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Kuchaři si zahrají i na maminku
Lidé z Prahy vyrazí za gastronomickými lahůdkami do Olomouce – jídelním vozem pendolina
Festival na Moravě:
17 podniků a vlak
Do Grand Restaurant Festivalu
se na Moravě zapojilo 17 podniků
(z celkového počtu 63 v ČR) a navíc
jeden jídelní vlak Praha–Olomouc.
V Brně hosty přivítají restaurace
Koishi Fish & Sushi, La Bouchée,
Noem Arch, U Kastelána a Valoria.
■ Jihlavu a Vysočinu reprezentuje
jediný podnik: Tři knížata.
■ V Krnově si nabídku připravil
hotel Cvilín.
■ Olomouc má stejně jako Brno
pět zástupců: restaurant A basta!,
hotel Alley, Moravskou restauraci,
hotel Trinity a restauraci ve vile
Primavesi.
■ V Přerově se účastní podnik Za
Mlýnem.
■ Ostravské podniky zastoupí
Park Inn Hotel – Bamboo, Vista
Hotel – Buena Vista a zámek
v Zábřehu.
■ Jediným zástupcem Zlínského
kraje je restaurant Sušil v Bystřici
pod Hostýnem.
■

Podrobný přehled podniků i jejich
nabídky lze získat na
www.grandrestaurantfestival.cz
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V Lošticích dělají
z tvarůžků dorty
LOŠTICE První tvarůžkovou cukrárnu v Česku otevřeli včera
v Lošticích na Šumpersku. Návštěvníci si mohou koupit například šátečky, kremrole, rolády či
řezy plněné sýrem s nezaměnitelným aroma. „Tvarůžky k Lošticím neodmyslitelně patří. Společnost A. W., jediného výrobce pravých olomouckých tvarůžků na
světě, máme takříkajíc za humny,“ řekla provozovatelka Zdeňčtk
ka Poštulková.

ROZSUDEK

Věšel syna družky,
teď ho čeká vězení
OLOMOUC Za věznění a věšení
syna své družky si třiačtyřicetiletý Miroslav Hradilík odpyká ve
vězení definitivně tři roky. Výrok
potvrdil vrchní soud. Muž prý
chtěl jednadvacetiletého mladíka
postrašit kvůli jeho chování k prarodičům. Podle rozsudku ho loni
v únoru v Oseku nad Bečvou nejprve bil pěstí. Pak ho spoutával
a nasadil mu na krk smyčku a zvedal jej do výše. Mladík nebyl vážčtk
něji zraněn.

Zkusme to naslepo: kuchaři zapojení do festivalu včera v Brně zkoušeli, zda jejich konkurenti i „naslepo“ poznají připravené speciality. FOTO LN – M. ŠENKÝŘ
OLOMOUC V těchto restauracích
může někdy stát jedno jídlo stejně
jako doma solidní nedělní oběd pro
celou rodinu. Přesto se do nich v následujících dnech vypraví tisíce
lidí: v neděli začíná měsíční Grand
Restaurant Festival, do něhož se zapojilo 63 podniků z letošního Maurerova gastronomického průvodce.
Poprvé se tak ve velkém stane i na
Moravě.
„Akce je založena na tom, že
každý zájemce si jídlo vybere a předem zarezervuje na internetu. Šéfkuchař tak ví, kolik má v daný den
uvařit, a tak neplýtvá, čímž ušetří,“
popisuje zakladatel festivalu Pavel

Maurer. Předprodej začal v prosinci a již nyní je prodáno kolem osmi
tisíc degustací. „Zajímavé je, že
nejpočetnější skupina zájemců sice
spadá do věkové kategorie 25 až 45
let, ale hned po ní do skupiny 18 až
25 let,“ dodal.
Nabízejí jídla od maminky
i speciality šéfkuchařů
Každý zúčastněný podnik nabídne
pro účastníky festivalu tři degustační menu: jedno má být tradičním
českým pokrmem, druhé specialitou šéfkuchaře a třetí „nejlepším
jídlem od maminky“.
Například v olomoucké vile Pri-

