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Přípravou krizových scénářů vývoje
rozpočtu na rok 2009 a aktualizací
rozpočtového výhledu, návrhy strategických opatření k efektivnějšímu
nakládání s rozpočtovými prostředky kraje a fungování organizací zřizovaných krajem se bude zabývat
pracovní skupina pro přípravu kraje
na zmírnění dopadů hospodářské

krize, nazvaná MOZEK. Hejtman Michal Hašek ji 16. března představil na
tiskové konferenci. Mezi devatenácti
členy protikrizového týmu jsou politici z koaličních i opozičních stran
v krajském zastupitelstvu, pracovníci krajského úřadu, ale také představitelé akademické obce, například
rektoři Masarykovy univerzity Petr

Foto: Petr Holeček

Hejtman představil protikrizový tým

Fiala a Vysokého učení technického
Karel Rais. Nechybějí samozřejmě
ani osobnosti podnikatelské sféry,
například předseda představenstva
společnosti Alta Vladimír Plašil. Zaměstnance reprezentují odbory zastoupené předsedkyní jihomoravské
Regionální rady odborových svazů
Stanislavou Slavíkovou.

O Ořechov opět svedou těžké boje

do Brna

Hlubokom
maš
Hlubokomašůvecké
– 6 600–6 700 let

Foto: Ondřej Kulíšek

Vzpomínkové akce k 64.výročí tankové bitvy, která na sklonku druhé
světové války umožnila osvobození
Brna, chystají fanoušci na poslední
dubnový víkend v Ořechově u Brna
a jeho okolí. „V pátek 24.4. budou
obce jižní Moravy osvobozeny kolonou historické techniky a v 16 hodin se strhne přestřelka v Hrušovanech u Brna, když předtím kolona
dobude Kounice. V sobotu se v areálu Army Parku Ořechov odehrají
dvě bitevní ukázky z období konce války,“ řekl Dan Urbánek, jeden
z pořadatelů.
„Akce se zúčastní přes 300 bojovníků německé a Rudé armády a na
20 kusů historických vojenských
strojů. Pro dokonalý dojem válečné

Unikátní
venuše zamířily

vřavy je připraveno více než 250 kg
munice a zkušený tým pyrotechniků

Armády České republiky,“ dodává
Urbánek.
(tof)
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jištěny jsou na milióny eur, jejich cena je přesto nevyčíslitelná. Brněnský Pavilon Anthropos a Dietrichsteinský palác se kvůli nim na
několik následujících měsíců proměnily
v nejpřísněji střežené, nedobytné trezory.
Unikátní venuše z celé Evropy zamířily do
Brna a představí se spolu s ostatními uměleckými předměty na výstavách Nejstarší umění
střední Evropy a První zemědělci.

„Část
Čá t ze zapůjčených exponátů nikdy v minulosti neopustila hranice svých domovských států a v ČR budou k vidění vůbec poprvé. V tomto rozsahu nebyla obdobná
výstava ve střední Evropě nikdy realizována,“ komentuje výstavu Nejstarší umění
střední Evropy vedoucí pisáreckého Pavilonu Anthropos Petr Kostrhun.

(více na straně 3)

Willendorfská – 25 000 let

Nejlépe opravená památka kraje
Letovický zámek
Zámek v Letovicích a kostely ve Višňovém a Bořeticích – takto vypadá
vítězná trojice na pomyslném stupni

vítězů soutěže „Nejlépe opravená
kulturní památka Jihomoravského
kraje v roce 2008“. Letovický zámek, monumentální soubor budov
vzniklých na místě gotického hradu

v 16. a 18. století a tyčící se na strmém kopci nad městem, si první
místo zasloužil díky obnovám fasády, statickému zajištění hlavní budovy či rekonstrukcí jízdárny.

ká – 30 00000 llet
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Věstonická

Hvězdy jazzu v Brně

Mikulčice do UNESCO?

Velorexy zaplaví Boskovice

Hudebníci z celého světa si dají na konci dubna sraz v jihomoravské metropoli, kterou na dva týdnu ovládne jazz.

Mikulčicko-kopčanský areál usiluje o zapsání na seznam památek
světového kulturního dědictví. Uspěje již v červnu tohoto roku?

Legendární česká vozítka Velorex se sjedou v Boskovicích na
největším srazu v České republice.

• UDÁLOSTI •
• FOLKLOR •
• ZAJÍMAVOSTI •
• KURIOZITY •
Víte o zajímavé akci
ve Vašem okolí?
Dejte nám tip,
rádi o ní napíšeme!
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Foto: Naturhistorisches Museum Wien, Kryštof Turek, MZM

Foto: KrÚ JMK
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Slovo úvodem – Od zeleného stolu do okresů

Mgr. Michal Hašek
hejtman JMK
Výjezdní zasedání Rady Jihomoravského kraje v Hodoníně – historicky
první jednání tohoto orgánu mimo
sídlo krajského úřadu v Brně – zahájilo 12. března novou tradici. Ještě
když jsme toto zasedání připravovali,
řekl jsem novinářům, že rozhodně
nepůjde o tradici příjemných celodenních výletů volených funkcionářů
kraje, ale o krok směrem k lepšímu
poznání jednotlivých okresů. Povede
to k rozhodování s větší znalostí místních poměrů a aktuálních potřeb obcí,
měst a mikroregionů.
Nejde jen o samotný fakt, že se radní
kraje sejdou na radnici okresního města. Každého zasedání se zúčastní také
starostové pověřených obcí III. stupně
z daného okresu, ředitel Úřadu práce,
představitelé Policie ČR i Hasičského
záchranného sboru a jejich informacím mohou naslouchat také přítomní
zákonodárci – poslanci i senátoři –
zvolení v příslušném volebním obvodu.
Kromě témat obecné povahy, platných

pro celý kraj, budou tak na výjezdních
zasedáních projednávána i taková
témata, která jsou úzce spojená
s okresem. Funkcionáři krajské i místní samosprávy při tom budou mít
možnost obrátit se na členy zákonodárných sborů a požádat je o pomoc
při řešení místních problémů v ústředních orgánech.
V Hodoníně se tento předpoklad naplnil. Krajští radní a místní funkcionáři,
přizvaní na zasedání rady, se s poslanci a senátory dohodli, že budou společně bojovat proti snahám vyškrtnout
budování velkého obchvatu Hodonína
z plánů Státního fondu dopravní infrastruktury. V odpoledních hodinách se
členové rady rozdělili do skupin a každá z nich se vydala jiným směrem, za
jiným cílem. Někteří odjeli do Veselí
nad Moravou za tematikou související
s rozšířením Integrovaného dopravního systému, jiní navštívili Kyjov, kde
se zabývali místními potřebami v oblasti školství, kultury a přípravou evropských projektů. V okresním městě
se skupina radních zaměřila na činnost ústavu pro mentálně postižené.
Zjednodušeně, ale nikoli bez reálného
základu, mohu po první zkušenosti
toho druhu konstatovat, že řada
„okresních“ témat z Hodonínska byla
12. března projednána s lepší znalostí věci. Jsem přesvědčen, že tomu tak
bude i devátého dubna v Blansku a Boskovicích a během příštích měsíců
i v dalších městech Jihomoravského
kraje, která krajští radní postupně navštíví. Cíl je jediný: skoncovat s rozhodováním od zeleného stolu v místní
a regionální politice.

(dokončení ze str. 1)

má pomoci překonat krizi
„Krize výrazně maže dělící čáru mezi
krajskou koalicí a opozicí a já budu
velmi stát o to, aby strategická protikrizová rozhodnutí, která budeme

Jeho členové se podle hejtmana budou scházet podle potřeby, dokud to
bude nutné. „Krize neskončí za týden,
může trvat třeba i do konce volební-

krajem, centrální nákup energií pro
všechny organizace kraje. V úvahu
přichází také racionalizace financování z krajských fondů. Místo dosa-

Politici, pracovníci úřadu:

přijímat, našla oporu v celém politickém spektru. Na místě je v tuto
chvíli víc než jindy také debata mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli, spolupráce neziskového sektoru i akademické sféry, protože do podpory
vysokoškolské vědy a výzkumu
chceme masívně investovat i v tuto
chvíli, v době hospodářské krize. To
všechno rozhodovalo o složení této
pracovní skupiny,“ řekl hejtman Michal Hašek při představování protikrizového týmu MOZEK.

ho období. Práce skupiny nebude daňové poplatníky nic stát, její členové
přijali své poslání jako výzvu a chtějí
pomoci kraji v problémech. Velmi si
toho vážím,“ dodal hejtman.
Během března připravovali členové protikrizového týmu první
podněty, některé by mělo zastupitelstvo projednat již tento měsíc,
jiné v červnu a v září. Mezi náměty
figurují například centrální nákup
zdravotnického materiálu a léčiv
pro zdravotnická zařízení zřizovaná

Václav Božek (ČSSD) – náměstek hejtmana, předseda krajského výkonného výboru
ČSSD.
Martin Bělčík – vedoucí poradců hejtmana Jihomoravského kraje.
Augustin Forman (KSČM) – člen Investiční a majetkové komise Rady JMK, starosta Miroslavi.
Michal Hašek (ČSSD) – hejtman Jihomoravského kraje, předseda rady Asociace krajů ČR.
Zdeněk Dufek (ČSSD) – předseda Finančního výboru krajského zastupitelstva,
předseda ČSSD okresu Brno – venkov.
Ludmila Hrachovinová – vedoucí ekonomického odboru krajského úřadu.
Ivo Minařík – vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.
Jaroslav Pospíšil (ODS) – člen Rady
Jihomoravského kraje.
Pavel Prokop (KDU-ČSL) – starosta
obce Otnice.
Stanislava Slavíková (ČSSD) – členka
krajského zastupitelstva, předsedkyně

ní hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška s představiteli diplomatických zastoupení těchto zemí
v Brně, které proběhlo 23. března.
Na začátku června se v členských státech Evropské unie budou konat volby do Evropského parlamentu, přičemž v jednotlivých státech budou
probíhat v konkrétních dnech podle
místních zvyklostí. V České republice se proto volby uskuteční v pátek
5. června a v sobotu 6. června 2009.

