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Jižní Moravou
za prací i zábavou

Ocenění pro úspěšné sportovce

Nejlepším sportovcem Jihomoravského kraje za minulý rok byl v úterý 29. března vyhlášen motocyklový závodník Karel Abraham, který
obhájil tak zisk této prestižní trofeje z loňského premiérového ročníku ankety. Stříbrnou příčku obsadila basketbalistka Hana Horáková
z týmu BK Frisco Sika Brno a bronzové umístění získal hokejista HC
Komety Brno Petr Hubáček.
Ceny vítězům předali představitelé krajské samosprávy v čele

Nejsem přísný

s hejtmanem Michalem Haškem,
který ocenil nejen výsledky samotných nejlepších sportovců, ale také
obětavou práci jejich trenérů a doprovodných týmů. „Krajská samospráva si nesmírně cení toho, jak
vynikajícím způsobem reprezentujete Jihomoravský kraj na regionální, národní, a někteří také na mezinárodní úrovni. Určitě platí heslo
Pierra de Couertina, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A tak potlesk nepatří pouze těm, kteří obsa-
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Rozhovor s Jiřím Pavlicou
čtěte na straně 6
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primáš

dili první příčky, ale všem, kteří se
na jižní Moravě věnují sportu,“ uvedl hetman při slavnostním vyhlášení vítězů.
Nejlepším seniorským družstvem se stal basketbalový klub
Frisco Sika Brno, jehož kouč Jan
Bobrovský byl zároveň oceněn jako
nejlepší trenér, mezi juniory kralovalo družstvo řeckořímského zápasu TJ Sokol Hodonín. Z handicapovaných sportovců získali ocenění
plavkyně Michaela Philippi z SK
Kontakt Brno a také hráč sledge
hokeje Jan Matoušek.
Talentem roku se stal baseballista Štěpán Havlíček z TJ Olympia
Blansko, čestnou cenu obdržel basketbalitsta brněnské Zbrojovky Ivo
Mrázek a Cenu JMK tenistka Jana
Novotná.
Sportovní akcí roku pak bylo vyhlášeno Mistrovství Evropy v baseballu do 21 let, cena putuje klubu
AVG Draci Brno. Hlavním hodnotícím kritériem soutěže byl výkon dosažený v roce 2010 a příslušnost ke
klubu, registrovanému v Jihomoravském kraji.
(red, tof)

Před dvěma lety dosáhl plnoletosti.
A letos v dubnu oslaví kulaté narozeniny – rovnou dvacítku! Řeč je
o Velikonočním festivalu duchovní
hudby, který je již řadu let neodmyslitelně spjat se začátkem jara
v jihomoravské metropoli.
„Vzhledem ke svému jubilejnímu
charakteru opakuje letošní ročník
pořady, které měly v uplynulém desetiletí největší ohlas. Jedinou úplnou novinkou bude paradoxně brněnská premiéra Pašijí podle sv.

Lukáše, které napsal jejich autor,
německý pozdně barokní skladatel
Georg Philipp Telemann, v roce
1744. Jinak ovšem bude festival jako
vždy přehlídkou krásných hlasů, jejichž nositele nelze stručně vypočítat. Souhrnně řečeno – návštěvníci
se mohou těšit na vybraně krásnou
hudbu, provedenou vynikajícím
způsobem ve zcela jedinečném prostředí, odpovídajícím jejímu obsahu,“ říká Lenka Zlámalová, tajemnice festivalu.

„Velikonoční festival duchovní hudby je svým zaměřením v naší zemi
ojedinělý. Již devatenáct předchozích úspěšných ročníků svědčí
o jeho opodstatněnosti a významu.
Právě město Brno, jako centrum Jihomoravského kraje, se vyznačuje
mimořádnou úrovní hudební kultury, náročností publika a zájmem
početných příznivců vážné a duchovní hudby,“ dodává Pavel Balík,
člen Rady Jihomoravského kraje.
(pokračování na str. 4)

