9.

Vánoční vinšování s Ondrášem
Vánoční koncert nazvaný
"Vánoční vinšování s Ondrášem"
proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho dne
26. prosince v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Vstupné dobrovolné

Tři výherci prosincové křížovky obdrží ceny redakce Kabrňák. Tajenku nám posílejte do 31. 12. 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.
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15 let Eldent-elektro = 15% narozeninová sleva na svítidla
P R O

P O Ř Í Z E N Í

D Á R K Ů

IBC BRNO, Příkop 6:
Po–pá 8–18 hod., so 9–12 hod.
Tel.: 545 175 888 (IBC)

P R O

C E L O U

ELDENT
galerie svítidel

Zakázky: 602 789 555

elektro

R O D I N U

Prodejna Rozkvět,
nám. Svobody: po–pá 10–18.30,
adventní so, ne 10–19 hod.

Platnost kuponu do 31. ledna 2009 pro obě prodejny

metru a vážila 70 kg! Při její výrobě
bylo spotřebováno 40 kg mouky,
10 kg cukru, 40 vajec, 8 kg másla
a 2 kg mandlí a rozinek.
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PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

Absolutně nejvyšší vánoční svíci
v České republice dokázal zhotovit
Petr Caprata z Měníku, majitel a se
svou ženou také jediný zaměstnanec
firmy CAPRATI. Monstrózní svíčka je
vyrobena z palmového stearinu a má
na výšku 390 cm. Průměr svíčky vážící 25,3 kg je 9,6 cm a předpokládaná doba jejího hoření je výrobcem
odhadována na nevídaných 4200
hodin.
Maxisvíčka byla po oficiálním zaregistrování věnována pelhřimovskému Muzeu rekordů a kuriozit a dlouhodobě bude umístěna v kostele sv.
Bartoloměje v Pelhřimově. Poprvé
před veřejností bude zažehnuta
21. prosince v rámci tradiční vánoční
akce Zlatá neděle na radnici.

Vánoceimovském
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Pelhřimov je už tradičně spojován se sloganem „MĚSTO
REKORDŮ“. Zdejší Agentura
Dobrý den kromě jiného spravuje i Českou databanku rekordů
a ta – stejně jako Česká kniha rekordů - obsahuje rovněž kapitolu
VÁNOCE. Mnohé z českých vánočních NEJ... můžete vidět na
vlastní oči – vystavuje je totiž celoročně otevřené pelhřimovské
Muzeum rekordů a kuriozit:

Největší vánoční svíčku odlitou z parafínu vyrobil Karel Maděra z Jablonce
nad Nisou. Její výška je 301 cm,
protože v průměru má 15 cm, nedivme se, že váží půl metráku. Poprvé ji
viděli návštěvníci tradiční pelhřimovské akce Vánoce na radnici (loni
21. prosince), v rámci které si její návštěvníci každoročně pochutnávají
i na nejdelší vánočce v ČR.
Tu rekordní mají na svědomí šikovní cukráři a cukrářky z místní pekárny Adélka. Dlouhá byla čtyři a půl

ALE POJĎME NA OZDOBY:
Jaroslav Vajbar z Rakvic upletl největší slaměnou ozdobu – tzv. košík.
Jeho ozdůbka by musela zdobit
vpravdě monstrózní stromeček, neboť sama měří přes 2 metry na výšku
a padlo na ní 1800 metrů slámy.
NEJDELŠÍ PRSKAVKA
S NEJDELŠÍ DOBOU HOŘENÍ
Spatřit ji v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově můžete už od
r. 1996, kdy byla jedna z pětice nejdelších prskavek i zapálena. A vzhledem k tomu, že byla delší, než i ten
nejvyšší chlap – měří 250 cm – vydržela prskat i rekordní dobu 17:48
min. Její průměr je 1,4 cm a pochází
z dílny družstva Služba Ostrava.

skořápce od lískového oříšku. Betlém
skládající se ze stylizovaných figurek
Ježíška, Marie a Josefa má rozměry
21mm x 18 mm, postavičky jsou vysoké
cca 12 mm.

