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KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 7, ročník III, září 2009

kde najdete všechna dosud vydaná čísla časopisu.
Poslouží pro vaši informaci i zábavu.

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. 547 246 881• e-mail: info@pneubily.cz

www.kabrnak.cz poradí, pobaví, zaujme

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

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

TISÍCE SPOLEČNOSTÍ Z CELÉHO SVĚTA SPOLU OBCHODUJÍ
NA BÁZI BEZHOTOVOSTNÍHO ZÚČTOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH PLATEB

TRADEBANK

ZKUSTE S NÁMI OBCHODOVAT V SYSTÉMU

Tipy na výlet

Zámek Lysice
Lysický zámek byl původně vodní tvrzí. V 17. století došlo k přestavbě na renesanční, dále ve století 18. na barokní zámek. Zámecká zbrojnice nabízí
k vidění sbírku zbraní od gotiky po první světovou válku. Za zmínku stojí také zámecké knihovny a nádherná zámecká zahrada s kolonádou. V září je
otevřeno veřejnosti od úterý do neděle 9–16 hod. Kompletní prohlídka
zámku vás bude stát maximálně 100 Kč na dospělou osobu.

Novinky z České databanky rekordů
Už za dva měsíce si budete
moci listovat zbrusu novou
Českou knihou rekordů se
stovkami zcela nových údajů
a fotografií. Pelhřimovská
Agentura Dobrý den, která knihu sestavuje, se snaží do ní
dostat i ty nejaktuálnější pozoruhodné činy českých rekordmanů. A tak se na jejích stránkách budete moci zřejmě podivovat i nad těmito výkony:
Nejvíc lidí hrajících společnou
skladbu na PET lahve
naplněné hrachem
906 návštěvníků mezinárodního
festivalu Pelhřimov – město rekor-

Hromadného rekordu spojeného s osvětou v oblasti smysluplného nakládání s odpady bylo dosaženo 12. června 2009 v rámci
19. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů.
Podobné akce se chystají i na
první polovinu října v Jihomoravském kraji – viz obrázek. Těšit se
mohou 1. října v Blansku, 2. října
ve Vyškově, 5. října v Hodoníně,
6. října v Břeclavi, 7. října ve
Znojmě a 15. října na nám.
Svobody v Brně. V rámci této finálové akce se celá Jižní Morava propojí skrze Radio HEY! ke společnému hraní ve shodný okamžik na
mnoha místech kraje.

dů zahrálo spolu s hudebním seskupením Marimba club společnou skladbu Lady Carneval na improvizovaný rytmický nástroj, který
tvořila PET láhev naplněná hrachem. Po skončení rekordního pokusu všichni zúčastnění láhev sešlápli a stejně jako hrách vhodili
do připravených kontejnerů na tříděný odpad.

Nejdelší vlak namalovaný
křídami na silnici
200 dětí a dospělých ze 16 obcí Moravskobudějovického mikroregionu nakreslilo během jediné

Největší sbírka čtyřlístků
Jaroslav Kosina z Mikulčic je
majitelem sbírky, která k 25. červnu 2009 čítala 8 056 čtyřlístků,
930 pětilístků, 47 šestilístků a po
jednom sedmilístku a osmilístku.
Rekordman je sám nasbíral, vylisoval a neporušené uspořádal do
herbáře.
Kolekce s uvedeným počtem
čtyř a více lístků vzniká od r. 1996.

V systému TRADEBANK šetříte svou hotovost
TRADEBANK Vám dodá nové klienty
Snížíte svoje náklady na reklamu
TRADEBANK rozšiřuje základnu
Vašich zákazníků o další území

TRADEBANK CZECH s.r.o., Slovákova 11, 602 00 Brno, tel./fax: 541 244 960
tradebank@tradebank.cz • www.tradebank.cz
hodiny na silnici 881,5 m dlouhý
barevný vlak, který měl dohromady
330 vagónků. Vlak vezl kromě cestujících i uhlí, žirafy, písek, rum ...
Rekordu, k jehož vytvoření přispěly obce Častohostice, Dědice,
Děsov, Dolní Lažany, Domamil,
Hornice, Jakubov, Komárovice,
Láz, Lesonice, Litohoř, Lukov,
Moravské Budějovice, Nové
Syrovice, Zvěrkovice a Želetava,
bylo dosaženo 20. června 2009
v ulici Jakubova.