Veškeré informace k volbám jsou
zveřejněny na webových stránkách
JMK www.kr-jihomoravsky.cz pod
odkazem Volby do Evropského parlamentu 2009 a ikonou vlajky EU.
Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu má právo na
území ČR volit do Evropského parlamentu občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhne
věku 18 let. Dále mohou volit občané jiného členského státu EU,
kteří kromě věku musejí splňovat
další podmínky: mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na
základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí nebo
požádali o zápis do seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu již v souvislosti s volbami do EP
v roce 2004, případně jde o občana
jiného členského státu EU, který je

po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel v ČR.
Podmínkou výkonu volebního
práva ve volbách do Evropského
parlamentu je zápis občana do seznamu voličů pro tyto volby. Státní
občan ČR je do tohoto seznamu zařazen obecním úřadem na základě
svého zápisu do stálého seznamu
voličů, který vede obecní úřad
k ostatním volbám. Automaticky
jsou rovněž do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu
zapsáni občané jiných členských států EU, kteří o to již požádali v souvislosti s volbami do EP v roce 2004.
Ostatní občané jiného členského
státu Evropské unie nejsou do seznamu zařazeni automaticky, ale
pouze pokud o to u obecního úřadu,
v jehož správním obvodu jsou vedeni v evidenci obyvatel, požádají, případně projeví vůli v těchto volbách

Evropské peníze pro školu v Kravsku
Hejtman Michal Hašek se zdraví s generálním konzulem Ruské federace Valerijem Děrgačevem,
uprostřed konzul Ukrajiny Jaroslav Asman.
Foto JMK – Petr Holeček

Soutěž

Vesnice roku 2009
vyhlášena
Vísky – loňský vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2008

Do konce dubna se přijímají přihlášky do 15. ročníku soutěže Vesnice roku. Pozornost této zprávě by
měli věnovat všichni občané kraje,
žijící v obcích, kde se něco děje. Vítězná obec krajského kola může získat zlatou stuhu. Modrá stuha bude
udělena za společenský život, bílá
za činnost mládeže, zelená za péči
o zeleň a životní prostředí a oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
S tímto prestižním oceněním je
spojeno i finanční ocenění zastupitelstvem kraje. Vítěz krajského kola
soutěže postupuje do celostátního
kola, kde se může stát Vesnicí roku
České republiky, což se v minulosti
podařilo pěti obcím Jihomoravského kraje. Záštitu nad krajským kolem soutěže po dohodě s předsednictvem krajské organizace Spolku
obnovy venkova převzal hejtman
Michal Hašek. Společně vyzýváme
zastupitele a starosty obcí jižní Moravy k účasti v soutěži, jejíž pravidla

nejsou nikterak složitá, stejně jako
podání přihlášky.
Vesnic, které by si ocenění v soutěži zasloužily, není v kraji málo. Připomeňme, že od roku 2001 získaly
titul Jihomoravská vesnice roku obce
Hroznová Lhota (2001), Blatnička
(2002), Želetice (2003), Sivice (2004),
Bořetice (2005), Kobylí (2006), Terezín (2007) a Vísky (2008).
Podmínky soutěže a přihláška
jsou na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR – www.
mmr.cz, ale též např. na webových
stránkách krajské organizace Spolku obnovy venkova www.spovjmk.
cz. Přihlášky se podávají na kontaktním místě MMR v Jihomoravském kraji na adrese: Kontaktní
místo MMR, Moravské náměstí 3,
602 00 Brno, Ing. Marcela Ondráčková, tel. 542 519 120, e-mail.: ondmar@mmr.cz.
PaedDr. Zdeněk Peša,
předseda krajské organizace
Spolku obnovy venkova

vadních odvětvových fondů pro
školství, zdravotnictví a sociální
péči, životní prostředí apod. by měl
být zřízen jednotný investiční fond
Jihomoravského kraje se stejnými
pravidly pro všechny oblasti. Byla
již zahájena série kroků, jejichž cílem je efektivnější umístění rozpočtových prostředků.
(kr)

Regionální rady Českomoravské komory odborových svazů
Milan Venclík (ODS) – člen Rady Jihomoravského kraje. Je předsedou Jihomoravského regionálního sdružení ODS.

Akademici, podnikatelé, nezávislí:
Prof. Petr Fiala – rektor Masarykovy univerzity.

Jaromír Hron – místopředseda Asociace nestátních neziskových organizací ČR.
Jiří Morávek – generální ředitel reklamní společnosti Snip&Co.
Vladimír Plašil – předseda představenstva společnosti ALTA.
Prof. Karel Rais – rektor Vysokého učení technického.
Prof. Oldřich Rejnuš – profesor Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického.
Prof. Antonín Slaný – prorektor MU, profesor Ekonomickosprávní fakulty.
Michal Štefl – generální ředitel společnosti OHL ŽS, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy

Do 26. dubna zkontrolujte, zda jste v seznamu voličů!

Hejtman se setkal s diplomaty
Diskusi o současných meziregionálních vztazích s regiony v Ruské federaci, na Ukrajině, v Rakousku, Polské
republice a Litvě bylo věnováno setká-
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Od loňského jara mohou jihomoravské školy a instituce počátečního vzdělávání získat finanční prostředky z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpočtu na aktivity zvyšující uplatnitelnost
žáků, studentů i učitelů na trhu práce. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze použít evropské peníze na zatraktivnění výuky, zavádění nových vzdělávacích metod
nebo usnadnění integrace znevýhodněných dětí.
V dubnu bude vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí o tuto
finanční podporu, a opět tedy mají
šanci ti, kteří dosud váhali. Znění
druhé výzvy najdete na internetové stránce www.kr-jihomoravsky.cz.
Nabídka neplatí jen pro velké školy a instituce. Důkazem je Základní
škola a Mateřská škola v Kravsku na
Znojemsku, do které chodí 200 žáků
z jedenácti spádových obcí. Ta byla
v konkurenci dalších 309 žádostí
úspěšná s projektem nazvaným Návrat k tradicím Kravska a okolí. Nadšení a dobré nápady ředitelky Marie
Ludvíkové a projektového týmu
umožnily, že se děti budou těšit z nových aktivit, které jim škola díky poskytnuté dotaci nabídne. Za všechny dosud váhající jsme se paní
ředitelky zeptali na dosavadní zkušenosti s projekty.
„Hlavní aktivitou projektu bude
tvorba regionální vlastivědné učebnice a dalších materiálů. Žáci budou mít možnost pracovat v keramické dílně a v přírodovědných,
historických, geografických i mediálních seminářích,“ popsala Marie
Ludvíková úspěšný projekt. K rozhodnutí předložit projektovou žádost o finanční podporu dospěla
po zvážení vlastních sil a prostředků, které měla její škola k dispozici:
„V projektové žádosti jsme viděli
možnost získat další finanční pro-

středky na práci s dětmi. Na odměny pro realizační tým, na další materiální vybavení, na vydání
regionální učebnice a zajištění exkurzí,“ vysvětlila ředitelka.
Kde škola hledala informace potřebné k předložení projektu? „Především v příručce pro žadatele.
Využili jsme možnost konzultací
a školení pořádaných Jihomoravským krajem. Nejnáročnější bylo
pro nás vyplnění žádosti a zpracování přesných harmonogramů na
tři roky dopředu. Nabídek spolupráce od poradenských agentur
jsme však nevyužili, protože sami
nejlépe známe potřeby a možnosti
našich žáků i pedagogů,“ přiblížila
proces přípravy žádosti úspěšná ředitelka. Ne náhodou je optimistická

hlasovat. Termínem, do kdy tak musí
učinit, je 26. duben 2009, 16.00 hod.
V této souvislosti je nutné upozornit na zásadní odlišnost voleb do
Evropského parlamentu od ostatních typů voleb: zákon o volbách do
EP neumožňuje dopsání voliče do
výpisu ze seznamu voličů po 26. dubnu 2009, a to ani ve dny voleb ve
volební místnosti, i když by občan
prokázal oprávněnost volit v příslušném volebním okrsku, tak jak
tomu je např. u voleb do zastupitelstev obcí. Aby se předešlo nesrovnalostem či případným stížnostem,
je vhodné, aby si voliči v případě
pochybností ověřili svůj zápis ve
stálém seznamu voličů u příslušného obecního úřadu nejpozději do
26. dubna 2009. Vhodné je to například tehdy, pokud se v době od posledních voleb přestěhovali.
Ing. Jiří Crha, ředitel KrÚ JMK

Kulturní tipy

Jihomoravské muzeum
ve Znojmě
Strašáci aneb úpadek strašáctví nejen
v Čechách a na Moravě. Desítky barevných fotografií a textů s lehkou nadsázkou
třídí současné strašáky. Do 24. května.

Podhorácké muzeum,
Předklášteří

Marie Ludvíková

její odpověď na otázku, zda i malá
základní škola má šanci úspěšně realizovat takový projekt: „Určitě ano.
Je však třeba sestavit tým nadšených a spolehlivých učitelů, kteří
jsou schopni věnovat tomu čas
i energii. Kolegyním a kolegům
bych proto ráda vzkázala, aby neváhali a šli do toho. Je to jedna z mála
možností, jak získat pro školu další
finanční prostředky.“
(Kr)

Tak dlouho se chodí se džbánem…
Výstava provede návštěvníka putováním keramického džbánu od výrobce
k uživateli a od uživatele do muzea,
kde je zapsán, ošetřen, uložen a vystaven. Do 26. dubna.
Volání moře. Výstava modelů lodí,
doplněná mušlemi z moří a oceánů. Od
28. dubna do 25. října.

Muzeum ve Šlapanicích
Když se řekne archeologie… Výstava
seznamuje s metodami archeologického
výzkumu a dalším „životem“ archeologických nálezů až po jejich konečné zpracování. Je doplněna o interaktivní „dětskou
dílnu“. Do 17. května.

Památník písemnictví
na Moravě, Rajhrad
Bohumil Hrabal a Brno. Výstava k 95.
výročí narození spisovatele Bohumila
Hrabala (1914–1997), brněnského rodáka, představí místa jeho dětství i literární
ztvárnění doby strávené v Brně-Židenicích. Do 30. srpna.