Jaký je nejhezčí pohled na Pálavu? Jedině přes sklenkou lahodného moravského vína v ruce! A právě takovou možnost budou mít všichni návštěvníci již třetího ročníku Festivalu otevřených sklepů, který ve
dnech 16.–17. dubna proběhne v Mikulovské vinařské
podoblasti pod Pavlovskými vrchy.
„Na jižní Moravě není jiná vinařská akce podobného formátu – snažíme se představit všechny vinařské
podoblasti a regiony jižní Moravy. Za více jak dva roky
jsme tak otevřeli sklepy ve Znojemské, Velkopavlovické, Slovácké a Mikulovské podoblasti, představili jsme
pět regionů a celkem více než 160 vinařů. Právě proto,
že každý festival je jedinečný a unikátní, přijíždí na
festival milovníci vín opakovaně a přijíždí jich čím dál
více i z velkých českých měst a ze zahraničí,“ říká ředitel festivalu Juraj Flamik s tím, že nyní se návštěvníkům představí třicítka vinařů z Pavlova, Popic, Strachotína, Dolních a Horních Věstonic, u kterých bude
možno ochutnat stovky vzorků vín.
„V překrásném prostředí pod Pálavou čekají na
návštěvníky jak velmi známá vinařství, tak i malí
vinaři. K jejich vínům, která jsou tím pravým kořením festivalu, se člověk nedostane nikde jinde než
právě u nich ve sklepě,“ upozorňuje Flamik a dodává,
že ani letos v nabídce festivalu nebude chybět bohatý doprovodný program včetně pořadů o víně.
(pokračování na str. 7)
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Velikonoční festival
slaví jubileum
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Sklípky pod Pálavou otevřou dokořán

Památky lákají k návštěvě

Kraslice? Jedině od pštrosa! Na lyžích umí divy

Letní dovolená v Beskydech

Přemýšlíte, kam o víkendu? Zkuste zamířit na některou z nesčetných jihomoravských památek – právě otvírají své brány.

Slepičí vajíčka zdobí na Velikonoce každý – ovšem viděli jste již
někdy kraslice od pštrosa?

Pestrá dovolená v ryzí přírodě, termální bazény se slanou vodou,
masáže, relax, cyklostezka Bečva a ubytování pro děti zdarma!
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Brněnská akrobatická lyžařka Tereza Vaculíková umí na sjezdovce
extrémní kousky, při kterých se divákům tají dech...
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Děti zdarma!
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Jihomoravští poslanci podporují zachování Velké ceny ČR

Slovo úvodem

Velká cena ČR je rodinné zlato

Na podpoře zachování Grand
Prix ČR v dalších letech se při jednání v areálu Automotodromu
v Brně, které proběhlo 29. března, shodli poslanci z jižní Moravy napříč politickým spektrem.
Na schůzce, svolané jihomoravským hejtmanem Michlem Haškem, se zároveň domluvili na
dalších krocích, které by tuto věc
řešily systémově.
Výkonná ředitelka akciové společnosti Automotodrom Ivana Ulmanová ocenila zájem poslanců
o budoucnost Velké ceny ČR a v debatě se zákonodárci vysvětlila důvody, kvůli kterým vznikla celá kauza financování Velké ceny.
Výsledky jednání shrnul hejtman
Michal Hašek následovně: „Požádal
jsem všechny poslance z Jihomoravského kraje, abychom se sešli
a pomohli vyřešit problém další
existence Velké ceny ČR. Jsem velmi rád, že dorazili kolegové ze

Díky otevřenému veřejnému řízení
kraj ušetří stamiliony korun za vybrané dopravní stavby. V současné době
je dokončován proces zadávacích řízení na zhotovitele staveb, které jsou
zařazeny v programech s podporou
Evropské unie. Dostupnost dopravy,
v programu přeshraniční spolupráce
Slovenska a České republiky a v úvě-

rovém programu Jihomoravského
kraje a Evropské investiční banky. Jde
o silniční stavby a přestupní uzly Integrovaného dopravního systému. O podrobnostech informovali 24. března
náměstek hejtmana Václava Horák
a člen Rady JMK Zdeněk Pavlík.
Jak uvedl náměstek hejtmana
Václav Horák, výsledek zadávacích