Fotbalový rozhodčí
s největším počtem utkání
Jaromír Čejka z TřebíčeBoroviny se stal fotbalovým rozhodčím roku 1963 a tuto funkci vykonával k datu registrace rekordu
(31. května 2009) 47. rok. Během
této doby odřídil 5 000 utkání (jen
v r. 2008 jich bylo 207), jeho výkony zhlédlo 2 700 000 diváků, nařídil 960 pokutových kopů (564 pro
domácí, 396 pro hosty), vyloučil
225 hráčů. Z pozice hlavního sudího viděl 16 803 gólů, jako pomezní 4 589. Pískal také 184 zápasů v nejvyšší fotbalové soutěži
a 31 duelů před televizními kamerami včetně utkání evropských
pohárů. V rámci této činnosti najezdil 5 989 km na motocyklu,
59 047 km vlakem, 13 845 km autobusem, 17 900 km letecky
a 187 000 km osobním automobilem, celkem tedy 2 893 781 km –
vše bez nehody. Nejrychlejší gól
uznal už ve 30. vteřině utkání,

v zápase Bohemians Praha–VSS
Košice nařídil 4 penalty a vyrovnal
tím rekord z r. 1936. Během své
kariéry zažil třikrát inzultaci, a to
i v televizním ligovém utkání Nitra
–Sparta, které (po zásahu kamenem vystřeleným z praku do hlavy) nebylo dohráno.
Navíc J. Čejka příležitostně řídí
i utkání hokejová, kterých má na
svém kontě 702.
Nejvíc dětí v táborové chatce
Dalibor Dědek zorganizoval se
svým týmem v rámci dětského letního tábora s názvem „2009 rekordů“ pokus, při kterém se do tradiční táborové dřevěné chatky
o délce 246 cm a šířce 256 cm
(tzv. teletníku) vešlo 88 účastníků
tábora včetně pěti vedoucích!!
Děti ve věku od 7 do 17 let i zúčastnění vedoucí poté dodrželi požadovanou desetivteřinovou výdrž,
během níž byly dveře i okenice
chatky určené pro 4 osoby uzavřeny. Chata vysoká 280 cm byla vybavena dvěma palandami a třemi
policemi na každé straně, i do
nich se ale děti nasoukaly!
Miroslav Marek
prezident Ag. Dobrý den
Pelhřimov

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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Úvodník

UBY TOVÁNÍ • RESTAURACE
KONFERENČNÍ MÍSTNOST
TERMÁLNÍ BAZÉN • BOWLING
tel.: 519 427 742
e-mail: info@hoteltermal.cz • www.hoteltermal.cz

Burčákové slavnosti
Hustopeče u Brna

1.–3. 10. 2009
Slavnosti začínají
ve čtvrtek večer
koncertem na náměstí, hlavní akce
je však od pátečního večera.
Návštěvníci obdrží burčákový
pas, kde po vypití burčáku získávají razítka. Po vyplnění všech
kolonek obdrží upomínkové
předměty.
V sobotu dopoledne probíhá
jarmark, odpoledne začíná slavnostním průvodem a následným
vystoupením v dobových kostýmech.
SIMPLY CLEVER

Prázdninová akce

ŠKODA FABIA
S KLIMATIZACÍ
JIŽ OD 229 900 Kč
Venku tropy, v autě chládek. Fabia má ale kromě klimatizace
Climatic s automatickou regulací a kombiﬁltrem také další bohatou
výbavu. Centrální zamykání, čelní a boční airbagy řidiče i spolujezdce a ABS včetně MSR. Vybrat si můžete výbavový stupeň
Classic nebo Ambiente. A to vše v provedení hatchback či kombi.
K novému vozu získáte zdarma Záruku mobility Premium,
která za Vás vyřeší situace způsobené i vlastním zaviněním, jako
například nedostatek nebo záměna paliva, vybitá autobaterie či
ztracené klíče, a to jak v ČR, tak i v ostatních evropských státech.
Využít můžete také výhodné ﬁnancování od ŠkoFINu.
Nezapomeňte ale, že stejně jako prázdniny je i naše nabídka
limitovaná. Navštivte nás proto co nejdříve, těšíme se na Vás.
Nabídka trvá od 20. 8. do 30. 9. 2009.