Mosty v Ostravě se zavřou,
doprava ještě zhoustne
OSTRAVA Až o půl hodiny se může

protáhnout cesta autem přes Ostravu, když se tento pátek večer uzavřou opravované Svinovské mosty.
Podle statistik jimi denně projede bezmála padesát tisíc aut: ta si
budou hledat jiné cesty, takže v některých ulicích se již tak hustá doprava může ještě zintenzivnit. Navíc je kvůli problémům se stavbou
omezený provoz na části ostravské
dálnice D1. „Kvůli bezpečnosti
a plynulosti dopravy jsme po zhotoviteli žádali dopravní značení pro
objízdné trasy, které zahrnuje víc
než 4000 značek a značení na vo-

zovkách,“ uvedl včera náměstek
primátora Aleš Boháč.
Začne se opravou jižního mostu,
severní v té době poslouží zejména
hromadné dopravě, záchranářům
a ve výrazně omezené míře i pro individuální dopravu ve směru z Ostravy do Poruby. V opačném směru
po nich projedou jen záchranáři
a městské doprava, dokonce i tramvaje pojedou po jedné koleji střídavě. Za půl roku se zřejmě omezení
„prohodí“ při opravě severní části.
Stavba má trvat rok, bude stát
stovky milionů korun. Vznikne při
ní i nový přestupní terminál. miš
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miniky Vrkotové si zájemci mohou
objednat degustace v ceně od 200
do 600 korun na osobu, které se liší
počtem menu a také množstvím nápojů. „Mnohé restaurace nabízejí
i vlastní doplňky, je ale třeba si místo objednat a rezervovat,“ dodává.
Vlak jede do Olomouce, lidé
dali 3290 korun za místo
Pro zájemce je důležité, že jídla získají výrazně levněji, než když je jindy vezmou z „běžného“ jídelníčku
špičkových restaurací.
Letošní specialitou je Mňam
Vlak – projekt, při němž příznivci
gastronomie zaplní jídelní vůz vla-

ku Pendolino, v němž zažijí gastronomické překvapení – a tím dojedou z Prahy do Olomouce, kde je
čeká návštěva tří restaurací a setkání se šéfkuchaři. „Chceme ukázat,
že špičková gastronomie nepatří
jen do Prahy,“ dodal Maurer. Původně váhali nad cenou 3290 korun, ale obavy se ukázaly jako liché: už je vyprodáno.
Do budoucna by podle pořadatelů mohlo být podobných vlaků víc
a jezdit více směry – nejen z Prahy
do gastronomicky zajímavých
měst za její hranicí, ale také do
hlavního města, kde by mimopražští ochutnali tamní speciality. miš

Nemocnice prý přišla o miliony
OLOMOUC Obžalovaný ředitel olo-

moucké fakultní nemocnice poprvé stanul před soudem. Radomír
Maráček však odmítá, že by zařízení připravil svými rozhodnutími
o peníze. Státní zástupce trvá na
svém: škoda je prý téměř sedm milionů korun.
Žaloba se týká tří trestných činů
a řediteli hrozí až osm let vězení.
Obžaloba ředitele viní z toho, že
uzavíral pro nemocnici nevýhodné
smlouvy na pronájem osobních
vozů. „Zakázky rozložil, aby se staly podlimitní, a tudíž nepodléhaly
zákonu o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl státní zástupce Karel
Studený. Nemocnice automobily

pronajímala pro své klíčové manažery. „Z ekonomického hlediska
byl pronájem jediný možný. Leasing zákon příspěvkovým organizacím neumožňuje a nákup nebyl
v době ekonomické nestability nemocnice vhodný,“ uvedl Maráček.
„Pokud by i došlo k nějakému pochybení, určitě ne tak, že bych to
nějak řídil a koordinoval,“ dodal.
Připomněl, že nemocnici v roce
2007 přebíral s historickým dluhem ve výši nejméně půl miliardy
korun, který se podařilo smazat.
Maráček je obžalován z porušování závazných pravidel hospodářského styku, pletichy při veřejné
soutěži a veřejné dražbě a z porušo-

