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Krátce z černé kronikykroniky

Na co se dnes těším
Eva Hrazdirová, 64 let, důchodky-
ně, Brno
Hlavně se těším na chalupu,
protože už jsme tam čtrnáct
dnů nebyli. Sice nás čeká
spousta práce, ale v tomto po-
časí to bude radost. Taky se
těším na procházku, máme ta-
kový krásný okruh v Líšni. (cha)

Číslo dne
5
let uplynulo od otevření budov špičkového lé-
kařského centra svatoanenské nemocnice.
Lékaři začali vyšetřovat pacienty na odborných
klinikách, centrum má také krevní banku. Sídlí
tam i výzkumníci z Mezinárodního centra kli-
nického výzkumu. „Klinika získala nejmoder-
nější přístroje za miliardu korun,“ řekla mluvčí
nemocnice Petra Veselá. (ati)

Opilý mladík ukopl zrcátko
bagru. Skončil v policejní cele

Brno – Čtyřiadvacetiletý mladík poškodil bagr za-
parkovaný v brněnské městské části Černá
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Pole a z

místa odešel. Policii na místo přivolal svědek, který
agresivního muže potkal. „Pozorný svědek si všiml,
že agresor u zaparkovaného bagru ukopl zpětné
zrcátko,“ uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb.
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Muž

své jednání vysvětlil tím, že byl opilý a hledal pří-
telkyni. Skončil v policejní cele. (jol)

Žena se předávkovala léky
Brno – Ve čtvrtek večer našli stráž-
níci v Brně ženu, která se kvůli
údajným osobním problémům
předávkovala léky. Hlíd-
ka ji předala zdravotní-
kům. „Jednačtyřicetiletou
ženu, která údajně spolykala přes
dvě desítky pilulek, sanitka pře-
vezla do nemocnice,“ uvedl mluvčí
strážníků Pavel Šoba. (jol)

Srážka dvou kamionů
zablokovala dálnici D1

Brno – Srážka dvou kamionů zkomplikovala v pátek
odpoledne dopravu na Brněnsku. Nehoda se stala
o půl šesté na 190. kilometru dálnice D1 ve směru
do Brna. Kvůli omezenému provozu se tvořily dlou-
hé kolony. Dálnice byla plně průjezdná asi po dvou
hodinách. „Zraněného řidiče jsme vyprošťovali z vo-
zu. Poté jsme ho předali do péče zdravotníků,“ uvedl
mluvčí jihomoravských hasičů Jan Dvořák. (jol)
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Test restaurací

Chuť jídla zabila spálená krusta

Jídlo v brněnské re-
stauraci Na Knoflíku
přinesli po dlouhém
čekání a spálené.
V Testu restaurací do-
padla špatně.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ

Brno – Kdo si počká, ten se
dočká, říká se. Platnost to-
hoto přísloví si mohou lidé
vyzkoušet v brněnské re-
stauraci Na Knoflíku. Za-
tímco přísloví vyslovuje na-
ději, že čekání zakončí pozi-
tivní zážitek, Na Knoflíku se
tato naděje nepotvrdila. Jíd-
lo, které číšníci přinesli na
stůl, totiž nebylo podle slov
odborníka na hotelnictví a
gastronomii a dlouholetého

podnikatele v oboru Jaro-
míra Jurky žádná hitparáda.
Restauraci hodnotil v dalším
dílu seriálu Test restaurací.
První dojem při návštěvě

restaurace v centru města je
dobrý. „Obsluha hosty
pozdraví, u stolu je praktic-
ky hned. Nabídka jídelníčku
je také skvělá, nechybí třeba
česká jídla,“ chválí v první
chvíli Jurka. Ochotný číšník
hbitě odpovídá na otázku
týkající se nabídky piva a
hodnotitel objednává steak
z krkovičky s cibulovou
krustou a palačinky.
Tím ale dobrý dojem

z restaurace končí. Minuty
pomalu ubíhají a jídlo ni-
kde. „Možná kuchaři došlo
těsto na palačinky nebo na-
hání po dvoře prase,“ vtip-
kuje hodnotitel. Smích ho
ale přechází, když se čekání

protahuje na víc než půlho-
dinu. Navíc v téměř prázdné
restauraci.
Když se jídlo konečně do-

stává na stůl, přichází další
zklamání. „Krusta je na
první pohled jednoznačně
spálená. Je úplně černá. Ta-
kové jídlo by kuchař vůbec
neměl pustit z kuchyně,“
kritizuje hodnotitel.
Přesto podle něj jídlo není

úplně špatné. „Je třeba vidět,
že hořčičná omáčka podá-
vaná k masu má správnou
konzistenci, navíc do ní ku-
chař přidal i čerstvé bylinky,
což chválím. I maso je po-
měrně kvalitní. Bohužel na-
čichlo spáleninou. Ta vlast-
ně celé jídlo zabila,“ kon-
statuje Jurka.
Druhá porce, kterou tvoří

palačinky, je průměrná. „Je
škoda, že šlehačka na nich

není domácí a místo čoko-
lády použili na zdobení to-
ping. Domácí šlehačka by
pokrm gastronomicky po-
zvedla. Toping i šlehačka z
bomby se navíc rychle roz-
pouští a je to nevzhledné,“
podotýká hodnotitel.
Při odnášení jídla si do-

volí číšníkovi vytknout, že
celá krusta byla připálená.
Obsluha se ohrazuje, že ci-
bulová krusta Na Knoflíku
takto vypadá vždy, protože
maso by jinak nebylo hoto-
vé. „I když dnes už neplatí,
že host má vždy pravdu,
číšník by si neměl dovolit
takto odpovědět hostovi na
stížnost. Zejména, když byla
chyba viditelná na první
pohled. Její přiznání by do-
jem mírně zlepšilo,“ pozna-
menává na odchod hodno-
titel.