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
Fax: 543 424 210
www.autonova.cz

Škoda

ZÁRUKA
PLUS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–7,5 l/100 km, 120–180 g/km

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Vážení čtenáři,
období dovolenkových radovánek a prázdninového lenošení je
u konce a opět začínáme řešit každodenní všední problémy. Děti
potřebují nové oblečení do školy, školní pomůcky, stravenky a jízdenky do školy. Rodiče přemýšlejí nad rodinnými rozpočty,
a zvláště letos je nutno výdaje zvažovat dvojnásob. Co je důležitější, co má prioritu? Rozhodující je přežít, svítit, topit a nenechat
se zmanipulovat do utrácení za nepotřebné věci. Co jsou ale
v dnešní době nepotřebné věci? Pračka, lednička, auto a telefon
a televizor a benzin do palivové nádrže auta? Neplatit pojištění dětem, zrušit pojistku na domácnost, nechodit do kina, nekupovat
noviny, knihy a časopisy? Je to pravděpodobně otázka životního
stylu a rozumného nakládání s finančními prostředky. Ještě před
jedním rokem nikoho nenapadlo, že by mohly být vyhlídky tak
chmurné. Je nutno si ale otevřeně přiznat, že právě nyní nastala
doba pro dobré nákupy. Kdo šetřil a nerozhazoval, má dnes možnost koupit auto, LCD televizor, pračku a ledničku mnohdy dokonce za poloviční cenu. Ti, co utráceli loni, se drží za hlavu a lamentují nad zbytečně vyhozenými penězi. Prostě nabídky obchodníků jsou natolik lákavé, že neodoláme. Také v tomto čísle
najdete v inzerátech důvody, proč nepřestávat utrácet… Příští rok
by mohlo být všechno mnohem dražší… Redakce a KABRŇÁK
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SLEVA

až 5000 Kč

NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ CHLADNIČKY , PRAČK Y,
MYČKY, SPORÁK Y A KUCHYŇSKÉ VESTAVBY

VYSTAVENO
500 SPOTŘEBIČŮ

ZANUSSI
PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
Brno, Křenová 19

544 422 622

ŠOKUJÍCÍ
Platnost akce od 4. 9 do vyprodání zásob

KABRŇÁK • Vydává Moravská reklamní, spol. s r. o., • tel./fax: 545 175 967 • ředitel společnosti: PhDr. Jaroslav Petr • tel.: 545 175 844
šéfredaktorka: Iva Petrová • tel.: 545 175 967 • vedoucí vydání: Darina Adámková • tel.: 545 175 845 • sazba DTP JC
Tisk: Moravská typografie • Internet: www.mrs.cz • e-mail: info@mrs.cz, redakce@mrs.cz • Nevyžádané rukopisy se nevracejí. • Ročník III, číslo 7/2009 • Distribuce Brno a Jihomoravský kraj
Autorské grafické zpracování inzerce je majetkem vydavatele. Používání redakcí zpracovaných inzerátů v jiných médiích je porušováním autorského zákona. • MK ČR E 17737 ISSN 1802 - 7393
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CENOVÝ HIT!!!

SADA 12 DÍLŮ
NEREZOVÉHO
NÁDOBÍ
ZA ŠOKUJÍCÍ Platí do vyprodání zásob. Pouze 1 ks na osobu.
lze kombinovat s jinými marketingovými
CENU 499,– Akci
akcemi. Výrobek za zvýhodněnou cenu obdržíte
OBJ. Č. 042250

po odevzdání tohoto kuponu.

(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče
SIMPLY CLEVER

PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!
Nabízíme Vám komplexní
přípravu Vašeho vozu.
Veškeré prohlídky provedou
a případné nedostatky
odstraní naši profesionální
mechanici proškolení přímo
výrobcem. 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.