řízení výrazně snížil předpokládané stavební náklady, které se
v průměru pohybují na úrovni
60 % cen určených kontrolními
rozpočty zpracovanými dle běžně
používané metodiky pro oceňování stavebních prací. „Ve vysoutěžených cenách se promítla současná situace stavebních firem, kdy
kalkulace nákladů vychází nejen
ze snížených marží, ale i z nedostatku stavebních zakázek v oblasti obnovy dopravní infrastruktury,“ zdůraznil Horák
Radní Zdeněk Pavlík vyjádřil
osobní spokojenost, že mezi stavbami je také silnice Ždánice–Bukovany
a tři přestupní uzly Integrovaného
dopravního systému JMK.
„Na všechny tyto veřejné zakázky proběhlo takzvané otevřené

Podpora pro vybrané mikroregiony

Foto: JMK

moravského kraje s regiony v Rusku – Leningradskou oblastí, Chanty-Mansijským autonomním okruhem nebo Nižnonovgorodskou
oblastí.
„Jihomoravský kraj podporuje
a rozvíjí aktivní vztahy s několika
regiony Ruské federace. Projednali
jsme otázky širší spolupráce a perspektiv mezi regiony. Tyto vztahy
by se měly i nadále na základě vzájemné úcty rozvíjet,“ vyjádřil svoje
přání ruský velvyslanec.
(red)

a kulturní akce v České republice.
Tak jako jsme zde byli jako poslanci napříč politickým spektrem
se domníváme, že i Velká cena by
si zasloužila takovouto soustředěnou podporu státu. Sejdeme se
zhruba za tři týdny, v mezičase
proběhnou schůzky se členy vlády, jednání s příslušnými státními podniky. V druhé polovině
dubna už bude jasněji, zda a jaká
částka by mohla v příštím roce
pomoci zachování existence Velké cen v Brně.
To je ale jenom krizové řešení
pro příští rok. Nám jde teď o víc.
Až se nám podaří Velkou cenu zachránit, chceme systémové řešení
pro takovéto velké společenské,
sportovní nebo kulturní akce,“ uzavřel hejtman Hašek.
(red)

Kraj ušetří stamiliony korun za dopravní stavby

Hejtman přijal nového
velvyslance Ruské federace

Jihomoravský kraj navštívil 10. března nový velvyslanec Ruské federace.
Velvyslance Sergeje Borisoviče Kiseljova přijal u příležitosti jeho návštěvy hejtman Michal Hašek.
„Poprvé od mého příjezdu do
České republiky v říjnu minulého
roku jsem odjel za hranice Prahy
a moje první návštěva je návštěva
Jihomoravského kraje a Brna,“ uvedl velvyslanec.
Ruský velvyslanec vyzdvihnul
velmi intenzivní spolupráci Jiho-

všech parlamentních stran, kteří
byli zvoleni v Jihomoravském kraji. Dohodli jsme se na tom, že chce-

me zachovat Velkou cenu a uděláme maximum pro to, aby se našlo
financování ze státního rozpočtu.
Kraj i město Brno podporují podle možností ze svých rozpočtů každoročně Velkou cenu a teď jde
o to, abychom její existenci umožnili i díky dotaci ze státního rozpočtu,“ zdůraznil hejtman a uvedl,
že vedle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou poslanci jednat nově s ministerstvem dopravy, s ministerstvem pro místní
rozvoj a také s ministerstvem průmyslu a obchodu.
„Kolegové z vládní koalice se
pokusí otupit hrany u ministra
financí Miroslava Kalouska a samozřejmě zkusíme oslovení státních podniků, které bez problémů
financují jiné velké sportovní

Foto: JMK

Vážení Jihomoravané,
už v lednovém vydání Listů jižní
Moravy jsem Vás informoval o blížícím se projednání Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje. Jde
o dokument, který významně ovlivní
rozvoj jižní Moravy v příštích letech.
Proto k jeho tvorbě přistupujeme
velmi zodpovědně. Od 18. března
je na webových stránkách kraje
vystavena kompletní dokumentace,
v listinné podobě je pak k dispozici na odboru územního plánování
a stavebního řádu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. K vystavené
dokumentaci může každý uplatnit
své připomínky, nejpozději však při
veřejném projednání. To se uskuteční 19. dubna v rotundě pavilonu
A brněnského výstaviště.
Současně se krajská samospráva
v minulých týdnech zabývala obdobným dokumentem města Brna,
konceptem Územního plánu města
Brna. Námitky kraje se týkají zájmů Zdravotnické záchranné služby
Jihomoravského kraje, regionální
veřejné dopravy, rozvoje cykloturistiky v Jihomoravském kraji a rozvoje brněnského letiště. V posledním
případě se jedná o připomínky kraje jako vlastníka infrastruktury na
území Brna, zejména letiště v BrněTuřanech. V žádné z předložených
variant například nejsou zapracována všechna ochranná pásma letiště a ochranná pásma leteckých
zabezpečovacích zařízení. Jde o to,
aby se letiště mohlo i nadále rozvíjet. Tyto námitky v žádném případě
nejsou konfliktní a lze předpokládat, že jejich začlenění do konceptu