Vražda v zahradní chatce:
obžalovaný vinu odmítá
Brno – V zahradní chatce v
brněnském Komárově na-
padl staršího muže, okradl
ho a před útěkem založil
požár. Zločin podle obžaloby
spáchal pětatřicetiletý Mar-
tin Lysáček. Případ z letoš-
ního března začal včera řešit
Krajský soud v Brně.
Lysáček podle spisu způ-

sobil téměř sedmdesátileté
oběti zlomeniny, řezné rány
a také ji bodl do hrudníku.
„Jedná se o surovou vraždu
s úmyslem se obohatit,”
uvedl státní zástupce Ivan
Hrazdira.
Obžalovaný vinu odmítá.

V přípravném řízení uvedl,

že muže už našel uvnitř
mrtvého, vyděsil se a utekl.
Den před událostí spal

obžalovaný u kamaráda. Je-
ho vlastní chata mu totiž
vyhořela. Podle psycholo-
gického posudku Beaty Mo-
hammadi mohl k útoku vést
stres ze ztráty přístřeší.
Osobnost Lysáčka je dle

Mohammadi nestabilní. „Je
výbušný a samotář. Přežívá
ze dne na den, vyšší cíle či
hodnoty nemá,” vysvětlila
psycholožka.
Jednání soud odročil na

7. listopad. Pokud muže
uzná vinným, hrozí mu až
dvacet let vězení. (elp)

Obilí bude o čtvrtinu méně
Jižní Morava – Ze-
mědělci sklidili
kvalitní obilí, je
ho ale méně.
Sklizeň obilnin
v Jihomoravském
kraji je o čtvrtinu
menší než loni. „Je
to katastrofa. Kvůli
suchu jsem přišel o tři
čtvrtiny ječmene a polovinu
pšenice,“ postěžoval si ze-
mědělec Josef Mikulica z Po-
pic na Břeclavsku.
Zatímco loni v testech

ministerstva zemědělství
uspělo pětadevadesát pro-
cent vzorků obilnin, letos to
je o dvě procenta více. Cel-
kem zemědělci na jižní Mo-
ravě sklidili 961 764 tun obi-

lí, což je o 329 514
tun méně než loni.
Špatně se vede
i dalším plodi-
nám. Sklizeň
řepky je o třicet
procent nižší.
Sklidilo se jí o 44
363 tun méně. O ně-

co lépe jsou na tom
brambory s poklesem o
šestnáct procent. Zemědělci
jich sklidili o 9868 tun méně.
Ředitel

jich
Ředitel

jich
Agrární komory Ji-

homoravského kraje Jaromír
Musil vidí hlavní důvod ne-
úrody v počasí. „Rostlinám
škodily jak jarní mrazy, tak
letní sucha, po kterých ná-
sledovaly naopak silné deš-
tě,“ řekl. (jkr)

 Poznámka: 1 – nejlepší známka
5 – nejhorší známka

Bezbariérový přístup NE

Ú Č E T
Steak z krkovičky s cibulovou krustou 

a hořčičnou omáčkou..............................158Kč

Hranolky.....................................................35Kč

Palačinky s marmeládou a šlehačkou.....59Kč

Točená limonáda 0,5 l...............................25Kč

Nealkoholické pivo Radegast Birell.........35Kč

CELKEM .......................................... 312 Kč

VERDIKT ODBORNÍKA:

„V restauraci Na Knoflíku mě nic 

neoslovilo natolik, abych se sem 

ještě někdy vrátil.“

Jaromír Jurka,

učitel hotelnictví a gastronomie, 

podnikatel v gastronomii

Restaurace Na Knoflíku
Běhounská 9, Brno-střed

 V Y S V Ě D Č E N Í
Estetický dojem pokrmu – 3

Chuť jídla – teplota – 4

Ochota a přístup personálu – 3

Atmosféra podniku – 3

Úroveň záchodů – 3

Nabídka jídelníčku – 1

Doba čekání na obsluhu – 1

Doba čekání na jídlo – 4
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REGION JIŽNÍ MORAVA: Milady Horákové 9, 602 00 Brno. Ředitel Ivan Novotný, pověřen řízením regionu Jižní Morava. Šéfredaktor: Tomáš Herman, tel. 545 558 208, e-mail: tomas.herman@denik.cz. Sport: e-mail: sport.brnensky@denik.cz. Manager obchod-
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Praha 8. Regionální Deník najdete také v aplikacích iPhone a OS Android.

Bc. Emil PERNICA, DiS.
kandidát KSČM v Jihomoravském kraji

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ
WWW.KSCM.CZ
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