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1 500? Pro ty,
co „sockou“
nejezdí, je to nic
Jana
Soukupová
redaktorka
MF DNES

N

ekonečné kolečko argumentů pro a proti vyvolávají otázky kolem
městské hromadné dopravy.
Jak by bylo ideální mít ji zadarmo jako ve vyspělých městech,
protože by se ulice nezahlcovaly auty a jejich zplodinami a na
každé volné ploše by nestrašil
zaparkovaný osobní vůz.
A z druhé strany dotazy, kdo by
ji tedy při našem napjatém rozpočtu zaplatil celou, když už ji
ze svých daní beztak dotujeme.
Každopádně zlatější mládež
říká cestám tramvají či autobusem „jízda sockou“, což svědčí
o faktu, že ji lidé, pro které by
byla pokuta 1 500 korun kapesným, používají daleko méně
často než ti, pro něž taková
suma představuje týdenní rozpočet na jídlo pro celou rodinu.
A tedy těžce postradatelnou
částku. Obávám se, že chceme-li nahrávat zlobně se rozevírajícím nůžkám mezi finančně
různě zajištěnými skupinami,
takové pokuty jejich ramínka
jen znovu popostrčí od sebe.

Kolonáda bude
v Lednici za rok
LEDNICE (ČTK) Dlouho odkládaná promenáda s kolonádou
a amfiteátrem za 116,5 milionu korun bude v Lednici stát
zřejmě od podzimu příštího
roku. Větší díl zaplatí dotace
z EU, Jihomoravský kraj přispěje 8,2 miliony korun. Příspěvek dnes zastupitelům doporučila schválit rada kraje.

ÚTERÝ 27. SRPNA 2013
WWW.IDNES.CZ

Sbíral ještě zelené hrozny.
Na vinařskou novinku: verjus
Malé vinařství Nestarec
se chystá uvést na trh
hroznový dresink.
Používal se ve
středověku, pak se na
něj nějak zapomnělo.
MORAVSKÝ ŽIŽKOV Jezdil po vinicích Moravského Žižkova na traktoru a svážel z nich hrozny. Ještě
úplně zelené. Podivín, říkali si možná kolemjdoucí.
Jenže Milan Nestarec moc
dobře věděl, co dělá. Sbíral surovinu pro nový produkt svého rodinného vinařství. Na český trh se totiž pomalu vrací kdysi tradiční kyselé dochucovadlo z nezralých
hroznů, kterému se francouzsky
říká verjus. V dávných dobách, kdy
Evropa netušila nic o existenci původně indického citronu, se
k ochucení jídla používala kyselá
šťáva z nezralých plodů. Právě
hrozny byly v mnohých zemích
nejoblíbenější.
„Verjus se u nás běžně používal
předtím, než se sem dostal citron,
a v dnešní době zažívá renesanci.
V ostatní Evropě a Spojených státech už je známější,“ říká Nestarec.
Do přípravy verjusu se letos pustil úplně poprvé. Svou značku uvede už za několik týdnů.
„Zatím ho k nám dovážejí třeba
vinaři z Rakouska. Vedou ho jako
doplňkový produkt. Je po něm poptávka v restauracích i u lidí, které
baví vařit,“ podotýká.
Verjus funguje jako alternativa
citronu, limetky nebo vinného
octa. Je možné ho použít na dochu-

Návrat k tradici Vinař Milan Nestarec předvádí svůj vinný dresink. Teď se finišuje s etiketami a pak hurá na trh.
cení salátu, vytvoření zálivek, dresinků nebo marinování masa. „Je
to takový kyselý mošt s hroznovou
vůní,“ přibližuje Nestarec.
Hroznová šťáva má oproti ostatním kyselícím prostředkům navíc
některé výhody. „Protože její kyselost má stejný základ jako víno, neruší při konzumaci pokrmu chuť
vína, jak je to u vinného octa a citronové šťávy. Je vhodná zejména
v masitých pokrmech, ke kterým je

podáváno víno,“ uvádí internetová Dadalova kuchařka. K pití se dá
verjus kombinovat s minerálkou
a drceným ledem nebo použít do
koktejlů. Je také součástí dijonské
hořčice.
Verjusem doplní Nestarec svou
řadu přírodních vín. Vinařství prodává vlastní vína teprve od roku
2011. Jeho pětadvacetiletý šéf patří
mezi vinaři k těm nejmladším. Od
většiny ostatních se odlišuje tím,