Foto: JMK

hejtman Jihomoravského kraje

územního plánu Brna by neměl být
problém.
Další oblastí, kde postupuje Jihomoravský kraj a město Brno společně,
je snaha o zachování dalšího pořádání Velké ceny ČR na Masarykově
okruhu. Automotodrom Brno totiž
nedisponuje financemi na zaplacení
poplatků pořadateli akce, aby vůbec
mohl světový šampionát hostit.
Jsem přesvědčen, že Velká cena
ČR je akcí, která už dávno překročila hranice města a regionu.
Propaguje dnes dobré jméno České republiky na celém světě nejen
mezi motoristickou veřejností a jde
o akci, která přináší stovky milionů
korun do státního rozpočtu. Spolu
s brněnským primátorem jsme podepsali otevřený dopis premiérovi
Petru Nečasovi a všem členům
vlády. V něm jsme shrnuli všechna klíčová fakta, která se týkají
Velké ceny a apelovali na vládu,
aby zvážila a podpořila dofinancování zalistovacího poplatku mistrovství světa silničních motocyklů.
Veškeré finanční prostředky, které
generuje Velká cena, totiž směřují
do státního rozpočtu, nikoliv do rozpočtu kraje či města. Město i kraj
přes dopady hospodářské krize
a přes velké výpadky daňových
příjmů udrželo výši podpory. Není
ale v možnostech kraje ani města
Brna zajistit financování celé částky 70 milionů korun. To by mělo být
otázkou státního rozpočtu.
Jsem přesvědčen, že Velká cena České republiky je rodinné zlato, kterého
si musíme vážit. Jde o nejsledovanější světový šampionát, který se a to
pravidelně – na našem území koná.
I proto jsem také v závěru března
pozval přímo do areálu Automotodromu Brno poslance všech stran
zvolených za Jihomoravský kraj.
Domnívám se, že další osud Grand
Prix České republiky je typickým
příkladem pro možnou spolupráci
regionálních a celostátních politiků.
Věřím, že nejen tato schůzka pomůže
najít systémové řešení, které umožní
pořádat Grand Prix v jihomoravské
metropoli i nadále.

Foto: JMK

JUDr. Michal Hašek
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Druhé letošní výjezdní jednání Rady
Jihomoravského kraje se uskutečnilo 2. března na Blanensku. Jednání se kromě představitelů kraje zúčastnili také starostové Blanska,
Boskovic a Letovic. K hlavním tématům blanenského jednání rady patřilo zdravotnictví a doprava, v Borotíně pak podpora socioekonomicky
slabších regionů kraje.
Jedním z výstupů jednání je, že obě
nemocnice působící na Blanensku –
v Blansku i Boskovicích – se zapojí
do společné koncepce veřejného
zdravotnictví v kraji. Zástupci obou
měst (zřizovatelů nemocnic) také budou působit v příslušné zdravotní
skupině. Hejtman Michal Hašek se
v této souvislosti ohradil proti informacím některých médií, že půjde
o rušení nemocnic.
„V oblasti dopravy jsme řešili otázky dopravní infrastruktury regionu.
Se starosty jsme se vzájemně informovali o názorech na superkoncepci
ministerstva dopravy. Vedení kraje
preferuje etapizaci výstavby komunikace R43. Jednoznačně požadujeme,
aby se na Blanensku začalo s výstavbou co nejdříve. Rada kraje také vyzvala všechny zákonodárce zvolené
na jižní Moravě, aby podpořili připomínky Jihomoravského kraje k návr-