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

ČEKÁ VÁŠ VŮZ STK?

Štouračova
1a
Váš autorizovaný
servisní partner Škoda:
635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573
tel./fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
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VÝSTAVA BRNO V DOBĚ BARONA TRENCKA

Máte rádi nepoznané a baví vás
poznávat vlastní kulturní kořeny?
Pak se nezdráhejte a přijeďte si prohlédnout výstavu BRNO V DOBĚ
BARONA TRENCKA k 260. výročí
Trenckova úmrtí, která se v moravské metropoli stala hitem letošního
léta a zároveň neobvyklým počinem.
Na pozadí doby, ve které žil proslulý válečník Trenck, se v Brně představují kulturní instituce se svými exponáty a prostory.
Výjimečnost tohoto projektu spočívá hned v několika aspektech:
• výstavní expozice se nacházejí na
7 místech (do 30. 8., následně na
6 místech),
• návštěvník s informační brožurkou
a mapkou prochází nejenom jednotlivé výstavní prostory, ale
i městskou památkovou rezervaci
s pozůstatky barokní architektury,

• expozice jsou umístěny v autentických prostorách
• většina předmětů je vystavena vůbec poprvé, některé dokonce poprvé v ČR,
• vzácné jsou především barokní mapy, zbraně, relikviáře a předměty
náboženského charakteru, obrazy
a plastiky, umělecké řemeslo, užité
umění, miniatury, lidové umění…,
• výstava je propojena se stálými expozicemi, kde jsou označeny dobově odpovídající předměty
(Moravská galerie, Muzeum města
Brna), doplněním výstavy je také

kapucínská hrobka s tělesnými
ostatky barona Trencka.

BRNO V DOBĚ BARONA TRENCKA
Sedm expozic vás seznámí s dobou,
v níž žil a bojoval člověk, který se už za
svého života stal legendou.

Sám František baron Trenck byl
osobou nanejvýše zajímavou. Na jedné
straně projevil obrovskou statečnost
v boji i nezměrnou inteligenci (ve své
době platil za uznávaného odborníka
na anglickou literaturu, hovořil plynně
sedmi jazyky, hrál na housle, psal básně), na druhé straně byl barbarem
s nezkrotnou povahou, bezmeznou
arogancí a nemilosrdnou brutalitou.
Válečné úspěchy jeho pandurů byly vykoupeny násilím, loupením a drancováním. Ani tato skutečnost však
Trenckovi neubrala na popularitě, právě naopak. Baronova pověst rostla i po

jeho smrti v roce 1749, kdy o něm byly
napsány desítky knih, v nichž Trenck
například vystupuje jako romantický hrdina bojující za svobodu utlačovaného
lidu. Na Trencka si vzpomněl i světoznámý spisovatel, otec Vinnetoua Karel
May, v knize Pandur a Grenadýr, která

Do 18. 10. 2009

poprvé vyšla v roce 1883. Snad aby se
nezapomnělo ani na Trenckovu vášeň
k alkoholu, vyrábí dodnes likérka
v chorvatské Požeze koňak s názvem
Barun Trenk. Je jasné, že skutečné činy, kterými Trenck za svého života
ohromoval habsburskou monarchii, už
dávno pohltila fantazie jejích obyvatel.
Baron Trenck symbolizoval odboj proti
banditům, statečnost a neohroženost
– tedy ideály, které se stávají legendárními pro všechny, kterým se jich nedostává. Smrt, která Trencka zastihla ve
špilberském vězení, dala Brňanům právo podílet se na slávě jeho mýtu. Naší
fantazii vyhovuje mnohem více iluze, že
skuteční hrdinové žijí skandálně, aniž
si uvědomujeme, že mnozí z nich žijí
jen díky skandální pověsti, kterou
o nich pomáháme šířit. Při pohledu na
množství pověstí, které se k jeho osobě vážou, budeme překvapeni, jak hluboké jsou kořeny naší obliby vytvářet
mýty okolo „romantických hrdinů“.
Kontakty: Mgr. Petr Lukas
barontrenckgallery@seznam.cz
http://www.trenck.cz
tel.: 605 972 588