Baron Trenck gallery,
Kapucínský klášter Brno
Výstava kraslic, kalíšků na vajíčka
a zdobených velikonočních perníků ze
všech koutů Moravy. Do 19. dubna.
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Lokalitu v Mašovicích jsme objevili náhodou
Foto: archiv Z. Čižmáře

Mimořádná, výjimečná, jedinečná – tak odborníci hovoří o tzv.
„Mašovické Venuši“ Hedvice, jejíž nález před dvěma lety vzbudil mezi archeology senzaci a obletěl celý svět. Nejen o tom,
jaké je pozadí nálezu unikátní ženské plastiky staré 7000 let,
která nyní bude k vidění i v Brně, jsme se bavili s jejím nálezcem, Mgr. Zdeňkem Čižmářem.
Na Znojemsku je řada archeologických lokalit z mladší doby
kamenné – proč si naši předkové oblíbili právě tento region?
Zvlněná a kopcovitá pahorkatina
na Znojemsku, Moravskokrumlovsku a Brněnsku byla vhodná a lákavá pro osadníky prvních zemědělských civilizací, stejně jako větší

část území Moravy. Tyto zemědělské civilizace se zde usadily zhruba
5,5 tisíce let před naším letopočtem
a už jim nevyhovovalo záplavové
území řeky Moravy a Dyje, které
sloužilo spíše pro tranzit.
Odkdy probíhá výzkum na lokalitě v Mašovicích?

V Mašovicích probíhá výzkum od
roku 2000. Lokalitu jsme objevili
zcela náhodně, když jsme kolem
projížděli na jiný záchranný výzkum. Prováděly se zde terénní
úpravy a byly vidět porušené zásypy
pravěkých objektů. Tak jsme vystoupili z auta, očistili ten profil a poznenáhlu mimo normální objekty se
začal rýsovat i obrovský hrotitý příkop Když jsme na místě nalezli
zlomky keramických nádob, bylo
jasné, že máme nový dvojitý rondel
kultury s moravskou malovanou keramikou na Moravě, což byl kruhový prostor vymezený soustřednými
příkopy a členěný dřevěnými palisádami, který sloužil k rituálním
a kultovním účelům, shromažďování obyvatel a pravděpodobně i jako
pravěké kalendárium. Obdobné
mladší areály jsou třeba v anglickém
Stonehange nebo Avebury.
Deset let zde provádíme intenzivní průzkum, při kterém bylo objeveno na 500 objektů. Osídlení zde
bylo prokázáno od prvních zemědělců s lineární keramikou, přes
vypíchanou a moravskou malovanou až do mladohradištního osídlení. Vyskytuje se zde všechno, na
co si vzpomeneme, jedná se o polytypickou a polykulturní lokalitu.
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Hedvika – možná podoba

Zvláštností a výjimečností je
to, že je Hedvika dutá. Proč?
To je absolutní novátorství a tvůrce
mohly vést dvě okolnosti. Jedna, že
plastiku nebylo možno v této velikosti dokonale vysušit, tudíž by tedy
při výpalu praskla. Druhá, že ji vyrobili jako nádobu s výlevkou
a mohla při rituálech sloužit k podávání obřadních nápojů. Mohla to být
kombinace obou těchto důvodů.
Dá se vůbec odhadnout její
cena?
Nedá. Je to jediný nález ve střední
Evropě a její cena je nevyčíslitelná.
Jsou figurální plastiky kultury moravské malované keramiky běžné?
Na rozdíl od ostatních území je
u nás extrémní množství nálezů.
Nevíme proč, zda tu byla natolik
veliká religiozita, ale např. počty
plastik v zahraničí jsou menší, na
Slovensku je to několik desítek
kusů, v Maďarsku a Rakousku několik stovek kusů, ale z Moravy
a především z jižní Moravy a zvláště ze Znojemska pochází podstatná
část ze zhruba dvou a půl tisíců
kusů. To je rozdíl o řád.
Mezi nálezy převažuje antropomorfní a převážně ženská plastika
a vše směřuje k tomu, že je byla používána rituálním a kultovním
praktikám.
(tof)

Brno hostí unikátní pravěké venuše Ceny vítězům krajského kola soutěže
hřebiště, které patří k nejvýznamnějším evropským neolitickým lokalitám. Nahlédneme do každodenního života neolitických zemědělců
a seznámíme se s dobovými technologiemi. Výsledky mezinárodního
projektu, zajišťovaného ve spolupráci s Univerzitou v Sheffieldu,
nám zase umožňují nahlédnout do
životních osudů jednotlivých členů
osady Vedrovice,“ dodal Petr Šuléř
z Moravského zemského muzea.
Výstavy jsou zařazeny do oficiálního doprovodného kulturního programu k předsednictví ČR Radě EU
a jsou otevřeny od 7. 4. do 30. 6. (Anthropos) a od 1. 4. do 10. 10. 2009
(Dietrichsteinský palác).
(tof)

Nejlépe opravené památky kraje
(dokončení ze str. 1)
„Samozřejmě máme radost, že zámek Letovice podpořilo svojí SMS
nejvíce přátel historie z jižní Moravy a tímto jim děkuji,“ komentuje
majitel zámku Bohumil Vavříček
více než 3300 hlasů, které památka
dostala od veřejnosti. Před několika lety byl přitom stav zámku havarijní, ovšem v roce 2006 byly zahájeny práce na postupné rozsáhlé
obnově. V roce 2008 byla dokonče-

Kostel ve Višňovém, 2. místo

Kostel v Bořeticích, 3. místo

na obnova fasád, osazení kopií
oken a repase historických dveřních výplní. „V opravách budeme
pokračovat až do úplné rekonstrukce zámku,“ dodává Vavříček s tím,
že částku 150 000 Kč za první místo
použije na další stavební úpravy.
Na druhém místě soutěže se
umístil kostel sv. Jana Křtitele ve
Višňovém, pro který hlasovaly téměř tři tisíce lidí. Loni byla ukončena komplexní obnova střech a fa-

sád, a odborníci kladně hodnotí
i dobrou řemeslnou úroveň provedených prací. Římskokatolická farnost ve Višňovém, díky umístění na
2. místě získá 100 000 Kč.
Třetí místo obsadil kostel sv. Anny
v Bořeticích, který měl před opravami silně degradovanou fasádu a zavlhlé zdivo. V loňském roce byla dokončena jeho sanace a kostel získal
nové omítky a nátěry včetně dveří
a oken. Římskokatolická farnost
v Bořeticích obdrží 50 000 Kč.
Díky těsnému rozdílu mezi třetím a čtvrtým místem, který činil
pouhých 461 hlasů, byly částkou
30 000 Kč mimořádně oceněny i restaurované ikony z kostela Církve
československé husitské v Blansku.
Ty byly částečně poškozené a po
původních necitlivých opravách ve
velmi špatném stavu.
„Velké množství především nemovitých kulturních památek na
území Jihomoravského kraje se nachází v neutěšeném stavu. Cílem
soutěže bylo motivovat vlastníky
památek a zlepšit tak jejich přístup
k příkladné obnově kulturního dědictví,“ říká Mgr. Václav Božek, náměstek hejtmana.
„V soutěži hodláme v příštích letech pokračovat. Vede nás k tomu
velký zájem veřejnosti, pozitivní
ohlasy starostů měst a obcí, jejichž
památky soutěží, a celkový příznivý
dopad na vztah ke kulturním hodnotám, kvalitě života a patriotismu
v našem kraji. Uvažujeme o širším
zapojení odborné veřejnosti, aby se
nejen zvětšil počet nominovaných
památek do soutěže, ale i překonala určitá ostýchavost památkářů –
odborníků ve vztahu k široké veřejnosti,“ doplňuje Mgr. Tomáš
Drobný, vedoucí odboru kultury
a památkové péče KrÚ JMK.
Foto: KrÚ JMK

„Zlatý erb“

Soutěž Zlatý erb, která hodnotila nejlepší webové stránky měst a obcí a nejlepší elektronické
služby, již zná vítěze krajského kola. V kategorii webových stránek měst získal první místo
Mikulov, druhou cenu si odnesly webové stránky Vyškova, na třetím místě skončily Bučovice.
V kategorii webových stránek obcí
byly nejúspěšnější Petrovice, druhé
místo obsadily Přísnotice. V této kategorii byly uděleny dvě třetí ceny –
obcím Senorady a Vavřinec.
V kategorii „Elektronická služba“
byl nejlépe hodnocen tzv. Semafor
poplatků, který mají na svých internetových stránkách Petrovice. Dru-

nejčastější uživatelé – občané jihomoravských obcí.
Z hlasování vyšel jako laureát
Ceny veřejnosti web obce Jezeřany –
Maršovice. Ceny vítězům krajského
kola soutěže předal v úterý 3. března na slavnostním ceremoniálu
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
(kr)

hé místo patří Vyškovu za on-line
službu rezervace vstupenek do kulturních zařízení města. Třetí místo
obsadily Boskovice s podobnou
službou – on-line rezervace vstupenek se v tomto případě týká městského kina.
Kromě odborné poroty hodnotili „své“ webové stránky také jejich

inzerce

www.provapo.cz
odpadu, el.proudu
• I na dobírku
Sedm

Kupte si zámek

za korunu!
Jste dostatečně romantičtí, abyste si
pořídili zámek, hrad či tvrz? A chcete do peněženky sáhnout pouze pro
jedinou korunu? Proč ne! Na jižní
Moravě jsou k prodeji historické objekty, a to i za symbolickou částku.
Cestou ke Znojmu, přibližně 50 km
od Brna, je k mání zámek Miroslav.
Jde o goticko-renesančně-barokní
stavbu uprostřed zámeckého parku
v centru města. „Bohužel zájemci,
kteří nás navštívili, měli s objektem
podloudné úmysly,“ tvrdí miroslavský místostarosta Roman Volf. Dědic
žijící ve Venezuele o majetek neprojevil zájem. Zámek má zastavěnou
plochu 1892 m2 a lze jej pořídit od
jedné do 15 miliónů korun.