NEJMENŠÍ BETLÉM
Paní Jarmila Brhlíková vyrobila
z perníkového těsta – drůbeřky, připravovaného ze žitné mouky a horké
vody, miniaturní betlém umístěný ve

544 422 622
ZDARMA

KVALITNÍ FÉN
HODNOTĚ 499,–
PŘI NÁKUPU NAD 2000 Kč.

(Příkon 1800W, difuzér, 2 rychlosti, 3 teploty)

MIMOŘÁDNÁ AKCE – DÁREK
OBDRŽÍTE I V PŘÍPADĚ JINÝCH
REKLAMNÍCH AKCÍ,
ALE POUZE PO ODEVZDÁNÍ
KUPONU.
Platnost akce
do 30. prosince 2008

A ještě pár vánočních a předvánočních pozvánek
Chcete-li vidět nejvíc čertů na jednom místě, přijeďte 5. prosince na
pelhřimovské náměstí. Chcete-li
k pokusu o překonání tohoto rekordu
navíc i sami přispět, budete vítáni.
Akce začíná ve 14 hodin.
Chcete-li ochutnat obří vánočku
a vidět největší poštovní schránku určenou na dopisy Ježíškovi, neměli
byste chybět 9. prosince na
Staroměstském náměstí v Praze, odkud kolem půl čtvrté (stejně jako z více než dvou set dalších míst České
republiky) vzlétnou k nebi balonky
nafouknuté lehkým plynem a nesoucí
přáním Ježíškovi. Akce má podpořit
myšlenku českých Vánoc a českého

Ježíška – a naopak pokusit se vystrnadit vetřelce z ciziny představované
Santa Clausem a jinými červeně
oděnými vetřelci.
Chcete-li obdivovat největší vánoční svíčku v České republice, dát si
čaj z největší konvičky na světě a ještě k tomu zakousnout z tradiční obří
„štědrovky“, pak vězte, že 21. prosince se koná tradiční akce Zlatá neděle na radnici, kterou na náměstí
v Pelhřimově – městě rekordů – doprovodí spousta koled, ukázky práce
kovářů, lidoví řemeslníci, pohádky
a zpívání Nadi Urbánkové.
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ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?
Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo od výrobce.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.

redakce@mrs.cz
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Leží na řece Hudson a Východní
řece, které obepínají nejvýstavnější
jižní část - Manhattan a severně ležící část – Bronx. Severovýchodně od nich se rozprostírá
Queens a jihovýchodně Brooklyn.
Dopravní spojení s Manhattanem
zajišťuje soustava tunelů a mostů.
Hustý provoz v několika pruzích zakazuje odbočení doleva, a vyvstane
li tato potřeba, nutno třikrát odbočit
vpravo.

Empire
State
Building

Kdo by si jen pomyslel v době, kdy holandští přistěhovalci za směšných dvacet dolarů koupili od indiánů část území
jižního Manhattanu, že tu bude někdy
město s dvaceti miliony obyvatel!
Manhattan je stroze pravoúhlý. Západovýchodně vedou ulice (Street). A od severu k jihu třídy (Avenue). Pro snazší orientaci většinou nemají jména, ale jsou očíslovány – třídy od východu na západ
a ulice od jihu k severu. Pak si stačí jen
zapamatovat, že 5. Avenue půlí ulice na
západní (označení W) a východní část

(E) a už se tu neztratíte. Systému se vymyká jen Broadway, která nejenže vede
šikmo, ale má i jméno!

Letiště je zpravidla to první, s čím se
ve městě setkáte. To největší je
Kennedyho letiště, které odbaví ročně více než 35 milionů cestujících. Letiště
JFK leží na jihovýchodě čtvrti Queens,
každá letecká společnost má zpravidla
svůj terminál. Z letiště se dostanete buď
okružním autobusem do půjčovny aut,
nebo známým žlutým „yellow cab“ taxíkem. Taxa na Manhattan je asi 50 USD
a trvá 20 až 30 minut.
Metrem do centra se lze dostat
za cca 50 minut. Subway, které je
provozováno od roku 1904, má své
kouzlo, i když zejména v rušných
částech budete ohromeni dobře organizovaných chaosem. Systém
metra v NYC je komplikovaný. Je
nutné mít plánek a zjistit si, kde vaše linka staví a kde ne, popřípadě
bedlivě poslouchat „hlasatelku". Je
dobré používat označené stanice,
v nichž staví všechny projíždějící linky. Placení za metro je jednoduché,
u každého turniketu uvidíte automat, jízdenka stojí 2 USD a dá
se zde zbavit drobných. Na
Manhattanu je umístěno metro těsně pod zemí a v létě je tam pořádné vedro. Metro v New Yorku jezdí
i nad zemí, ale není dovoleno fotit
(ani ve stanici). Ani se tomu nedivím, protože se tady jednoznačně
preferuje funkčnost nad estetikou.
Ve většině stanic se vám neodbytně
vemlouvá doba prohibice a je vidno, že městský rozpočet je příliš
nerozmazluje. Když jsem vycházel
ven otočnými turnikety s mřížemi,
zabraňujícími opětovnému nástupu,
připomněl jsem si své působení na
výstavbě jedné elektrárny, kde nám
pomáhaly i osoby ve výkonu trestu.
Pracovní povinnosti mě zavály na
ostrov Long Island, který je široký
asi 30 km a dlouhý něco přes