ČASOPIS KABRŇÁK, VÁŠ RODINNÝ PŘÍTEL

Tři výherci křížovky obdrží vstupenky na jedinečnou výstavu BRNO V DOBĚ BARONA TRENCKA. Tajenku nám posílejte do úterý 29. 9. 2009 na adresu:
Moravská reklamní, spol. s r.o., Příkop 6, 602 00 Brno nebo e-mail: info@mrs.cz. Nezapomeňte uvést svoji adresu a telefonní spojení.
Výherci z letní křížovky jsou: Jiří Kuchař, Adamov, Milada Špačková, Křižanov, Jarmila Krupičková, Přibice.
Gratulujeme. Tajenka zněla: Poklad Apačů – jedinečná koňská show.
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Lond˘nské

KOLO TISÍCILETÍ

oko

Chystáte-li cestu do Londýna, prospekty vás
lákají k prohlídce Buckinghamu, pevnosti
Tower a přilehlé Tower Bridge nebo Trafalgar
Square.

datuje k tomuto termínu – 31. 12. 1999. Pro veřejnost však bylo otevřeno až v květnu následujícího roku.
Konstrukce vysoká 135 m s 32 prosklenými
a plně klimatizovanými kabinami se při provozu
nezastavuje. Vystupuje se a zase nastupuje při
pohybu oka.
Při představě této činnosti u klasického pouťového kola je obrázek vhodný pro vytvoření
kresleného vtipu. Nenechte se ale zmást,
Londýnské oko se točí málo představitelnou
rychlostí 0,9 km/hod. a jedna prohlídka trvá asi

30 minut. Vhodné je si pro prohlídku vybrat
krásný, slunný den. Jestliže vám počasí vyjde,
budete mít naprosto jedinečný zážitek – celý
Londýn jako na dlani. Nenechte se odradit
dlouhou frontou ani cenou. Ta je 15 britských
liber pro dospělou osobu, ale je zavádějící.
Vlivem zvyšování cen pohonných hmot narůstá
i tato hodnota.
Před vstupem vás čeká obdobná prohlídka
jako při nástupu do letadla (pro Londýn ale nic
neobvyklého – důrazné prohlídky se provádějí
už jen při návštěvě kina).
Vstupujte do kabiny beze strachu – hlavní
hřídel a náboj byly vyrobeny firmou Škoda
v České republice. Že by Britové znali pořekadlo o zlatých českých ručičkách? Křivdili bychom ale dalším státům, které se na stavbě podílely. Německo vyrobilo ložisko, na kterém se
kolo otáčí, Francie zhotovila kabiny, konstrukce
samotného kola vznikla v Holandsku, potřebná
lana jsou z Itálie a hlavní otáčecí část zhotovili
Britové. Tyto části pak byly po Temži dopraveny
postupně a sestrojovalo se až na místě. Hotové
kolo se pomocí jeřábů zvedlo do provozní polohy.
Jak se kolo pomalu otáčí, a vy stoupáte, objevujete nové a nové úkazy. Pakliže máte fotoaparát, jeho přítomnost náležitě zužitkujte
a nechte se vyfotit před panoramatem města.
Zdařenou fotografií se budete rádi pyšnit.
Nezoufejte, pokud jste přístroj zapomněli.

Můžete využít fotoaparát na oku. Je umístěn na
konstrukci a pořizuje fota z kabiny. Čekejte na
něj při klesání, tedy v druhé půli prohlídky.
Výsledek uvidíte ihned po výstupu a je na vás,
zda se rozhodnete fota koupit či nikoli.
Rozhodně vám ale doporučuji turistickou
atrakci roku zapsanou v Guinnessově knize rekordů navštívit. Nebudete litovat.