Jen o několik málo kilometrů dále
„leží“ vodní tvrz v Horních Dunajovicích s hradbou dva metry silnou
a s mohutným příkopem. Roku 1684
ji získali strahovští premonstráti, kteří provedli raně barokní přestavbu,
aby tak napravili škody ze třicetileté
války. Po roce 1991 obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vyměnit
střešní krytinu. A cena? Do dvou miliónů; lze uvažovat rovněž o symbolické koruně. Výčet historických objektů
na celém jihu Moravy je však mnohem větší. Na nového majitele čeká
například i barokní zámek v Borotíně na Blanensku, jenž si zahrál“
v Četnických humoreskách i v Tankovém praporu.
P. Podroužek

volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ

BAPA
HZZ a.s., Brno, Gajdošova 82

inzerce

NabÌzÌme V·m

palivovÈ
a krbovÈ d¯evo
dub, buk, b¯Ìza, ak·t, topol

tel.: 519 345 016, 777 097 002
e-mail: info@lecco.cz

Foto: Kryštof Turek

Venuše z mladších období se zase
představí v rámci výstavy První
zemědělci – Život a smrt v mladší
době kamenné v Dietrichsteinském
paláci. „Těžištěm výstavy jsou obě
světoznámé venuše z Hlubokých
Mašůvek a dutá plastika „Hedviky“
z Mašovic. Výstava podává výsledky výzkumů z mladší doby kamenné. Svým rozsahem, náplní a formou realizace je první svého
druhu na Moravě a je zde vystaveno mnoho archeologických unikátů, především plastik,“ iformovala
Alena Humpolová z Archeologického ústavu Brno.
„V části nazvané Vedrovice jsou
předkládány výsledky analýzy po-

Foto: Petr Podroužek

(dokončení ze str. 1)
„Veřejnost bude mít poprvé možnost zhlédnout umělecké poklady
z období lovců mamutů i lovců sobů.
Výstavu doplní i obdobné předměty
z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Ukrajiny, aby byl prezentován výběr umění mladého paleolitu
ze střední Evropy,“ dodává Kostrhun. Na výstavě se představí i nejslavnější rakouská, tzv. Willendorfská venuše, která vůbec poprvé
opustí území Rakouska, a kromě
ženských sošek a zvířecích plastik
budou k vidění i rytiny lidských
a zvířecích postav na kosti, mamutovině a břidličných ploténkách, staré 35 000–10 000 let.
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Za oskerušemi do Tvarožné Lhoty

Hodonínsko aktuálně

Příznivci klobás si dají dostaveníčko
na moravsko-slovenském pomezí na
netradičním koštu „O krála slováckéj
klobásky“. „Chceme prezentovat výrobky malovýrobců, které na trhu válcují velké masokombináty. Přitom malovýrobci mají dle výsledků z minulých
ročníků u hodnotící veřejnosti i odborné poroty navrch. Hlavním smyslem
soutěže je podpořit a uchovat tradiční
receptury klobás a nejlepší z nich propagovat v celostátním měřítku,“ tvrdí
jeden z organizátorů Jan Kružica. Košt
se uskuteční 1. května a návštěvníky
čekají k ochutnání stovky vzorků nejrůznějších druhů klobásek. Více na
www.kralklobasek.cz.
Foto: Antonín Vrba

Baťův kanál odemknou 1. května
I letos bude plavební sezóna na Baťově
kanálu zahájena slavnostním Odemykáním, tentokrát v přístavišti ve Veselí
nad Moravou. „Návštěvníky čeká zábavný program, ve kterém nemůžou
chybět okružní plavby, dětská diskotéka, vystoupení mažoretek či oblíbený
skákací hrad. Podobná akce bude i na
pomezí ČR a SR v přístavu Skalica. Ani
zde nebudou chybět plavby pro veřejnost, živá hudba a zábavný program
pro děti,“ říká Vojtěch Bártek z organizace Baťův kanál, o. p. s. V rámci Vodního království bude 1. května zahájena
plavební sezóna i v Hodoníně. Více na
www.batacanal.cz.

Sraz mužských sborů
v Dubňanech
Již devatenáctý ročník setkání krojovaných souborů ze všech regionů Slovácka se uskuteční v neděli 26. dubna v Dubňanech. Na akci vystoupí na
dvě desítky sborů například z Kyjova,
Lanžhota či Ratíškovic, v rámci setkání oslaví i jubilejní dvacáté „narozeniny“ pořádající dubňanský Mužský
krojovaný sbor.

Mikulčice na seznam
památek UNESCO?
Slovanské hradiště v Mikulčicích si dělá ambice na zařazení mezi
světové kulturní památky. Společně se slovenskými Kopčany
má vytvořit archeologický park nejvýznamnějšího centra Velkomoravské říše. Ten by si zasloužil nést nálepku UNESCO.
„Nominace Mikulčicko-kopčanského
areálu na seznam světového kulturního dědictví je jedinečná zejména
z hlediska společného úsilí dvou států,
ČR a Slovenska, které ji předložily. Po
stránce kulturně historické se jedná
o zdůraznění fenoménu emancipace
západních Slovanů a jejich zapojení
do prostředí tehdejší civilizované Evropy. Unikátní také je, že v Kopčanech
dosud stojí jediná dochovaná stavba
velkomoravského období v našich zemích, kostel sv. Markéty,“ říká Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí odboru kultury
a památkové péče KrÚ JMK.

„V loňském roce vznikla obnovená
multimediální expozice v pavilónu
nad II. kostelem, je připravena architektonická ideová soutěž na
úpravu podoby celého areálu, chystá se přestavba návštěvnického centra, úprava naučných stezek, rekonstrukce velkomoravských mostů
a mnoho dalších aktivit. To vše se
uskutečňuje převážně na náklady
kraje, případně se záměrem čerpání
prostředků z evropských fondů,“
doplňuje Drobný s tím, že v Mikulčicích zřizuje kraj pobočku Masarykova muzea v Hodoníně.

Zaječí – Hodonín
zůstane zachována
Petice měla
l smysl.l Radní
d kkraje nepřehlížejí požadavky obyvatel regionu, který spravují. Přesvědčili se
o tom obyvatelé Mutěnic, kteří sebrali podpisy za zachování železniční trati číslo 255 ze Zaječí do Hodonína, o jejímž zrušení se uvažovalo
v souvislosti s její ztrátovostí.
Signatáři petice, za něž se předtím
jednoznačně postavila i zastupitelstva Velkých Pavlovic, Mutěnic, Kobylí a Bořetic, žádali zachování celé trati v její současné podobě, tedy
i s vlakovými zastávkami Mutěnice
a Mutěnice-nádraží. V případě zrušení dopravy na trati 255 by totiž například cestující ze Zaječí do Hodonína
byli nuceni vystupovat v Čejči a třeba
i se zavazadly za každého počasí překonávat pěšky vzdálenost 1,5 kilometru na nejbližší autobusový spoj. To
by bylo neúnosné zejména pro starší
občany či maminky s dětmi, tedy pro
cestující, kteří spoj hodně využívají.
Rada Jihomoravského kraje na
svém březnovém výjezdním zasedá-

ní v Hodoníně
posoudila
d
d l všechny
h
aspekty provozu na této nevýdělečné trati a jednomyslně schválila zachování osobní dopravy. „Pro obyvatele Hodonínska mám dobrou
zprávu. Jihomoravský kraj v současné době neplánuje ani nepřipravuje zastavení osobní železniční dopravy na trati 255, ani nebude
provádět žádnou redukci dopravy

„Ještě před nedávnem přitom hrozilo oskeruším u nás i v Evropě vyhynutí. Nyní však zažívají novou
vlnu obliby, lidé je opět vysazují
k vinohradům, polním cestám do
krajiny i lesů,“ doplňuje Hrdoušek.
A na se mohou návštěvníci netradiční akce dále těšit? „Je připraveno
poznávání dalších vzácných dřevin,
jako moruše, dříně, mišpule, řešetláky, jaderničky, durancie, špendlíky či kdoule. Součástí akce je i prodej stromků, jarmark řemesel
a bohatý kulturní program,“ dodává
Hrdoušek. Akce se koná 18. dubna
2009 a začne od 13 hodin ve Společenském domě.
(tof)

Miss Roma ČR 2009

Mikulčické hradiště se rozkládá na
rozloze 10 hektarů. Jedná se o nejrozsáhlejší a unikátně zachované
slovanské archeologické naleziště
v ČR. Byly zde odkryty základy
12 kostelů, velmožského paláce, mohutného opevnění, tří mostů a objeveno přes dva tisíce hrobů. Hradiště dělí od lokality Kopčany
s kostelem sv. Markéty z 9. století
koryto řeky Moravy. O případném
zahrnutí archeoparku mezi světově
nejvýznamnější památky rozhodne
světový výbor UNESCO již v červenci tohoto roku.
(tof, dam)
Již devátý ročník volby královny krásy Miss Roma ČR 2009 se uskuteční
dne 18. 4. 2009 v Kulturním domě
Horní Valy v Hodoníně. „Dívky se
představí ve dvojích společenských
šatech, ve volné disciplíně předvedou svůj romský čardáš a nakonec
se předvedou v plavkách. Akci bude
moderovat Jan Čenský, v doprovodném programu vystoupí Leona Machálková, Martina Balogová, Samer

Trať

Issa, mažoretky Lady Stars, romská
kapela Krištofovci či společný taneční soubor z Brna a Hodonína,“ říká
Miroslav Malík ze Sdružení Romů
a národnostních menšin v Hodoníně. Záštitu nad akcí převzal hejtman
Jihomoravského kraje Mgr. Michal
Hašek, garanty jsou také místostarostka města Hodonín Mgr. Zuzana
Domesová a poslanec Ing. Zdeněk
Škromach.
(tof)

Hejtman na povodňových místech

na této trati,“ komentoval rozhodnutí hejtman Jihomoravského kraj
Mgr. Michal Hašek, když podepisoval odpověď signatářům petice.
Vedení kraje na výjezdním zasedání v Hodoníně dále schválilo
například také:
300 miliónů korun ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na
rozvoj dopravní infrastruktury
v okrese Hodonín;
pořízení mobilních systémů protipovodňové ochrany;
pořízení diagnostického přístroje – bodypletismografu – pro Kyjovskou nemocnici;
6 miliónů na investiční záměry
Masarykova muzea v Hodoníně;
finance pro vybavení půdní vestavby Klvaňova gymnázia v Kyjově;
300 tisíc Kč na Miss Roma 2009
a provoz Centra Romů a národnostních menšin;
200 tisíc Kč skautům v Ratíškovicích na opravu vyhořelé klubovny.

