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Bohumila
Tušková

Za poslední dobu mě
příjemně překvapil

hrad Houska.

Markéta
Janatová

Ve Frýdlantu, už tím,
že je to hrad

a zámek v jednom.

inzerce

Beran 21/3–20/4 Váhy 23/9–23/10

Rak 22/6–22/7 Kozoroh 22/12–20/1

Býk 21/4–21/5 Štír 24/10–22/11

Lev 23/7–22/8 Vodnář 21/1–20/2

Blíženci 22/5–21/6 Střelec 23/11–21/12

Panna 23/8–22/9 Ryby 21/2–20/3

Horoskop na středu 18. 7.

VAŠE VELKÁ LÁSKA
Kde se skrývá? Kdy ji najdete?
Dokážu přesně odhalit váš osud!

Volejte 906 70 30 35

Ptejte se

karet!

OSUDOVÉ SEZNÁMENÍKdy se ho dockáte?

Posíle

Planety vám dnes i zítra po-
mohou vyřešit nějaké záleži-

tosti, které jsou vždy třecímmístemv ro-
dině. Snažte se o rozumnou domluvu.

Přestože vás v souvislosti
s rodinou trápí různé věci,

zkuste aspoň dnes odložit své ego. Uží-
vejte si radši společných chvil.

Budete se cítit velmi dobře
na domácí půdě a hlavně

v kruhu svýchnejbližších. Hlavně to zase
nepokazte nějakým svým výstupem!

Zvažujete významnější změ-
nu směru ve vašemstávajícím

zaměstnání. Není proto na škodu, abyste
své plány probrali se svou rodinou.

Dostáváte od svýchblízkých
podporu, kdykoliv ji potře-

bujete. Bude ale třeba, abyste ji nyní
sami poskytli jednomu z členů rodiny.

Pokud si dnes večer sedne-
te ven a budete se dívat na

hvězdy, pak konečněpochopíte, žemno-
há vaše trápení jsou úplněmalicherná.

Pokudmáte někoho známé-
ho nebo člena rodiny v za-

hraničí, dostanete od něj milou a neče-
kanou zprávu. Zdaleka ne jen negativní!

Využijte svou dnešní energii
k tomu, abyste si zacvičili.

Zvýšení kondice je nyní celkem žádou-
cím prvkem. Tak se už nevymlouvejte!

Pečujte více o své zdraví
a zaměřte se více také na

sebe sami. Dejte si příslib, že to tak bu-
dete dělat ne občas, ale skoro denně.

Váš domov je vaše velké
zázemí. Je třeba, aby bylo

příjemné nejenom z hlediska vztahů.
Navrhněte s blízkými i jeho renovaci.

Přestože si myslíte, že k ně-
kterým reakcím vás vypro-

vokovalo okolí, jste za ně zodpovědní
jen vy sami. Držte své nervy na uzdě!

Tyto dny jsou ideální dobou
pro zkrášlení nebo obnovu

vašeho domova. Můžete například na-
plno projevit cit pro krásu a detail.

BRNO, PIVA PLNO
„Můžete mi, prosím, poradit nějakou typickou brněnskou spe-
cialitu, jako je například kaplická cmunda, znojemská omáč-
ka, boloňské špagety?“ Tento zoufalý dotaz jsemminulý tý-
den uveřejnil na Facebooku, abych se ujistil, jestli mi náho-
dou něco neuniklo z místní gastronomie. V žádné knížce ani
na internetu jsem se totiž nemohl dopídit něčeho skutečně
specifického, vyhledávaného, chutného.
Naše zeměmá pár regionálních specialit, třeba krkonošské
kyselo, valašské frgály, štramberské uši, karlovarské lázeňské
oplatky či olomoucké tvarůžky, a tak jsem si chtěl být jistý, že

v případě Brna na něco signifi-
kantního nezapomenu. To víte,
když Pražák (alias „cajzl“) píše
něco o Brnu, tak v podstatě dráž-
dí hada bosou nohou! A tak
jsem se svěřil sociálním sítím.
Neuvěříte, jaké tsunami názorů,
hlášek, vtipů, sprostot a urážek
jsem si vzápětí přečetl. V podsta-

tě jsem se dozvěděl dvě věci, které ani moc nepřekvapily: Br-
ňáci a Pražáci – to je oheň a voda, při každé příležitosti si dělá
legraci jeden ze druhého, někdy je to humor inteligentní, jin-
dy je „přes čáru“.
Co se jídla týče, tak speciality typu brněnský drak s kečupem,
nebo brněnský řízek s hráškem nejsou asi nic, kvůli čemu by
měl Čech, Moravák či jakýkoli další zahraniční turista vyhle-
dávat místní gastronomické zařízení. Na druhé straně – žád-
né město ani region nemají povinnost mít vlastní jedinečnou
specialitu. To se prostě buď stane, nebo ne! Pokud si někdo
chce užít Brno na plné pecky, ať nehledá lokální zvláštnosti
a raději zajde na pivo. Atmosféra jedinečná a výběr obrovský.
Málokteré naše město má tak skvělou a unikátní pivní kultu-
ru – jako Brno!

České hrady a zámky: kde se vám nejvíc líbilo?

Citát

Pokud si někdo chce
užít Brno na plné
pecky, ať nehledá
lokální zvláštnosti.

Slovo dne
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Anketa

Komiks

Řešení sudoku

PAVEL
MAURER
MILOVNÍK JÍDLA

Výrok dne

Zdeněk
Karásek

Pražský hrad je
klenot, stejně jako
Červená Lhota.

Dopisy a vzkazy

Stravování pro
introverty
Rád bych přidal svou vlast-
ní zkušenost s automatizo-
vaným objednáváním
v McDonald’s a dalších ře-
tězcích. Je pravda, že se
v průměru zpomalila ob-
sluha. Co dřív prodavač
rovnou obratem vyřizo-
val, to se nyní objevuje
druhé partě někde na kon-
ci seznamu a trvá relativ-
ně dlouho, než se k tomu
dostanou. Zato však před
přístroji nebývají velké
fronty. A hlavně to umož-
ňuje nám nesmělým intro-
vertům vyhnout se kon-
taktu s jinou lidskou by-
tostí a vyvarovat se těch
trapných chvil, kdy vás ob-
sluha zarazí uprostřed peč-
livě nacvičené a dlouho
v duchu připravované ob-
jednávky. Ve spojení s dal-
ší vymožeností jménem
„lokátor“ je už komfort
takřka absolutní – krom
navolení objednávky si
můžete rovnou vzít cedul-
ku, naťukat do přístroje
její číslo a poté rovnou
odejít ke stolu. Vybrané
jídlo vám jako v klasické
restauraci přinesou až
pod nos a odpadá tak ne-
pohodlné čekání ve frontě
na výdej. Já jsem přízniv-
cem podobných změn.

ALOIS SEČKÁR

dopisy@metro.cz,
www.facebook.com/
denikmetro

V dopisu uveďte jméno a adre-
su. Metro si vyhrazuje právo edi-
tovat dopisy.

Sloupek

SIGNIFIKANTNÍ
(Z dopisu čtenáře
na této straně)

Příznačný, význačný,
statisticky významný

ZDROJ: AKADEMICKÝ SLOVNÍK
CIZÍCH SLOV„Elektronická

evidence tržeb je
experiment, který
se nepovedl.“
MIROSLAV KALOUSEK,
ŠÉF POSLANCŮ TOP 09

V této zemi by neměli být likvi-
dováni malí podnikatelé,

míní Babišův
nejviditelnější oponent.