Nepřímo vás vybízí k projížďce v typických
londýnských doubledeckerech a klasických
„filmových“ černých taxících.
Zdá se mi, že monument na břehu Temže trochu opomíjejí. Přitom si Londýnské oko, přezdívané Kolo tisíciletí, zaslouží zvláštní pozornost. Bylo zkonstruováno ku příležitosti vstupu
do nového tisíciletí a také jeho zprovoznění se

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE Rastislav Juhas
NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU, OKNA VŠECH TYPŮ A TVARŮ
Možnos

t nák up

látky
u na sp

A gentura Amneris připravuje

XIV. ročník FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY

Matiné 2009
Nádvoří domu U Rudého vola, Kobližná 2, Brno
Každou neděli v září vždy od 10.30 hod.
Vás zveme k poslechu dopoledního matiné.
( 6., 13., 20., 27. 9. 2009 )

16. 9. 2009

W. A. Mozart: REQUIEM
Katedrála sv. Petra a Pavla ve 20 hod.
Vstupenky si můžete rezervovat nebo
zakoupit v předprodeji v BKC na Běhounské 17, Brno,
telefon: 542 210 863,
v Domě pánů z Lipé, nám. Svobody,
Brno a dále na amneris@post.cz, zerhauova@seznam.cz
nebo hodinu před začátkem.
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Hledám novou práci aneb Jak psát životopis

Nyní uveďte dosaženou praxi. Veškeré pracovní
pozice, trvání a v případě možné upřesnění profese.
A jako poslední uveďte Další dovednosti – sem
patří řidičský průkaz, kurzy, také volnočasové aktivity
apod. Nemusíte vypisovat vše, spíše se zaměřte na
to, co by váš budoucí zaměstnavatel ocenil, čím můžete být přínosem. Například zajímá-li vás historie
a denně čtete dějepisné knihy, nemusíte uvádět, hlásíte-li se na místo vedoucího potravinové prodejny.
Užitečnější to bude v případě pozice redaktora
s tímto tematickým zaměřením.

Špatně napsaný životopis

Hned pod nadpisem přijdou osobní údaje. V nich
nezapomeňte zmínit celé jméno, datum narození, adresu, telefon, případně e-mail a rodinný stav.
Na řadu by měl přijít průběh vzdělání. Zde je nutno
připomenout, že nejnovější údaje, tudíž poslední dosažené vzdělání se uvádí jako první a postupuje se
dolů, nejnižší dosažené vzdělání pak uvádějte střední
školu, nikoli základní.
Dost důležité, a v dnešní době obzvlášť, jsou jazyky a jejich znalost a také práce na počítači.
Vlastníte-li jakékoli osvědčení či certifikát, napište
jaký.

Tajemná císařovna Alžběta

Kdo by alespoň jménem neznal
bavorskou princeznu, později rakouskou císařovnu Alžbětu, přezdívanou Sissi. Narodila se na
Štědrý den roku 1837 a už tehdy
měla první zoubek, což se vykládalo jako štěstí. A Sissi skutečně
byla mladé, veselé a upovídané
děvčátko, vychovávané svobodně,
což možná později bylo příčinou
její melancholie. Jenže tenkrát nikdo netušil, že se jednou stane císařovnou. Na své zásnuby jela jako doprovod, neboť původně za
nevěstu mladého císaře byla vybrána její starší sestra Helena, domácky zvaná Nené. Jenže jakmile
František Josef I. spatřil Sissi, o-

kamžitě se zamiloval. A co si císař
umanul, to muselo být – jeho manželkou se stane krásná Sissi.
Okouzlující mladá dáma si snad
uvědomila, že ač nechtěla, přivodila své sestře nemilý přívlastek „ta,
co ji císař odmítl“. A navíc tím
skončil její dětský život, v patnácti
letech se stala císařovou nevěstou. Pro mladou princeznu to znamenalo vzdát se všeho co ji bavilo
a učit se vhodnému společenskému chování. Není divu, že v den
svatby byla bledá a vůbec se neusmála. Tolik mladých dívek by na
jejím místě rádo vykřiklo své „ano“
císaři, neboť byl nejen dobrá partie, ale velice atraktivní. Sissi však
nadšená nebyla a „ano“ pronesla
tichounce, že i kněz musel odečítat z úst.
Mladá císařovna se nesnesla
s tchyní, arcivévodkyní Žofií. Ta
dbala na vybrané společenské
chování a Sissi často napomínala,
kontrolovala a po narození dětí ji je
sebrala. Nevěřila, že by je Alžběta
mohla vychovat v pravé císařské
děti. Sissi si zase stála za tím, že
dítě patří k matce. Císař byl tak zaneprázdněn prací, že tomuto nevěnoval příliš pozornost. A pokud
ano, snažil se manželku přesvědčit, že jeho matka to myslí dobře.
Za rok po prvorozené dceři Žofii, která zemřela ve dvou letech,
přišla na svět další dcera Gisele