hu takzvané dopravní superkoncepce
ministerstva dopravy. Jde nám zejména o podporu přípravy a výstavby
silnice R43 včetně její etapizace, silnice R52, silnice R55 a železničního
uzlu Brno. To jsou klíčové dopravní
stavby, které ovlivní atraktivitu regionu,“ uvedl hejtman Hašek.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek informoval o trvajícím poklesu
počtu žáků ve školách v celém regionu. „Optimalizaci škol budeme řešit
nejen s řediteli škol, ale také se samosprávou. Připomínky z dnešního jednání rady projedná komise, kterou
zřídilo zastupitelstvo. Všechny kroky
pak schválí zastupitelstvo Jihomoravského kraje na podzim letošního
roku,“ zdůraznil náměstek Juránek.
Radní kraje se následně setkali
v Borotíně se starosty regionu Malá
Haná, se kterými jednali o možnostech podpory socioekonomicky
slabších regionů Jihomoravského
kraje, ke kterým kromě Vranovska
a Horňácka patří také mikroregion
Malá Haná na Blanensku.
Pracovníci odboru regionálního
rozvoje krajského úřadu, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
i externích poradenských firem
představili starostům možnosti soustředěné podpory hospodářského

i sociálního rozvoje mikroregionu
i harmonogram jednotlivých přípravných kroků, plánovaných do
letošního podzimu. Půjde o vytipování silných i slabých stránek území,
zvážení jeho rozvojového potenciálu například v agroturistice a dalších formách cestovního ruchu,
v drobném podnikání, v přípravě
projektových záměrů.
Hejtman Michal Hašek zdůraznil,
že za jednu ze stěžejních podmínek
rozvoje území považuje kraj vybudování rychlostní silnice R 43, spojující
krajskou metropoli se severem kraje.
Když hovořil o dotačních programech
na podporu obnovy a rozvoje venkova, na které Jihomoravský kraj stejně
jako loni vynaloží 80 milionů korun,
vyzval starosty, aby podpořili zachování regionálních operačních programů, které se vláda chystá zrušit, ačkoli se ukázaly jako nejefektivnější
forma čerpání evropských prostředků na rozvoj obcí, měst a regionů.
Diskuse také otevřela řadu témat – od potřeby řešení dílčích problémů jednotlivých obcí až po možnosti koncepčního přístupu k řešení společných „podnikatelských
záměrů“ obcí, které se mohou stát
generátorem dalšího rozvoje mikroregionu.
(red)

výběrové řízení. Je to vlastně nejvyšší stupeň tendru, který zná náš
zákon. Díky tomu se podařilo docílit takových nabídek firem z hlediska ceny, že došlo k významným
úsporám v krajském rozpočtu,“
zdůraznil v této souvislosti hejtman
Michal Hašek.
Vyčíslená úspora nákladů z již připravených smluv činí oproti předpokladům částku 261 milionů korun
bez DPH. V případě že se podaří
úspěšně završit zadávací řízení i na
zbývající projekty, tak úspora dosáhne částky 350 milionů korun bez
DPH. Tato úspora umožňuje Jihomoravskému kraji urychlit realizaci
dalších staveb, které jsou plánovány
v rámci programu ROP a u kterých
je kraj povinen zajistit spolufinancování ve výši 15 %.
(red)

Z kraje

Soutěž Zelené úřadování
Krajský úřad Jihomoravského kraje ve
spolupráci se ZO ČSOP Veronica vyhlašuje již čtvrtý ročník Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadů/institucí v Jihomoravském kraji. Aby soutěžící
mohli lépe prezentovat svoji činnost
a dosažené výsledky v oblasti ekologizace provozu, je letošní ročník soutěže
nově koncipován. Jeho princip spočívá
v prezentaci dosažených úspěchů zodpovězením tří otázek (pro instituce dvou
otázek) volným textem (max. 1 strana
A4 /otázku) a doložením způsobu, jakým
úřad/instituce propaguje své aktivity
v oblasti ekologizace provozu.
Soutěž bude vyhodnocena ve dvou
kategoriích, a to v kategori obecních
úřadů (včetně pověřených obecních
úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městysů)
a kategorii institucí.
Vyhodnocení a ocenění vítězů proběhne v září letošního roku. Přihlášky je
možno zasílat na adresu Krajského
úřadu JMK do 30. června letošního
roku, více informací o soutěži včetně
formulářů naleznete na www.kr-jihomoravsky.cz.
(red)