Hejtman Michal Hašek
s radním Ivem Polákem
na hodonínském jezu

Inspekci míst Jihomoravského kraje,
jimž hrozilo povodňové nebezpečí,
věnoval hejtman Michal Hašek sobotu 7. března. S radním Ivem Polákem
a dalšími spolupracovníky odpovědnými za životní prostředí a krizové
řízení se vydal nejprve na dispečink
Povodí Moravy, kde ho ráno informovali o aktuální situaci na Dyji
a řece Moravě. Hejtman začal svoji
cestu v Moravském Písku, kde si
v doprovodu starosty Jana Tihlaříka
a místních dobrovolných hasičů prohlédl protipovodňovou bariéru na
silnici směrem na Uherský Ostroh,
kterou zde Povodí Moravy vybudo-

valo. Pokračoval do Veselí nad Moravou, Hodonína a Břeclavi, kde se
seznámil také se způsobem zabezpečení naftových vrtů proti kontaminaci vody v případě povodně. Z Břeclavi hejtman odjel do Podhradí nad
Dyjí. Hovořil tam se starostou Petrem Čálkem o zkušenostech z minulých povodní a seznámil se s plány
protipovodňových opatření, která
dosud nebyla realizována. Slíbil podporu tomuto projektu Povodí Moravy – příspěvek kraje na projektovou
dokumentaci a také na opravu kanalizace, která byla zničena po povodni v roce 2006.
(kr)

inzerce

Odpovědět lze jednou větou: CHIPTUNING je bezpečná cesta ke zvýšení výkonu Vašeho vozu.
Moderní automobily jsou vybaveny elektronickými jednotkami ECU
(Engine Central Unit), které ovlivňují vstřikované množství směsi
a řídí zapalování v závislosti na provozním stavu motoru. Výrobci
automobilů jsou nuceni sestavovat tyto řídící programy podle určitých kritérií a se značnými rezervami. Jednoduše řečeno – automobil,
který sjede z výrobní linky, musí fungovat stejně dobře v extrémně
teplých i extrémně chladných klimatických podmínkách. Proto je datové pole sériového programu dostatečně široké a musí zohledňovat
celou řadu i dalších aspektů (např. nekvalitní palivo atd.).
V důsledku toho je pak ovšem výkon motoru Vašeho vozu využit
na cca 60–70 % svých možností. Tento fakt se však dá vcelku
snadno a bezpečně změnit, a to úpravou dat uložených v paměti
řídící jednotky, tzv. chiptuningem. Jedná se běžně o rychlý, ale

Peníze pro školu v Žarošicích
200 tisíc korun poputuje do základní
školy v Žarošicích díky pohlednicím
Konta BARIÉRY, prodaným v loňském
roce. Každý, kdo si pohlednici, pro letošní rok s motivem populárního Krtečka,
za symbolických 20 Kč zakoupí, přispěje na bezbariérové úpravy škol v ČR
a tím na zpřístupnění plnohodnotného
vzdělání zdravotně postiženým žákům
a studentům.

Největší a nejplodnější ovocný strom
v celé Evropě. Ale také typický strom
z vinohradů a lesů Slovácka a jižní
Moravy, proslavený vynikajícími
aromatickými plody či mimořádně
tvrdým dřevem. Jeřáb oskeruše. Právě tento výjimečný strom bude mít
již poosmé své slavnosti ve Tvarožné
Lhotě na Strážnicku.
„Na návštěvníky čeká poznání fenoménu oskeruší všemi smysly od
chuťových zážitků zralých plodů,
přes koláče s oskerušovou marmeládou a degustaci pálenek až po odborné informace o pěstování,“ uvádí jeden z organizátorů akce Vít
Hrdoušek.

Foto: Kordis, ČD

Na košt klobásek
do Velké nad Veličkou

složitý proces, který je proveden během jedné hodiny. Záloha Vaší
řídící jednotky je u nás samozřejmostí, kdykoliv jdou data vrátit
zpět. Na Váš software, řídící jednotku i motor získáváte od nás
záruku 5 let jako jediní v ČR.
Že se skutečně jedná o optimalizaci a nikoli laciný trik, lze snadno dokázat na zdánlivě si odporující skutečnosti – totiž vztahu
mezi výkonem motoru a spotřebou paliva. U motorů TDI, HDI, CDI
a JTD dokonce velmi výrazně a přitom právě zde upravujeme výkon až o 40 %.
Elektronické úpravy řídících jednotek provádíme po předchozím objednání na počkání.

UPRAVUJEME MOTORY JAK BENZÍNOVÉ, TAK I DIESELOVÉ.
Nonstop informace a objednávky na čísle: 774 278 201,
www.chiptuning-centrum.cz, e-mail: abc.pavel@email.cz

Dále nabízíme:
• Prodej profesionálních antiradarů značky Beltronics a Valentine One
• Výměny čelních skel na pojišťovnu, fólií oken, tónování a pokovení skel vozu, bezpečnostní fólie
• Dovoz a prodej nových a ojetých vozů, montáž xenonů a LED diod do světel
• Prodej pneu, Al – disků a jejich servis, prodej autoboxů a nosičů
• Mycí centrum, mytí motoru, mytí interiéru a exteriéru
• Přepravu osob a nákladů po celé EU : 733 643 064
• Výrobu ochranných rámů a ochranných fólií proti poškrábání laku vozu
• Půjčování vozů, převoz vozů, odtah vozů NONSTOP assistance
• Airport servis s komplexním servisem a hlídáním vozu po celou dobu odletu a přistavením zpět na letiště : 603 228 442
• EXPRESS servis s realizací úpravy do 24 hodin od objednání s dodáním u zákazníka, opravy vozidel na pojišťovnu : 774 608 544
• Výrobu aromatických visaček a dárkových balení : 776 076 772
• DRINK SERVIS ASSISTANCE – NONSTOP – 20 Kč/km : 731 060 669
• Kompletní úklid budov, prodej realit: www.abcreal-servis.cz : 604 648 550

ABCC Tunninng Grooup, a. s.,VVlárskká 22, 627 000 Brnoo-Slatina

Foto JMK – Jan Chmelíček
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Jazz rozezní Brno
Jazzové hvězdy z celého světa míří
do jihomoravské metropole – ve dnech
20.–30. dubna 2009 zde totiž bude probíhat
mezinárodní jazzový festival JazzFest Brno.
Pozor, soutěž!
Vyhrajte volné lístky na jazzové
koncerty!

a) Staré pekárně
b) Bobycentru
c) Alterně

Soutěžní otázka:
Hlavní koncert JazzFestu Brno se
letos koná ve:

Odpovědi zasílejte do 20. dubna
na adresu redakce nebo na
soutez@ListyJM.cz.

Dva výherci získají po dvou vstupenkách na vystoupení 23. 4. v Semilasse, další dva výherci po dvou vstupenkách na vystoupení 28. 4. na Flédě.
Volné vstupenky věnovala pořádající společnost Linden Global Services, s. r. o.
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Jeho návštěvníky čeká jedenáct
dní protkaných velkými hudebními událostmi a vyplněných tím
nejlepším z domácího, evropského
i zámořského jazzu.
Úvod obstará klubová série
v nejznámějších brněnských jazzových útočištích, jakými jsou Metro
music bar, bar U Kouřícího králíka
či Stará pekárna, hlavní koncertní
série mezi 23. a 30. dubnem zase
provede zájemce o pořádný jazzový nářez pestrou škálou brněnských koncertních sálů včetně Semilassa, Divadla Husa na provázku
či Bobycentra. Jarní Brno se může
těšit i na open air koncerty v centru města i všudypřítomný jazzový kvas. Zkrátka – konec dubna
v Brně bude patřit jednoznačně
jazzu!

Program:

Bar U Kouřícího králíka –
Metro Music Bar – jamsesjamsession, rozjíždí Přibil/Za- sion, rozjíždí Přibil/Zapadlo
Quintet.
20.00 Metro Music Bar – padlo Quintet.
20.00 Stará pekárna – 27. 4.
Mikkel Ploug Trio (DK).
14.00 JAMU – Lenny WhiLes Yeux de la Téte (FRA).
21. 4.
te WORKSHOP (USA).
20.00 Bar u Kouřícího krá- 24. 4.
19.30 Bobycentrum – Pe20.00 Semilasso – Rez
líka – Infinite Quintet (CZ),
ter Lipa Band (CZ, SK), Karrin Abbasi’s Bazaar (IND, USA),
Points Quartet (CZ).
Lenny White and Present
20.00 Stará pekárna – Mi- Allyson (USA).
Tense (USA).
hály Borbély Quartet (HUN). 25. 4.
20.00 Divadlo Husa na
Metro Music Bar – jamses22. 4.
20.00 Metro Music Bar – provázku – Elizabeth Lohnin- sion, rozjíždí Přibil/Zapadlo
Matěj Benko Quintet (CZ, ger + Fishbacher Trio (USA, Quintet.
SK), Radovan Tariška Band AUT), Roman Dragoun and 28. 4.
20.00 Fléda – Auguścik –
featuring Ryan Carniaux (CZ, his Angels (CZ)
Karnas Sextet (POL), jamses26. 4.
SK, USA).
20.00 Divadlo Husa na sion – rozjíždí Přibil/Zapadlo
23. 4.
20.00 Semilasso – Beáta provázku – Ulf Wakenius and Quintet.
Hlavenková & Ingrid Jensen AMC Trio (SK, SWE), Jaromír 29. 4.
20.00 Metro Music Bar –
Quartet (CZ, USA), Yaron Honzák Quintet featuring
Herman Trio (IL, USA).
B Side Band (CZ), jamsession.
Chris Cheek (CZ, PL, USA).

20. 4.

P. R.

Je na čase
podpořit imunitu

Velorexy zaplaví Boskovice

„Na akci očekáváme účast téměř
dvou stovek strojů z celého světa.
Účast již potvrdily posádky z Nizozemska, Německa, Maďarska, Polska, Slovenska a USA. Téma letošního srazu je odvozené od jeho
pořadového čísla, tedy „třináctky“,
a každý si sám může představit

Ložnice
Autor: Helena Prokopová,
Věra Pidrová
Nakladatelství ERA
www.erag.cz
Hektičnost doby nás nutí stále více
zrychlovat tempo – při práci, zábavě,
sportu, v celkovém životním stylu.
Tím naléhavěji je třeba naše síly obnovovat a každodenní stres kompenzovat chvílemi klidu a oddechu. Nejpřirozenějším způsobem odpočinku
je spánek. Dobře řešená ložnice je

Křížovka
Soutěžte o ceny!

spoustu zákeřných soutěží, které
čekají na účastníky závodu,“ říká
Tomáš Kostík z pořadatelského Velorex teamu Zlatá růže.
„V pátek proběhne příjezd a prezentace účastníků, v sobotu pak celodenní závod, jehož trasa je naplánována mezi Boskovice, Letovice,

pro odpočinek, relaxaci a regeneraci sil nepostradatelná – umožňuje
zdravé ležení a spaní, zajišťuje pocit
soukromí a bezpečí a pozitivně tak
působí i na naši psychiku.
Kniha nabízí nový pohled na
současnou ložnici, seznamuje s moderními materiály, vzory a aktuálními designovými trendy. Věnuje
se nejen základnímu vybavení ložnice, ale i úložným prostorům, lůžkovinám a dalšímu nezbytnému