a poté korunní princ Rudolf. Po
narození syna Sissi věřila, že tím
splnila svůj úkol a nebude na ni vyvíjen žádný nátlak. Teď už se bude
věnovat opravdu pouze sama sobě. A tak se také stalo. Císařovna
jen velmi výjimečně doprovázela
svého muže Františka Josefa.
Většinu času trávila cestováním,
sportem, ale hlavně přísnými dietami. Uvádí se, že při své výšce
172 cm, vážila pouhých 45 kg.
Byla posedlá svou vizáží a ochotná udělat cokoli, jen aby si udržela mladistvý vzhled a nízkou váhu.
S přibývajícím věkem se jí samozřejmě dařilo jen to druhé. Jedla
pouze ovoce, denně pila čerstvé
mléko a šťávu ze syrového masa.
Milovala Maďarsko a Maďary,
proto také žádala po císaři rakousko-uherské vyrovnání. Franzi
Sissi skutečně miloval, a tak jí splnil, co chtěla. Za to mu umožnila
vstup do svých komnat. Z tohoto
spojení vzešla na svět poslední,
pro Alžbětu nejmilovanější dcera
Marie Valerie.
Když roku 1889 spáchal korunní princ Rudolf sebevraždu, stáhla
se Sissi více do sebe a pro okolí
se stala o něco podivínštější. Z této nešťastné události také obviňovala svou snachu, princeznu
Stefanii Belgickou, že dohnala nešťastného Rudolfa k tak závažnému činu.

Ztratila již druhé dítě, s tchyní si
nerozuměla, manžel ji kvůli své zaneprázdněnosti nevěnoval dost
pozornosti, a proto již nevěděla,
co by ve Vídni dále pohledávala.
Od té doby, stále více chátrající,
trávila život na cestách, zejména
u moře. Na nátlak císaře, který ji
žádal o příjezd do Vídně, nereagovala. Tady jí bylo dobře a i její
zdravotní stav se zlepšil. Již tolik
nepokašlávala a lépe si jí dýchalo.
Takto žila až do své smrti 10. 9.
1898, kdy ji v Ženevě zavraždil
chudý anarchista Luigi Lucheni.
Císař byl zdrcen. I když se svou
ženou netrávil mnoho času, byl stále do ní zamilovaný tak jako v první
den, co ji spatřil, a téměř denně
psal své ženě milostné dopisy.

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Správně napsaný životopis

Pakliže hledáte novou práci, nezáleží jen na vaší
dosažené praxi, chování a zevnějšku. Důležitý je také
váš životopis, který je obvykle prvním výběrovým kolem. Věnujte tedy jeho přípravě dostatek času a nezapomeňte na důležité informace.
Sedíte-li u počítače anebo držíte v ruce pero, zapamatujte si první fakt – životopis musí být přehledný,
jednoduchý a nevtíravý. Zapomeňte na barevná
a hlavně ozdobná písma. Pokud se hlásíte na uměleckou profesi, svá díla připojte jako přílohy.
Prvotní bod je nadpis – životopis anebo
Curriculum vitae nesmí být příliš velké a tučné.
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www.tourbus.cz

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

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

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

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

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

Brno - Wien již od 140 Kč, 2x denně

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

NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA
– nízké ceny, individuální přístup,
maximální vstřícnost, tel: 543 163 404
email: objednavky@tourbus.cz

VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA IDS JMK
• BRNO – PRAHA NYNÍ POUZE 95 Kč
• Seznam dálkových i příměstských linek na www.tourbus.cz
• Jsme významný dopravce obsluhující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

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

Pobočka Brno, Banskobystrická 87/89 (1. patro)