100 km. Je považován za předměstí
NYC a jeho pupeční šňůrou jsou
dvě asi osmiproudé dálnice. I přes
jejich velikost jsou dvakrát denně
ucpané auty občanů zapojených
do pracovního procesu. Volněji bylo jen o víkendu, ale pokud se
člověk chce podívat přímo na
Manhattan, je lepší použít místní
železnici (Rail Road). Cesta ze středu Long Islandu trvá necelou hodinu. Vlaky jezdí přesně podle tištěného jízdního řádu. Večer tam mžikově zhasíná světlo, neboť pantograf snímá třetí kolejnici vedenou
po boku kolejiště a chvílemi ztrácí
kontakt v místech jejich spojů.
Zvenku to působí komicky, když jede vlak a postupně se zhasíná světlo v každém vagonu. Netěší to čtenáře, kteří potom čtou některý odstavec vícekrát. Jinak je to bezpečné, protože napájecí kolejnice je umístěna na protilehlé straně kolejiště, než je vstup do soupravy. Proto
nechápu, jak se podařilo jednomu
Polákovi, že při konání potřeby zde
bylo jeho posledním. Průvodčí pro-

ale vracející se roztržitý cestující se
pak marně šacuje na peronu, byl-li
to lístek zpáteční.
Penn Station (křižovatka Broadway
a 34. ulice) je strategicky skvěle umístěná podzemní konečná stanice železnice
na Manhattanu. Většina důležitých pamětihodností je na zdejší poměry „v blízkém okolí“. Posuďte sami. Madison
Square Garden (8. Ave x 33. St), Empire
State Building (5. Ave x 34. St), Flatiron
Building (Broadway x 23. St), Times
Square (Broadway x 42. St), Rockefeler
Center (6. Ave x 47. St).
Vklíněná mezi mrakodrapy leží specifická, v porovnání s okolím nízká budova
Madison Square Garden. Kromě koncertů se tu odehrávají především sportovní zápasy hlavně v Americe populárním ledním hokeji a basketbalu.
Empire State Building je zikkurratová
budova z třicátých let minulého století,
má 381 metrů (s věží asi 440m).
Flatiron Building z počátku dvacátého století byla jedna z prvních budov,
která díky konstrukci z ocele, mohla dosáhnout v té době jen těžko proveditelné
výšky 87 m.

Cvičení tuleni v akváriu Brooklyn

cvakávající lístky jsou mnohdy dost
rázovité figurky. Někteří nevracejí
lístky do rukou, ale zastrkují je zákeřně do štěrbiny mezi sedadlem
a opěradlem. Oni sice mají přehled,

Náměstí Times Square dostalo své
jméno podle výškové budovy Times
Tower, dřívějšího sídla listu New York
Times. Times Square zabírá prostor mezi Šestou a Osmou avenue od 42. po