Kunštát, Lysice a okolí. Divácky nejatraktivnějším dnem bude bezesporu neděle. V deset hodin vyjede kolona Velorexů na spanilou jízdu
městem Boskovice a shromáždí se
na parkovišti u Zlaté růže, kde bude
možné prohlédnout všechny stroje
a sledovat vyhlašování cen ze sobot-

bytovému textilu. Autorky radí
s výběrem a umístěním nábytku,
doplňků a textilií, vysvětlují vliv
zvolených barev a materiálů na
zdraví a celkovou pohodu.
Ať již pořizujete ložnici novou,
rekonstruujete stávající nebo toužíte pouze po vylepšení a oživení
známého prostoru, inspiraci vám
nabídnou barevné fotografie moderních interiérů a technických detailů. Navíc se dozvíte mnoho zají-

Vyhrajte knihu v křížovce!

ního závodu. Přítomen bude samozřejmě i miláček dětí, Velorex ve
velikosti 60 % vyrobený pro mé děti
a plně funkční. Zájemci si budou
moci prohlédnout vystavené vozy
značky Renault a nově i velmi málo
známé stroje Piaggio v tříkolovém
provedení,“ dodává Kostík. (tof)

mavostí o spánku a jeho vlivu na
lidské zdraví. A třeba i to, jak správně vstávat z postele, abyste se po
celý den cítili v kondici a pohodě.

a

Řešení křížovky posílejte do 24. dubna na adresu redakce nebo na e-mail: krizovka@ListyJM.cz. Pět vylosovaných výherců
získá knihu Ložnice od autorek Heleny Prokopové a Věry Pidrové. Cenu do křížovky poskytlo vydavatelství ERA. A jaké je základní motto této knihy? To se dozvíte v následující tajence:

Zdroj: Tomáš Kostík

Hadraplán, hadrák, hadrolet, montgomerák, netopýr, Velouš nebo prchající stan – i takové přezdívky
má legendární české tříkolové vozítko Velorex. Pokud patříte mezi příznivce těchto autíček, rozhodně si nenechte ujít 13. Jarní sraz Velorexů, který se uskuteční o víkendu 1.–3. května v Boskovicích.

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bezprostředně po ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Cítíme se unaveni
a hrozí nám chřipky a onemocnění dýchacích cest.
Enzymy – režiséři imunitního
systému
Medicína už zná několik tisíc různých druhů enzymů, které se účastní všech procesů látkové výměny.
Bez nadsázky je možné říci, že bez
enzymů by neexistoval život. Některé z nich také modulují a řídí imunitní systém. Dokáží ho nastartovat
a zvýšit jeho obranyschopnost a ve
správný okamžik zase dovedou jeho
aktivitu utlumit. Enzymy tedy dokáží udržet imunitní systém ve zdravé
rovnováze.
Když imunita na všechno nestačí
Zdravý imunitní systém zajišťuje
naše zdraví a umožňuje plnohodnotný život. V životě každého z nás
jsou však okamžiky, kdy máme
imunitu oslabenou. Nejvíce ohrožena bývá zejména na jaře a na
podzim, a také ve dvou životních
obdobích: když imunitní systém
ještě není plně rozvinut a „vycvičen “ – to je období dětství –, anebo je už do jisté míry „opotřebován“ – to je období stáří. Naše
imunita je ale oslabována také
průběžně po celý rok např. zvýšenou fyzickou či psychickou námahou, stresem apod. Ve všech těchto případech je vhodné podpořit
činnost enzymů, které řídí imunitní pochody v našem těle, dodáním
obdobných enzymů zvenčí.
Wobenzym pomáhá už přes
čtyřicet let
Nejznámějším enzymovým lékem je
Wobenzym. Ve světě si ho lidé kupují
už přes čtyřicet let. Jen v České repub-

lice ho každý rok užívá více než sto
tisíc zákazníků, mnozí z nich opakovaně. Kdyby si sami neověřili, že jim
pomáhá, určitě by se k němu nevraceli. Výhodou Wobenzymu je, že působí komplexně. Příznivě ovlivňuje
průběh zánětů, zmírňuje otoky a posiluje oslabenou imunitu. Je vhodný
i pro děti, které nejčastěji trpí opakovanými záněty dýchacích cest.

Na rozdíl od jiných léků přírodní
enzymy nezasahují proti projevům anebo původci určitého onemocnění, ale mobilizují imunitní
systém, aby se organizmus s nemocí vypořádal co nejlépe sám.
Kdy začít s léčbou?
Protože posílení oslabené imunity
je dlouhodobý proces, odpovídá
tomu i způsob podpůrné terapie.
Osoby s oslabenou imunitou by
měly začít užívat Wobenzym v období, kdy jsou nejvíce ohroženy –
tedy na jaře nebo na podzim, při
zvýšené fyzické či psychické námaze
anebo stresu – , a to po dobu několika týdnů. Pokud už někoho virózy
nebo angíny sužují, vyplatí se začít
užívat enzymy co nejdříve, protože
kromě potřebného posílení imunity
Wobenzym pomáhá také rychleji
zvládnout onemocnění dýchacích
cest a zkracuje tak dobu léčby. Při
podávání antibiotik podporuje jejich průnik do tkání a zvyšuje účinek. V období rekonvalescence po
skončení nemoci je účinnou obranou proti jejímu případnému opakování anebo přechodu do chronického stavu.

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Léčbu dětí konzultujte s lékařem.

Poskytovatel

Místo LSPP

Nemocnice Vyškov

Nemocnice Znojmo

Tajenka křížovky z č. 3/2009 zní: Zkuste zdravou zahradu bez chemie. | Knihu Zdravá zahrada od autorky Heleny Vlašínové získává těchto
pět výherců: Božena Sýkorová ze Žatčan, Jan Bielik z Brna, manželé Boháčkovi z Adamova, Marie Šmerdová ze Žabčic a Pavla Buráňová z Brna.

Privátní lékaři Znojmo
pro dospělé

Purkyňova 36
Puškinova 63
Vídeňská 8
MUDr. Jánského 11
privátní ordinace
pro děti a dorost
stomatologická

inzerce
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telefon

všední den

víkendy/svátky

517 315 631
517 315 631
517 343 949
515 215 603
515 215 563
515 215 563

17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
x
17.00 - 22.00
17.00 - 22.00
x

08.00 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 13.00
08.00 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 13.00

Oprava: v čísle 3/09 Listů JM jsme nedopatřením zveřejnili nekompletní seznam
poskytovatelů lékařské služby první pomoci. LSPP samozřejmě poskytují i Vyškovská
a Znojemská nemocnice (viz. tabulka výše),
nemocnice v Blansku ji o víkendech a svátcích poskytuje od 8.00 do 22.00 hod.
Nemocnicím i čtenářům se omlouváme.
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Kapři z Pohořelic

potěší Afriku
Už v květnu si pochutnají v Kongu
na kaprech z moravských Pohořelic.
Šupináči i lysci putovali do africké
země v podobě váčkového plůdku
po žádosti tamní vlády, která stála
o zušlechtění rybího chovu. Načasovat úspěšnou expedici do Konga je
věcí rybářském umu. Velký díl zdařilého transportu leží rovněž na dodrženém přesném odletu. „Vše musí
být naplánované dokonale, neboť
o úspěchu rozhodují hodiny. Vypočítán musí být čas od výtěru až po
vypuštění váčkového plůdku do

Text a foto: Petr Podroužek

Rodina si podporu zaslouží!

tamních vod,“ prozrazuje obchodní
náměstek Rybnikářství Pohořelice
Pavel Míšek. Ryby z Moravy zamířily
do Konga poprvé v roce 2007 a po
úspěchu k nim vloni na jaře přibyly
také plůdky amura a tolstolobika.
Zásadní rozdíl, proč se kaprům v Africe daří, je neustálé vedro. Ryba
proto roste na rovníku po celý rok.
A tak se čeští kapři mohou, na nadcházející květnové Vánoce v Kongu,
dostat už po roce, zatímco u nás si
musíme na průměrnou velikost
i váhu počkat tři až čtyři zimy.

„V posledních dvou letech zažíváme nefalšovaný baby boom. Jde o pozitivní trend, ke kterému se nemůžeme obracet zády, ale naopak ho
musíme podporovat. Jednou z aktivit, která má jasný cíl pomoci rodičům s dětmi, je projekt Rodinné pasy,“ říká JUDr. Marie Cacková, krajská zastupitelka a koordinátorka tohoto projektu na jižní Moravě.
Jaká je historie rodinných
pasů?
Uvádět Rodinné pasy do praxe
jsme v Jihomoravském kraji začali
v roce 2006. Inspirovali jsme se
v Rakousku, které reprezentuje jednu ze zemí s velmi rozvinutým turistickým průmyslem. Na základě
těchto zkušeností se nám podařilo
rozběhnout funkční systém, který
nabízí rodinám konkrétní pomoc,
ale třeba i možnosti, jak trávit volný čas či kam jet na výlet.
O jaké výhody se konkrétně
jedná?
Stát se držitelem Rodinného pasu
znamená získat přístup k výhodám

inzerce

v oblasti kultury a sportu, ale i při některých nákupech (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) či u ostatních
služeb (např. restaurace a ubytování).
V soukromé sféře se slevy nejčastěji
pohybují v rozmezí 10–20 %. Největší, až 50% slevy existují u volnočasových aktivit. Jedná se zejména o muzea, koupaliště, divadla, památkové
objekty, lázně, ale také o provozovatele sportovišť a organizátory hromadných kulturních akcí.
Kolik rodin už pas vlastní?
V současné době vlastní rodinný
pas v ČR 32 tisíc rodin. Nejvíce je
vzhledem k době trvání rozšířen
u nás v Jihomoravském kraji, kde
ho má 22 232 rodin, které mohou
čerpat výhody u 2 152 poskytovatelů služeb či zboží.
Hovořila jste o zahraniční inspiraci celého projektu, lze
uplatnit podobné výhody také
v zahraničí?
Pas by nebyl pasem, kdyby nebylo
možno jej uplatnit v zahraničí. Proto se v současné době velice snažíme, aby systém Familienpass, fungující v Dolním Rakousku, byl co
nejefektivněji propojen s naším
systémem. Jednání probíhají i na
Slovensku s Žilinským samosprávným krajem. Věřím, že naši turisté
zaregistrovaní v projektu se setkají

slevy
pro rodiny s dětmi

G slevy až 50 %
pro rodiny s dětmi do 18 let
G registrace rodin ZDARMA
G slevy na území ČR, Slovenska a Dolního Rakouska
na nákupy, kulturu, sport, volný čas
G soutěže, akce, 2× ročně 50 % slevový katalog
G časopis, katalog poskytovatelů, internetový portál

www.rodinnepasy.cz
Tento projekt je spolufinancován
Jihomoravským krajem a Evropskou unií.

s výhodami Rodinných pasů v tomto kraji již v letošním roce.
Na jakou akci se mohou majitelé Rodinných pasů v nejbližší
době těšit?
Chystáme „Den s rodinou“ v Mariánském údolí v Brně v neděli

17. května a vstup bude pro všechny držitele pasů pochopitelně
zdarma. Kdo přijde a není dosud
do systému zapojen, bude se moci
zaregistrovat přímo na místě.
Další informace na
www.rodinnepasy.cz.