vání povinnosti při správě cizího
majetku. U zakázek za desítky milionů korun nezveřejnil ředitel výzvy k podání nabídek. Pod hlavičkou modernizace se kupovaly nové
technologie. Podle Maráčka to posvětilo ministerstvo zdravotnictví.
Obžaloba Maráčkovi také vyčítá, že nevyužil interních zaměstnanců a nechal si zpracovat audit u externistů. Tím měl nemocnici způsobit škodu 6,8 milionu korun.
Obžalovaný vede nemocnici od
července 2007, nyní je na dovolené. Z funkce bude odvolán poté, co
ministr vybere jeho nástupce. Zájemci se mohou hlásit do 15. ledna.
čtk
Soudní líčení trvá do pátku.

VÝSTAVA

V Ostravě lze vidět
korejskou korunu

OSTRAVA Kopii víc jak 1500 let

staré zlaté koruny, kterou nosili
členové korejské královské dynastie Silla, vystavuje Ostravské
muzeum. Výstava Korea, historie
a tradice představuje i další unikátní šperky, 600 let starý porcelán či luxusní nábytek z dávných
čtk
korejských domácností.
VÍNO

Experti vybrali
Šampiona Salonu vín
MIKULOV Porota včera v Mikulo-

vě určila Šampiona Salonu vín
2012, přehlídky sta nejlepších vín
Moravy a Čech. Zvítězil výběr
z hroznů Ryzlinku vlašského
2009 z tratě Kraví hora od Vinných sklepů Valtice. Zbylých 99
vín vybraných z pěti set nominací
představí pořadatelé v únoru. miš
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PRÁVĚ V PRODEJI
101 NEJLEPŠÍCH TIPŮ PRO
LYŽOVÁNÍ PO CELÉ EVROPĚ
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mavesi budou servírovat pečené
tygří krevety v česnekové omáčce
se sušenými rajčátky, protýkané
králičí stehno či telecí pečínku marinovanou v calvadosu s dýňovým
zelím a brusinkami. Restaurace Sušil v Bystřici pod Hostýnem zase
nabízí bažantí stehna s pomerančovou růžičkovou kapustou, selečí pečínku marinovanou v bylinkách na
víně se šalotkou a babiččiny tvarohové buchty s krémem z vanilkového lusku. A v přerovském restaurantu U Labutě nabídnou sumce
uzeného za studena, teplá husí játra
a vepřová líčka sous-vide.
Podle další z organizátorek Do-

Zimní speciál Lidových novin je věnován tolik oblíbenému lyžování. Přinášíme v něm přehled těch nejlepších míst, kde si pořádně
užít zimu. A navíc permanentku do lyžařského areálu Monínec zdarma! Speciál 101 nejlepších lyžařských středisek v Evropě
seženete v trafikách nebo si ho můžete objednat prostřednictvím SMS ve tvaru LN 101LSA JMENO PRIJMENI ULICE CISLO PSC
MESTO (vzor: LN 101LSA jan novak jindrisska 16 11000 praha 1) na číslo 902 11. 101 nejlepších lyžařských středisek v Evropě
vám doručíme do pěti pracovních dní na uvedenou adresu.
Cena odeslané SMS podle běžného tarifu vašeho operátora, konečná cena za speciál je hrazena příchozí zpoplatněnou SMS ve výši 60 Kč vč. DPH. Službu technicky provozuje ATS,
infolinka 776 999 199 (po–pá, 9.00–16.00), www.platmobilem.cz.

Všechny speciály 101 Lidových novin zakoupíte také v Servis centru - MAFRASHOP, Karla Engliše 11, 150 00 Praha 5,
otevírací doba po-pá 9-18 hod., tel.: 225 063 111.