Brooklynský most

Pohled na Manhattan

návštěvníky, není jich mnoho.
Upřímně řečeno není se čemu divit. Rozlehlost muzea je obrovská
a udržet pozornost se v průběhu času stále méně daří. Nakonec jsem
si už připadal, jako když pan Srstka
ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný
provádí exkurzi Bierhanzlovou továrnou: „Kachny, … kachny“.
Když jsme u kachen, tak bernešek bylo na Long Islandu spousta.
Využívajíce toho, že jsou chráněné,
vesele hnojily travnaté plochy
i s chodníky. Žízní nestrádaly, protože trysky u stromů několikrát
denně rozprašovaly do okolí životodárnou vodu.
Na jihu Manhattanu je zelená oáza
Battery Park s pevností Castle Clinton,
která dříve bránila ostrov proti nepřátelům.
Odtud lze podniknout vyjížďku lodí na
Sochu Svobody nebo Staten Island.
Trasou na Staten Island se projíždí okolo
sochy Svobody a výlet skýtá krásný pohled na samotný dolní Manhattan. V porovnání s trajektem přímo k soše Svobody
se jedná o prakticky stejně krásné výhledy,
nicméně Staten Island Ferry je zdarma
a navíc odpadá dlouhé čekání u sochy
Svobody na vyhlídku a zpáteční trajekt.
Staten Island a Brooklyn spojuje
Verrazano Bridge, který je pojmenován
po prvním mořeplavci, který sem připlul,
a musí pod ním proplout každá loď směřující do newyorského přístavu. Most je
z roku 1964 a pyšní se 212 metrů vysokými věžemi, vzdálenými asi 1300 metrů,
jejichž špičky musejí být odkloněny asi
4 cm od sebe, aby kompenzovaly zakřivení zemského povrchu. V důsledku te-

němž člověk stojí. Vodymilovný nešťastník je živlem uchopen, otočen a mrštěn
na dno. Je to sice jen do písku, ale dost
to bolí a o oděrky není nouze. Pro ty, kteří nemají takové štěstí, přijede sanitka.
Za den se tu objeví asi dvakrát. Ale podaří-li se správně načasovat překonání
vodní bariéry a sebere-li člověk dostatek
odvahy, odměnou je skvělé plavání.
Pokud se plavec dostane do větší vzdálenosti, než je ochoten tolerovat na ocelovém stožáru sedící plavčík, ozve se píšťalka vybízející k návratu. Posty plavčíků
jsou asi po 250 m a na oficiální pláži jich
je šest až osm. Dále už je nedozorovaná
pláž, na které je prováděn pouze dohled
dívčinou v uniformě pobřežní hlídky, občas projíždějící na čtyřkolce.
Je zde dost nepochopitelný
systém nudapláží. Podél pláže se
pravidelně asi po 50 metrech střídají úseky s povoleným a zakázaným svlékáním. Tyto jsou označeny
pouze cedulkami a nikde ploty, ale
dodržování je až nesmyslně striktně kontrolováno. Byl jsem svědkem, když pobřežní hlídka zastavila
u jedné dámy, která si odložila hor-

Rockefeller center

a vydá se na trasu. Na závěr je promítnut
autentický film. Člověka trochu zamrazí,
když se dozví, že na místním hřbitově
jsou po léta prakticky na náhrobcích jen
ženská jména.
Při sobotním nákupu jsem se seznámil s příjemnou Afroameričankou v nejlepších letech. Pojem černoška (negress) se zde používá jen hanlivě. Mířila
se svými dvěma dospívajícími dcerami
na pláž a nabídla mně, že mě vezmou
s sebou. I když mi to imponovalo, odmítl
jsem. Ta nejmladší a nejtenčí z trojlístku,
barokními tvary se pyšnících grácií, měla jistě na kilogramové váze tříciferný
údaj. Podél Long Islandu jsou obrovské
pláže Jones Beach, Long Beach,
Robert Moses Beach. Usoudil jsem, že
v horkých víkendech je jejich návštěva příjemná, parkování i vstup jsou zdarma. Platí
se pouze záloha na slunečník (10 USD),
pokud ho chcete. Není zde sice zaznamenán případ napadení žralokem, ale
byl jsem upozorněn na vyplavené ostré,
hranaté černé skořápky, které byly žraločím vajíčkem. Mohly sem připlavat zdaleka, a nebyl to rozhodně důvod, proč lidé
většinou postávali na kraji a do moře plavat moc nechodili. Koupání v Atlantiku
má totiž svoje specifika. Vlny jsou zde
velké a pravidelné. Asi 10 metrů od břehu se vytváří dost těžce překonatelná
vodní bariéra. Potkává se tu příchozí půldruhého metru vysoká vlna se skoro stejně velkou odchozí vlnou, která s sebou
odnáší i horní vrstvu jemného písku, na