Jednou z častých příčin vzniku požáru v domácnostech je i neopatrnost dětí. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ve spolupráci s Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní
charitou Brno Vám poradí, jak zabránit dětem způsobit požár.

Jsou přehledné, mají snadné
ovládání a obsahují vždy
aktuální legislativu.

541 513 345

inzerce

Jak zabránit dětem v požáru

DUNA i DUNA MZDY
za vás udělají všechnu práci.

Ostrá verze
pro malé ﬁrmy
zdarma
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Konzultace, školení,
zavedení systému,
nastavení sítě

Autorizovaný partner TILL CONSULT a.s.:
ProCad, spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno

www.procad.cz

Děti mohou velmi často svým jednáním způsobit požár, neboť si při
hře většinou neumí představit možné nebezpečí, které jim hrozí. Děti
zakládají požáry nejčastěji v místech, která jsou snadno přístupná
a kde se mohou pohybovat bez dozoru dospělých osob. Kromě domácností se jedná např. o opuštěné
objekty nebo stohy slámy a lesy.
Velkým nebezpečím při založení
požáru dětmi je jejich ohrožení na
životě. Nedovedou totiž včas reagovat a plně rozpoznat vzniklé nebezpečí. Faktorů, které vedou k zakládání požárů dětmi, je několik.
U těch menších je to neschopnost
představit si možné nebezpečí při
hře se sirkami, zápalkami apod.
U této skupiny vznikají požáry nejčastěji jako následek touhy poznat
něco nového a neznámého.
S narůstajícím věkem přichází
touha po poznání účinků ohně,
neméně často i touha vidět zasahovat hasiče. Starší děti způsobují
požáry převážně při snaze naučit
se kouřit, při konstrukci jednoduchých výbušnin nebo při zkoumání hořlavosti různých látek.

Z hlediska prevence je nejdůležitější aktivita rodičů.
Rodiče by měli zejména:
Zamezit přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně,
zápalkám, zapalovačům apod.,
vysvětlit dětem zásady bezpečného používání předmětů
v domácnosti, jako jsou mikrovlnná trouba, krb, plynový sporák a další,
vysvětlit dětem nebezpečí, které
jim hrozí při nesprávném zacháinzerce

SMOKIE TOUR 2009
18. 5. Mladá Boleslav | 19. 5. Pardubice | 20. 5. Ústí nad Labem |
21. 5. Brno | 22. 5. České Budějovice
Když v roce 1974 skupina KINDNESS vystupovala v jednom z londýnských klubů
a „očarovala“ zde přítomného Nickyho
Chinna natolik, že přesvědčil svého „parťáka“ a nabídli Kindness smlouvu, nastal
v životech čtyř muzikantů zásadní zlom!
Hned v úvodu roku 1975 se skupina
přejmenovala na SMOKEY, aby posléze dostal název v listopadu téhož roku „definitivu“ drobnou pravopisnou úpravou na
SMOKIE. V následujících cca 4 letech bodovali ve většině evropských hitparád
a stali se skutečnou megahvězdou. Z původní sestavy zůstal sice pouze basista Terry Uttley, ale ač se to zdá být neuvěřitelné,

i po více jak 33 letech od jejího vzniku
nelze skupinu přehlédnout a dává o sobě
jaksepatří vědět! Koncerty Smokie dnes
odrážejí celou dosavadní kariéru skupiny a nová sestava, doplněná o charismatického zpěváka Mika Crafta, kromě muzikantské zručnosti a úžasné atmosféry
a pocitu návratu do „sedmdesátek“ nabízí všechny své největší hity pěkně jeden
po druhém. A tak zde zaznívají „nestárnoucí“ hity jako např. „Living Next Door
To Alice“ (u nás jako „Alenka v říši divů“
v podání Karla Zicha) či „Needles And
Pins“ (u nás jako „Mýdlový princ“ v podání Václava Neckáře).

Pozor, soutěž!
Soutěžní otázka: Ve kterém roce skupina SMOKIE vznikla? a) 1974, b) 1975, c) 1976
4 výherci získají 2 vstupenky na koncert v rámci SMOKIE TOUR 2009 – 21. 5., Městská hala míčových sportů, Brno. Odpovědi zasílejte do 23. 4. na adresu redakce nebo na soutez@ListyJM.cz.
Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit v síti TICKETSTREAM, www.ticketstream.cz.

zení se zábavnou pyrotechnikou,
a upozornit je na možnost způsobení požáru jejím nevhodným používáním,
varovat děti před kouřením nejenom ze zdravotního hlediska,
ale také z pohledu požární ochrany; odhozená zapálená cigareta
nebo zápalka je častým zdrojem
vzniku požáru,
vysvětlit dětem zásady správného chování v mimořádné situaci –
oznámení požáru na tísňovou linku, opuštění domácnosti atd.
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Špičkový výzkum
díky mezinárodní
spolupráci
„V rámci českého předsednictví Evropské
unii máme jedinečnou možnost prezentovat jižní Moravu, a to nejen jako vyhledávanou turistickou destinaci a vinařský region, ale také jako centrum vědy, vzdělání,
výzkumu a inovací,“ říká RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje.
Pane Šifaldo, jako radní máte
mimo jiné na starosti oblast
mezinárodních vztahů, do kterých spadá i zastoupení Jihomoravského kraje v Českém
domě v Bruselu. Jakým způsobem se kraj může prezentovat
před celou Evropou?
V souvislosti s evropským předsednictvím se v Bruselu účastníme
řady akcí. Letmo z těch největších –
účastnili jsme se novoroční recepce Parlamentního magazínu, což je
akce zejména pro poslance a vysoké úředníky Evropského parlamentu, na které jsme se prezentovali jako vinařský region. Účastnili
jsme se prezentace vín, Českého
plesu a dalších akcí, které pořádaly
jiné regiony. Na přelomu března
a dubna jsem moderoval seminář
k Lisabonské strategii k vědě, výzkumu a inovacím a takových akcí
je celá řada. Snažíme se využít situaci a upřít pozornost na co nejvíce
projektů, které jsou případně financovány z fondů EU.

Můžete zmínit konkrétní výsledky některého z těchto projektů?
Úspěch jsme například měli
s projektem SoMoPro (Jihomoravský program pro špičkové vědce,
pozn. red.), který bude sloužit k financování pobytů zahraničních
doktorandů na brněnských univerzitách. Chceme přitáhnout vědce, kteří dělají skutečně světový
výzkum a kteří by ho mohli dělat
případně i zde, a spoluprací s místní vědeckou komunitou ovlivňovat úroveň výzkumu na univerzitách. Jedná se o projekt na čtyři
roky a má hodnotu celkově 100 miliónů korun, z toho částka, kterou
bude platit Jihomoravský kraj, je
asi 40 miliónů Kč a 60 miliónů je
z fondů Evropské unie. Kromě
toho ten projekt má význam, pokud zde bude v budoucnosti Středoevropský technologický institut
CEITEC, takže ten projekt je „měkkou“ částí, která vhodně CEITEC
doplní.

V souvislosti s českým předsednictvím proběhne
oběhne několik
akcí přímo na jižní
ižní Moravě. Které to budou?
Na počátku dubna
bna se v Mikulově
uskutečnilo neformální
rmální zasedání Výboru 133: Stálí členové,
enové, což je výbor,
který předkládá Evropské komisi
návrhy z oblasti obchodu
bchodu a průmyslu. Jednoznačně nejvýznamnější akcí
cí
ovšem bude neformální zasedání ministrů ze-mědělství zemí EU
U
na přelomu května
na
a června. Je potřeba
třeba si
uvědomit, že zemědělství
ědělství spotřebovává z rozpočtu
u EU největší množství peněz, a pokud
ud se toto zasedání
povedlo dostat naa jižní Moravu, která má významné zemědělství a hlavně vinařství, jde o zajímavý počin.
Ministři budou mít možnost si to
zde prohlédnoutt a diskutovat
o zemědělství ve významné zemědělské oblasti..

Jihomoravský kraj také dlouhodobě spolupracuje i s řadou
evropských regionů – se kterými a proč?
Spolupracujeme se třemi regiony
v Rusku, s oblastí Kragujevace v Srbsku, se Zadarskou županií v Chorvatsku či s Trnavským krajem na
Slovensku. Dále spolupracujeme
s Dolním Rakouskem, holandskou
provincií Utrechtem, francouzským
departmentem Gers či italskou Lombardií. Pokud má být ten výčet úplný, mimo tyto oblasti, kde máme
oficiální smlouvu, organizujeme
řadu jednorázových aktivit.
Všechny tyto spolupráce a politické kontakty jsou žádoucí a potřebné mimo jiné pro úspěšné obchodní a podnikatelské záměry.
Například teď organizujeme obchodní misi do Anglie, kde jsou přímé kontakty mezi podnikateli
z Brna a podnikateli z Leedsu, a tato
mise už je cílená a „šitá na míru“
konkrétním podnikům. Na tyto obchodní aktivity samozřejmě navazují další výměny a aktivity ať už na
bázi školské, jako
například studentské výměnné pobyty, tak
kulturní.
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Cecilia Fabris:
V Brně jsem jako doma