Jízda načerno? Za patnáct stovek
Cestující bez jízdenky zaplatí od začátku září až 1 500 korun místo původní tisícikoruny
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Kromě zpřísnění pokut Dopravní
podnik včera také oznámil zahájení
nové protivandalské kampaně nazvané No Tag. „Preventivní akce se
snaží oslovit především mladší generaci. Tomu je přizpůsobená i její
grafická podoba, projevují se v ní totiž prvky graffiti stylu,“ popsala
správní ředitelka DPMB Eva Lukavská.
Kampaň se zaměřuje především
na vandaly, kteří ničí okna dopravních prostředků škrábanci nebo
leptacím fixem. Poškození tohoto
typu jsou totiž trvalá a na rozdíl od
sprejerských výtvorů nejdou odstranit. Okenní tabule se musí v takovém případě celé vyměnit.
Název antivandalské kampaně je

Kampaň Dopravního podniku má
i svá trička.
Foto: J. S. Sláma, MAFRA
Jak na neplatiče a vandaly?
Zabere zvýšení pokut na recidivisty?
Jak byste problém jízd načerno řešili
vy? A co dělat s vandaly?
Pište na redbrn@mfdnes.cz

INZERCE

DRAŽBA RESTAURACE A PENZIONU
V BRNĚ
Dražební společnost PROKONZULTA, a.s. realizuje dobrovolnou dražbu objektu restaurace
a penzionu (možnost využití jako 14 malometrážních bytů) v Brně.
Popis
Penzion

Velikost
m2
773

Nejnižší podání
Kč
14,65 mil.

Odhad
Kč
19,52 mil.

Příhoz
Kč
50 tis.

Čas dražby
hodin
10:00

Dražba se koná v sídle dražebníka, Křenová 26, Brno dne 1. 10. 2013.
Prohlídka se koná 4. 9. 2013 a 17. 9. 2013 vždy v 10:00 hodin,
sraz účastníků u objektu Olomoucká 6, Brno.
Úplné znění vyhlášky a informace na www.prokonzulta.cz, tel.: 543 255 515, mobil: 777 817 853.

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11,
Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389,
telefon PO-PÁ: 606 849 544

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA - opakovaná
Byt 2+1 v obci Brno-Bystrc
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu
www.okdrazby.cz dne 11.9.2013 ve 12:00 hodin.
Označení předmětu dražby
Bytová jednotka č. 892/15, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5521/371488 na společných
částech budovy: č.p. 892, č.p. 893, č.p. 894 a na pozemcích, v katastrálním území Bystrc, v obci Brno,
na LV č. 5893 (byt č. 892/15) a LV č. 3276 (budovy a pozemky), okres Brno-město.
Cena předmětu dražby:
Nejnižší podání:

1.500.000,- Kč
990.000,- Kč

Dražební jistota:
Minimální příhoz:

Nemovitosti-koupě
Hledám RD v okr. Brno-venkov. Tel. kontakt:
725 640 083

Oznámení
Představenstvo společnosti LANAK CZ,
a.s., IČ 29230691, sídlící v Brně, Pastviny 6,
svolává řádnou valnou hromadu společnosti
na čtvrtek 26.9.2013 v 15 hod. v kanceláři
notáře JUDr. Přemysla Kalouse, Brno,
Brandlova 2. Program jednání: 1. Rozdělení
hospodářského výsledku společnosti za rok
2012; 2. Harmonizace zakládacích listin
v souladu s legislativou, platnou od
1.1.2014; 3. Různé.

Koupím
Koupím obrazy, šperky, hodinky, stříbro aj.
Sběratel. Tel.: 603 480 134
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

290.000,- Kč
5.000,- Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce magistrátu
města Úřadu městské části Brno-Bystrc,
na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

today
hoy

heute

odvozený od anglického výrazu tag,
kterým se označují podpisy tvůrců
graffiti. Akce kromě nálepek nejrůznějších velikostí umístěných na
všech typech vozů počítá i s tričky,
silikonovými náramky a plackami.
„Kampaň vyzývá k větší všímavosti a k nahlášení pachatelů případnými svědky. Snaží se upozornit lidi, aby byli k poškozování majetku všímavější,“ objasnila mluvčí
podniku Linda Hailichová.
Dopravní podnik aktivně bojuje
proti vandalům zhruba rok. Jeho
šéf Miloš Havránek však přiznává,
že prozatím ne příliš úspěšně. Ročně spočítali v Dopravním podniku
škodu způsobenou vandalismem
na 5 milionů korun.
Karolína Svobodová