ní díl plavek, ač seděla v „oblečené
zóně“. Dotyčná se musela obléknout, i když asi tři metry od ní byli,
už ve „své“ zóně, nudisté.
Překvapilo mě to, stejně jako skutečnost, že se dáma po odjezdu
hlídky opět nesvlékla, jak by se tomu stalo u nás. Asi věděla, že při
příštím průjezdu by se to neobešlo
jen napomenutím.
Nad plážemi poletují letadla
s různými reklamními plakáty, zaujala mě i zajímavá reklama, kdy jakési upravené práškovací letadlo za
sebou zanechávalo nápisy z pozvolna se rozptylujících bodů.
Amerika je země kontrastů, stačí
přejít tři čtyři ulice dál od livrejovaných dveřníků u luxusních hotelů
a ocitnete se u bezdomovce v brlohu z kartonových krabic. Opěvovaná svoboda je hezká věc, ale
když je doprovázena spoustou tabulek s příkazy a nařízeními, které
je nutno respektovat, nechce-li se
člověk stát podezřelým, tak už se
to tak nejeví. Lidé zde jsou dost
uspěchaní, což se projeví nervoznitou a prostě vlídnost se tu postrádá. Chybí ochota někomu něco vysvětlit či pomoci. Opravdu nevím,
zdali bych se zde chtěl usadit natrvalo.
Z cest pana Zdeňka Smejkala
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47. ulici. Je to srdce New Yorku s divadly
a premiérovými kiny.
Obchodů je zde samozřejmě bezpočet, nicméně nákupuchtivé určitě zaujme největší světový obchodní dům
Macy's na rohu 34. Street a Broadway.
Rockefeler Center vzniklo jako město
ve městě; jako vyplnění prostoru mezi budovami slouží zahrady a umělecká díla.
Poblíž Rockefeler Centra se nalézá
i katolická katedrála svatého Patricka.
Její stísněná poloha mezi vysokými mrakodrapy jakoby odrážela postavení katolické církve (jen 20 % ze všech věřících
v USA) v převaze církví protestantských.
Central Park je cca 800 metrů široký
a asi 4 kilometry dlouhý obdélník plný
luk, stromů a jezírek. Současná architektonická podoba byla parku dána koncem 50. let dvacátého století.
Ve dne je to dosti bezpečná oblast,
kam můžete celkem bez obav vyrazit na
procházku nebo projížďku fiakrem.
Lavičky mají sponzory, jejichž jména jsou
na mosazných štítcích. Být sponzorem
je prestižní záležitost.
Museum Natural History se nalézá v blízkosti Central Parku.
Vstupné je lidové asi 15 USD, jen
některé suvenýry se zdají trochu
drahé, např. tomahawk za 65 USD.
Přírodopisné expozice se nalézají ve čtyřech patrech. Samozřejmě
mají návštěvníci možnost zhlédnout
projekce, nakoupit si v obchodech,
občerstvit se v kavárnách a je zde
i planetárium. Zprvu mě překvapily
velmi strohé popisy u exponátů, ale
v rohu každé místnosti je počítač
s dalšími informacemi pro hloubavé

pelné dilatace lan je most v létě asi o 3,5
metru níže než v zimě.
V Brooklynu se nalézá New York
Aquarium, vstupné 12 USD je opravdu
nízké. Asi v deseti bazénech lze vidět až
několik přehršlí mořských živočichů od
mořského koníka přes žraloky až po velrybu.
Dále je tu program se cvičenými tuleni
a delfíny. Velký bazén, který se dá prohlížet
shora, ale i zdola jako v akváriu.
V Brooklynu se člověk najednou ocitne
v ulicích s nápisy v azbuce. Je to ruská
čtvrť, kousek dál je zase kubánská čtvrť.
Národy se většinou drží v komunitách, život je tak snadnější. Místní se na emigranty dívají spatra a neberou je mezi sebe.
Brooklyn a Manhattan spojuje známý
Brooklynský most pozoruhodné konstrukce z roku 1883. Nahoře je pro pěší
a dole pro auta.
Na Long Islandu v městečku Cold
Spring Harbor, známém jako sídlo lovců
velryb, je Whaling Museum. Uvnitř je expozice věnovaná těmto odvážným lidem.
Návštěvník zaplatí asi deset dolarů a obdrží kazetový přehrávač s nahraným vícejazyčným výkladem (čeština chyběla)
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TYGR