Foto: Jan Chmelíček
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„Mám Brno ráda. Opravdu, cítím se tu
jako doma, ačkoli jsem tu jen krátkou
dobu. Je mnohem příjemnější než Praha, kde je stejná spousta turistů jako
třeba ve Florencii. Taková místa nejsou
k životu. Brno je něco jiného. Je to kulturní město, ale přijatelnějších rozměrů. Navíc lidé, kteří v něm žijí, jsou nápadně podobní obyvatelům severní
Itálie. Mají stejný temperament, jsou
srdeční, pohodoví. Chtěla bych v budoucnu něco udělat pro to, aby se
u nás v Itálii o vaší zemi, o její minulosti a současnosti něco vědělo. Zatím
u nás o České republice většinou nemají ani tušení, dokonce ani nevědí,
že už neexistuje Československo.“
Takové jsou postřehy jednadvacetileté Italky z obce Fabrica di Roma
nedaleko Viterba, která v březnu absolvovala svoji měsíční úřednickou
stáž na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Celou dobu tu pracovala
v odboru vnějších vztahů, který je
prostředníkem kraje v kontaktu s partnerskými regiony v zahraničí. Posílala
maily v italštině, angličtině i francouzštině, a soudě podle jejího vyprávění,
cítila se tu jako mezi svými.
Do Brna se studentka slavistiky
(ruština, čeština) na univerzitě v Pise
dostala díky spolupráci Jihomoravského kraje s Toskánskem. „Můj učitel

na univerzitě řekl, že už mluvím docela dobře česky a že mne na stipendium do Jihomoravského kraje vybral. Nelituji. Teď už vím, že stojí za
to poznat vaši zemi. Už jako malé děvče jsem měla z fotografií a knížek pocit, že „Bohemia“ je země plná parků
a lesů, taková zeleninová – promiňte,
spíš zelená? Teď vidím, že stejná je
i Moravia, ačkoli jsem přijela v době,
kdy jsou stromy ještě holé,“ vypráví
stážistka, která ještě přesně neví, na
jakou životní dráhu se dá.
Původně chtěla léčit děti trpící duševními nemocemi, ale nakonec si
vybrala studium jazyků. Na slavistice
se nejprve rozhodla pro ruštinu, čeština měla být něčím navíc – podobným slovanským jazykem některé
malé země. „Moc podobný však ruštině není. „Vždyť ruské zabyť znamená v češtině zapomenout – to forget –
zatímco české stejně znějící zabít
znamená prostě zabít – to kill,“ pomáhá si sympatická dívka angličtinou,
která, spolu s řečí země galského kohouta, patří k její jazykové výbavě.
Dne 19. března přijal Cecilii Fabris hejtman Michal Hašek a předal jí
pamětní diplom s poděkováním za
podíl na prohlubování spolupráce
mezi Toskánskem a Jihomoravským
krajem.
(jac)

inzerce
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Blanenská plavkyně Yvetta Hlaváčová je „na prodej“
Bla

Fotila pro prestižní pánský časopis, má nejdelší nohy na světě, rekordně přeplavala kanál La Manche a v těchto dnech jí vychází
kniha s příznačným názvem Rebelka. A to nejen v Česku, ale i v Americe, Anglii a možná

poputuje i do Austrálie. Blanenská
dálková plavkyně Ivetta Hlaváčová
psala autobiografii devět měsíců
s tím, že i čtvrt roku pro zaneprázdnění kniha ležela netknutá. „Do
každé kapitoly jsem musela dozrát
(má jich 26 – pozn. red.). A jak mi
po dokončení knihy je? Definovala
bych to, že nic mně nebylo a je mi
líp. Plavání byl můj život 27 let. Psát
o tom knihu mě bavilo a byla to pro
mě úžasná zkušenost a intenzívní
zážitek. Psala jsem ji srdcem a věřím, že každý čtenář to pozná a ocení. Nejhůře se mi tvořila kapitola
La Manche 2006, protože to byly
nejvýraznější i nejhorší okamžiky
mojí kariéry a velmi těžce se mně
znovu k tomuto vracelo. Prožila
jsem si znovu každý okamžik, přestože jsem neplavala, ale snažila se
přeplavbu pouze popsat. Tak intenzívní doba to byla. Kapitolu jsem

dokončila v slzách. Pořád je to velmi citlivé téma a bezpochyby velmi
důležitý okamžik v mém životě,“
svěřuje se upřímně Yvetta Hlaváčová. Rebelka má 256 stran a přes 100
fotografií a je v té nejvyšší kvalitě.
„Kniha není pro mě jen knihou, ale
spíše deníkem a albem mého života. Chvilku trvalo, než jsem do názvu Rebelka dozrála, ale nakonec si
myslím, že je to opravdu nejvíce výstižné a ironické zároveň. Kniha je
pro mě velmi významným okamžikem v životě, takže jsem si nechala
navrhnout šaty od módní návrhářky Marie Copps a boty jsem zvolila
od návrháře Stuarta Weitzmana.
Využiji toho, že poprvé v mojí kariéře mohu vystoupit v šatech jako
žena, a to je pro mě velmi příjemná
změna. Vždy jsem byla zvyklá na
mokré vlasy a plavky,“ dodává
Yvetta Hlaváčová.
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Hejtman ocenil vytrvalce
Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek byl startérem hlavní
kategorie mužů-vytrvalců na 8 kilometrů při 64. ročníku Běhu Lužánkami v Brně, který se uskutečnil 28. března. Vítězem tohoto
závodu, který se konal pod záštitou hejtmana JMK, se stal etiopský
běžec Mossisa Feissa, druhý doběhl jeho krajan Erkolo Ashenafi,
třetím v cíli byl polský běžec Jakub

Burghardt startující za JM Demolex Bardějov.
V průběhu sobotního dopoledne
se na start postavilo celkem 234
běžkyň a běžců v celkem 18 věkových kategorií. Na oficiálních webových stránkách závodu - www.behluzankami.cz jsou k dispozici
výsledky, fotografie a podrobnější
informace o historii tohoto tradičního brněnského běhu.
(kr)

Fanoušci Komety čekali na lístky 29 hodin!

Jedničku s hvězdičkou si zaslouží
brněnští, po hokeji vyprahlí příznivci Komety. O březnové zápasy
finále play-off první ligy s Ústím měli

takový zájem, že by v pohodě zaplnili tribuny fotbalového stadiónu za
Lužánkami. Možná by jim nakonec
ani kapacita 50 000 míst nestačila.

A klobouk dolů před jejich vzájemnou solidaritou. „Rozsypaly se mi při
zápase na Rondu z peněženky drobné. Už jsem se s nimi loučil, ale fanoušci i tři řady pode mnou je posbírali a podali,“ ještě dnes nevěřícně
kroutí hlavou Luděk Šmiták. Po průchodu turnikety se svět pro příznivce Komety změnil, když si například
patnáctiletý tykal s padesátiletým.
U jedné z prodejen vstupenek
v brněnské Lidické ulici se několikrát bivakovalo. Fanoušci si lehce
spočítali, že se se vstupenkami na
každého nedostane, a tak se začala
fronta na lístky tvořit už mnoho hodin před samotným prodejem. Před
závěrečným zápasem play-off si první z nich „ustlal“ na svátek Josefa,
tedy 19. března, dokonce už v 16 hodin. Vstupenky (každý jich mohl získat maximálně pět) si přitom koupil
až na druhý den v devět ráno. Poslední zimní noc však dala o sobě
pořádně vědět. Rtuti teploměru se
vůbec nechtělo do plusového čísla,

i proto se každý snažil zahřát, jak jen
to šlo. Došlo na spacáky, molitany,
nechyběla lehátka, látkové sedačky
a proti zimě „bojovaly“ také káva či
rum. V předem danou hodinu dostal
každý na ruku razítko s pořadovým
číslem, to aby se nepředbíhalo. Každý si zde musel odsedět nebo odstát
většinu času a jít si schrupnout mohl
jen na krátký čas. V noci se nad přenosným roštem opékalo maso. Někteří zašli zase na pivo a párek
k provizornímu stánku za městské
divadlo. A světe a fotbaloví fanoušci
Brna divte se! nedošlo k žádným výtržnostem. I při neúspěchu v play
off se nakonec Kometa do extraligy
přece jen podívá. Na úkor Znojma,
které licenci Brnu prodalo.
inzerce

V Brně uběhl Dan Orálek za dva dny 366 kilometrů
„Na start se v předloňském roce postavil 83letý Blahoslav Kříž. Po mnoha hodinách běhu u něj došlo k takovému vyčerpání, že si to najednou
namířil ven z pavilonu. Museli jsme
za ním a nasměrovat ho zpátky,“
vzpomíná na historku z pavilónu
Z brněnského výstaviště dohlížející
MUDr. Pavel Homolka. Při mezinárodním ultramaratónu, tedy v běhu
na 48 hodin, dohlížel v březnu na
startující již popáté. A hlídat zdraví
závodníků, kteří krouží ,zetkem‘ pořád dokola, není žádná legrace. Ono
se totiž při ultramaratónu divně
běhá, neboť se šetří síly, a navíc lze
trasou třeba jen procházet.

U speciální obuvi se musejí občas
uřezávat špičky, aby běžci nepociťovali přílišnou bolest z opotřebovaných plosek nohou. „Dochází také
k přetížení šlach v oblasti kotníku.
Hrozí riziko dehydratace, jež může
dospět až do kolapsových stavů. Žaludek trpí otřesy, tudíž sportovci
nesnesou větší dávky tekutin a potravy. Samozřejmě to musejí mít
srovnané v hlavě a vědět, jaký mají
cíl,“ tvrdí Pavel Homolka a dodává:
„Pokud má sportovec profesionální
přístup a vědomí o svých energetických možnostech, tak je vše v pořádku. Někteří ovšem zkoušejí iontové nápoje, na které nejsou zvyklí,
z čehož mohou pramenit zažívací
potíže. V jednom z minulých ročníků mi přinesli závodníka v bezvědomí. Šlo o dehydrataci, kterou jsem
musel řešit infúzními roztoky.“ Jeden okruh měří v pavilónu dvě stě
padesát metrů a pořád se zatáčí.
I pro psychiku je lepší, když se po
čtyřech hodinách vystřídá směr. Po
rovině uběhnou běžci stejnou trasu
za kratší dobu. Po závodě by si každý měl dát sprchu, masáž a načerpat

síly spánkem. Minimálně dva až tři
týdny trvá, než je dotyčný zpátky
v plné síle. V Brně vítězný český reprezentant Dan Orálek zdolal za
48 hodin přes 366 km (1467 kol).

Žokejové poměří síly na dostizích v Tuřanech

Foto: Petr Zeman

Dostihy o pohár hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
se uskuteční v sobotu druhého
května ve 13.30 hodin na závodišti v Brně-Tuřanech v části Dvorska. Pořadatelé připravili bohatý
program rovinových a překážkových dostihů, v doprovodném programu budou k vidění také dostihy poníků.
Podle informace pořadatelů budou vstupenky slosovatelné. (kr)
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