že pití vyrábí bez přísad. „Je to určitý návrat ke kořenům, k tomu, jak
se víno dělalo vždycky. Do mainstreamového vína se dnes přidávají různé konzervanty, kvasinky, enzymy a další přípravky. To já dělat
nechci,“ říká Nestarec.
Čistě rodinný podnik má zatím
kapacitu třicet tisíc lahví ročně.
V budoucnu by si mohl sáhnout
i na padesát tisíc. Dál už by utrpěla
kvalita, a rodina by navíc produkci

Foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA

neuhlídala sama. Přírodní víno se
pozná například podle toho, že
v lahvi není úplně čisté.
„Nechává se dlouho zrát na
vlastních kalech a na kvasnicích.
Nefiltruje se ani nečiří, vyčistí se
samo. Není sice jako blesk, ale je
čisté,“ vysvětluje Nestarec. „Na
dně lahve si pak sedne ještě zbytkový kal. Kaly mají velký redukční potenciál a drží víno v kondici,“ dodává.
Eva Křivánková

Na klavír si v centru města
možná zahrají i Brňané
BRNO (hjk) Za osamělý klavír na ulici usedá náhodný kolemjdoucí. Někdy začátečník, který přehraje Ovčáky čtveráky, jindy učiněný virtuos.
Zahrát si může kdokoli. Na nádraží, v parku nebo před kavárnou.
V Praze už díky nadšencům běžný
obraz všedního dne.
Klavíry a piána by se už brzy
mohly objevit také v centru Brna.
„Na sociálních sítích jsem si všimla
pražského projektu Ondřeje Kobzy
a nadchla jsem se. Sama jsem přesně typ klavíristky, který by takové
možnosti rád využil, kdyby byla
i v Brně,“ vysvětlila Brňanka Pavla
Spurná důvody, proč se s kamarádkou Martinou Dobrovolnou rozhodla založit facebookovou strán-

ku Klavíry pro Brno. Myšlenkou oživení města se tam snaží nadchnout
další Brňany.
„Samy nemáme dostatek peněz,
a snažíme se proto sehnat majitele
klavíru nebo piána, kteří by své nástroje propůjčili. Stránku jsme založili minulý čtvrtek a první zájemce
s klavírem se ozval asi dvě hodiny
potom,“ pochvalovala si Spurná.
O iniciativě se brzy dozvěděl také
autor pražského projektu Ondřej
Kobza. „Řekl, že nám rád se vším
pomůže a poradí. Dokonce už prý
s magistrátem domlouvá vhodné
místo,“ dodala potěšeně Spurná.
Líbí se vám nápad? Kde byste si
v Brně klavír přáli?
Pište na redbrn@mfdnes.cz

Muž roku je student z Brna.
A hledá si vtipnou ženu
BRNO, PRAHA (iDNES.cz) Nejkrásnější muž Česka, třiadvacetiletý
Antonín Beránek z Brna, je stále
volný. A šanci mají ženy se smyslem pro humor, jak prozradil
v on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz.
Čtenáře (a hlavně čtenářky)
zpravodajského serveru zajímal
jeho vkus na opačné pohlaví i to,
jak se student a také novopečený
držitel titulu Muž roku udržuje
fit.
Jak dlouho to trvá, aby člověk vypadal jako Antonín Beránek?
Naštěstí se jako Antonín Beránek
každé ráno budím bez speciální
úpravy. Takže má ranní hygiena
trvá cca 10 minut.
Jste zadaný? Pokud ne, kde vás
můžu potkat? Co se vám na ženách líbí?
Momentálně nejsem zadaný, potkat mě můžete nejčastěji v Brně
nebo v Praze. Na ženách se mi

líbí oči, úsměv a smysl pro humor.
Co vás teď čeká? Budete obrážet
večírky a věnovat se modelingu
nějak profesionálně?
Vyhrál jsem spousty cen, největší
cena je určitě letenka a možnost
reprezentovat ČR na Mister International v Jakartě. Na večírky rád
přijdu, ale nenazval bych to obrážením. A ano, modelingu se chci
věnovat profesionálně.
Co všechno jste ochoten udělat
pro výhru na zmíněném světovém finále?
Čeká mě dopilování angličtiny
a chci zapracovat i v posilovně.
Ještě nevím přesně, jaké tam budou disciplíny a co se bude hodnotit.
Přestěhujete se teď do Prahy?
Velmi vážně o tom uvažuji.

idnes.cz
Celý rozhovor a fotogalerii ze soutěže najdete na webu.

Muž pro letošek

Vítězem soutěže Muž roku 2013 se
stal třiadvacetiletý student Antonín
Beránek z Brna.
Foto: ČTK