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

Čínský název: Hu
Povaha: přiměřeně
odvážná a troufalá
Šťastný den: středa
Šťastná čísla: 2, 6, 7
Síla: jang – pozitivní

Tygr je zpravidla velmi nedisciplinovaný šťoural. Je popudlivé povahy, těžko se přemáhá a podřizuje
druhým, rád napadá lidi stojící
v pořadí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož se rodí vůdcové a revolucionáři. Bohužel nezasluhuje
vždy takové důvěry, jaká mu bývá
poskytována, ať jde již o obchody
či výkon jiného povolání nebo politiku, lásku či dokonce válku.
Na mnohé lidi ve svém okolí působí přímo neodolatelně. Neumí
poslouchat, ale vyžaduje od svého
okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se mu téměř nikdo neodváží říci pravdu přímo do očí.
Tygr vždy poněkud předbíhá
svou dobu, pohrdá vžitými spole-

čenskými konvencemi. Přesto se
může stát úspěšným důstojníkem,
generálním ředitelem nebo pověstným gangsterem. Miluje každé
povolání spojené s rizikem. Totéž
platí i pro ženy narozené v jeho
znamení. Jsou vždy první, pokud
se jedná o nové neobyčejné ideje.
Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěch.
Tento otrlý bojovník je ale schopen
velké lásky a je dokonce v těchto
věcech velice citlivý. Žena narozená v tomto znamení se často pouští do četných dobrodružství, která
ale jen zřídka dobře dopadnou.
Tygr miluje život plný událostí,
vášní a vzrušení. A tento život, tato
láska k nebezpečí vedou pak k tomu, že stále riskuje svůj život či
existenci. Proto tygři umírají nepřirozenou, násilnou smrtí.
Živly přírody ve znamení Tygra:
TYGR V KOVU
Tento Tygr má vznešenost a velkou noblesu. Nikdy se nesníží k tomu jednat pod určitou úrovní.
Pokud však takového člověka rozzuříme, čekejme agresivitu a velkou zlost. Dokáže se vrhat na nepřítele doslova jako rozzuřený tygr.
TYGR VE VODĚ
Voda vnáší do tohoto znamení
důstojnost, neodolatelné kouzlo
osobnosti a úžasné charisma.
Z Tygra se stává démonická bytost, která bude oslňovat, podmaňovat si všechny ve svém okolí.

SNÁŘ
V TOMTO ČÍSLE VÁM NABÍZÍME POKRAČOVÁNÍ
SYMBOLIKY POD PÍSMENEM D.

Drát na pletení – je ti zapotřebí lásky
Dražba – býti ve snu přítomen – varuj se jakýchkoliv obchodních pletek
sám ji provádět – onemocnění a strasti znamená
Drn zelený viděti – nalezneš ztracenou milenku, milence
po něm jíti – pohřeb
Drůbež krmiti – hádka v domácnosti
viděti – tvůj příjem se zvětší
Dřevoryjec při práci – máš umělecké sklony
Dřevěná nádoba – šetrnost uspoří ti starosti o výživu

TYGR VE DŘEVĚ
Takový Tygr má smysl pro povinnost, věrnost a oddanost. Bývá
často chladnokrevný, uzavřený a
zádumčivý, dokáže se však urputně rvát za své zájmy a za ty, které
má rád. Svou lásku dokáže bránit
do roztrhání těla.

TYGR V OHNI
Oheň vnáší do tohoto znamení

lásku, harmonii a porozumění.
Takový Tygr raději vyhledává cestu dohody, vyhýbá se konfliktům.
Má také výrazné umělecké nadání, bude úspěšný ve všem, co bude dělat.

TYGR V ZEMI
Takový Tygr bývá chytrý, s lidmi
jedná obratně a se šarmem.
Všichni okolo něj ho milují a obdivují, za svými cíli jde velmi obratně. Nebývá tolik dravý a útočný,
potrpí si na něžnosti, laskavosti
a duševní potěšení.

SLAVNÉ OSOBNOSTI VE ZNAMENÍ TYGRA: Ludwig van
Beethoven, Marco Polo, Charles

Lindbergh, Rosie O'Donnell, Jodie
Foster, Emily Dickinsonová,
Natalie Woodová, Stevie Wonder,
Dwight D. Eisenhower, Marilyn
Monroe, Demi Moore, Sunjatsen,
Garth Brooks, Rush Limbaugh,
Lionel Ritchie, Kenny Rogers, Mel
Brooks, Tom Cruise, Alžběta II.,
John Steinbeck, Jean Kirkpatrick,
Paula Abdul, Leonardo DiCaprio,
Peter Gabriel, Mark Spitz,
Roberta Flack.

ŽIVLY PŘÍRODY
VE ZNAMENÍCH:
KOV
1924, 1925, 1934, 1935, 1944,
1945, 1954, 1955, 1964, 1965,
1974, 1975, 1984, 1985, 1994,
1995, 2004, 2005, 2014, 2015
VODA
1926, 1927, 1936, 1937, 1946,
1947, 1956, 1957, 1966, 1967,
1976, 1977, 1986, 1987, 1996,
1997, 2006, 2007, 2016, 2017
DŘEVO
1928, 1929, 1938, 1939, 1948,
1949, 1958, 1959, 1968, 1969,
1978, 1979, 1988, 1989, 1998,
1999, 2008, 2009, 2018, 2019
OHEŇ
1930, 1931, 1940, 1941, 1950,
1951, 1960, 1961, 1970, 1971,
1980, 1981, 1990, 1991, 2000,
2001, 2010, 2011, 2020, 2021
ZEMĚ
1932, 1933, 1942, 1943, 1952,
1953, 1962, 1963, 1972, 1973,
1982, 1983, 1992, 1993, 2002,
2003, 2012, 2013, 2022, 2023

Dřeváky – šetrností dojdeš blahobytu
Dříví páliti – smutek značí
sekati – nesnáze míti budeš
plavati viděti – zmařené naděje
zpracovávati – docílíš kýženého výsledku
sbírati – srdeční trampoty
nositi – upadneš do chudoby
kupovati – nesnáz, rozpaky
Družička ve snu ji viděti – smutek v domě to hlásá
viděti ji při pohřbu – veselost a naději na lepší časy to označuje
Drvoštěpa při práci v lese viděti – bídu, těžké časy to označuje
jemu pomáhati – sám lehkomyslností o dobré časy se připravíš
Dub viděti – úspěch veliký budeš mít
suchý viděti – smutné poměry
padnouti viděti – odvaha, chrabrost
bleskem poražený – nebezpečí smrti
Dubový list – spokojenost
Ducha viděti – pokušení k hříchu
Duchovní – námaha nevole
Dudák, slyšeti jej – neočekávaná radostná zvěst
Dukáty viděti – budeš ctěn
zvoniti slyšeti – bohatství
obdržeti – pěkná naděje
nalézti – budeš šťastný
taviti viděti – ztratíš blahosklonnost určité osoby
jimi platiti – dosáhneš vysokého stáří
Duha – štěstí v podnikání
Důl na uhlí viděti nebo se v něm nacházeti – uzavřeš sňatek s bohatou vdovou, vdovcem
pracovati v něm – přijdeš do bohatého domu
Dům viděti – nepokoj, zarputilost, nevole
opravovati – zapletené situace se ti vyjasní
pokrývati – budeš míti ztráty
kupovati – blahobyt
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ÚSPORA NA PRVNÍM MÍS TĚ • Neměňte celá okna, vyměňte jen skla
Výměna skel je možná u všech CO ZÍSKÁTE?
typů oken a dveří: • snížení tepelných
dřevěné, plastové,
ztrát okny až o 60 %
střešní • snížení rosení až o 95 %
i kovové.
a hluku až o 30 %

• modernizace starších oken snadno a rychle
• montáž bez bourání
• splátkový prodej a záruka 5 let

Objednejte si zdarma návštěvu našeho technika
na
infolince 800 100 307
,

ZATEPLETE VČAS – MONTÁŽ PŘES CEL OU ZIMOU

Děkujeme našim
zákazníkům
a přejeme krásné
Vánoce a mnoho
úspěchů
v roce 2009

Akce pro naše zákazníky – sledujte www.zateplovanioken.cz

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