Listy jižní Moravy

Webu kralují Boskovice, Přísnotice a Vranovice
nická služba“ zvítězilo zasílání novinek
e-mailem obce Vranovice. Na druhém
místě skončila stejná služba obce Němčičky a na třetím místě komentování
článků obce Skrchov. Cenu veřejnosti
získala webová stránka obce JezeřanyMaršovice. Ceny vítězům krajského
kola předali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák, Radek

Foto: JMK

Jaká města a obce mají nejlepší internetové stránky či jakou zajímavou
elektronickou službu jejich stránky
nabízejí? Odpověď na tuto otázku
dal již třináctý ročník soutěže Zlatý
erb 2011, jehož slavnostní vyhlášení
proběhlo 24. března v Brně.
V kategorii webových stránek měst
získaly první místo Boskovice, druhé

místo náleží Vyškovu a třetí místě porota udělila webovým stránkám Oslavan.V kategorii webových stránek obcí
zvítězily Přísnotice, těsně za nimi se
umístila webová stránka obce Jezeřany-Maršovice a na třetím místě webová
stránka Vavřince. V kategorii „Elektro-

Prchal z firmy Webhouse a předseda
krajské poroty Jan Forbelský.
„Jsem rád, že za třináct let existence se tato soutěž stala skutečně účinným nástrojem zvyšování kvality
webových stránek obcí a měst. Nejde
přitom jen o jejich formu, ale také

Památky lákají k návštěvě
ních památek je tím novým možnost shlédnout čerstvě opravené
prostory nebo zpřístupnění dosud
uzavřené památky návštěvníkům.
Například na zámku ve Slavkově,
kde byla opravena v předchozích
letech většina fasád na čestném
nádvoří a jeho samotná plocha.
Opravdovou novinkou, zejména
pro obdivovatele moderní architektury, je i zpřístupněná vila Dušana Sama Jurkoviče v brněnských
Žabovřeskách. Moravská galerie na
její restaurování získala grant z tzv.
Norských fondů,“ vypočítává Drob-

Foto: archiv zámek Slavkov-Austerlitz

Jaro nezadržitelně klepe na dveře
a hezké počasí láká na zajímavý výlet. Pokud máte volný víkend, si nenechejte ujít návštěvu některé z jihomoravských památek – právě
nyní totiž otvírají své brány!
„Památky, které jsou otevřené
pro návštěvníky jen v letní sezóně,
otevírají zpravidla od začátku dubna, nejpozději od počátku května.
Existují i výjimky, například zřícenina hradu Cornštejna, která
bude přístupná až v letních měsících od června do září,“ vysvětluje Tomáš Drobný, vedoucí Odboru

kultury a památkové péče Krajského úřadu JMK
„I v letošním roce bude k vidění
řada nových věcí. V případě kultur-

ný jen některé významné památky
s tím, že právě dotace z evropských
fondů výrazně pomáhají záchraně
našeho nejcennějšího kulturního

o obsah a aktuálnost sdělení. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců
obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm,
kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci,“ řekl k soutěži hejtman Michal Hašek.
„Na některých stránkách není
mnoho co zlepšovat, dosahují velmi
dobré úrovně. Na druhé straně jsou
i webové stránky některých obcí,
kde nejsou informace uloženy tak,
aby byly snadno a rychle dohledatelné,“ doplnil předseda krajské poroty Jan Forbelský.
Soutěž pořádá letos již po třinácté
Sdružení Zlatý erb. Záštitu nad ní převzala i Asociace krajů ČR v čele s předsedou Michalem Haškem. V krajském
kole soutěže Zlatý erb 2011 o nejlepší webové stránky města a obce, případně o nejlepší elektronickou službu se letos utkala 4 města, 15 obcí
a 9 elektronických služeb. Vítězové
jednotlivých kategorií postoupili do
celostátního kola.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné
správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných
občanům i specifickým skupinám
uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět
tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.
(red)
dědictví. „Probíhá obnova vily Tugendhat, Benediktinského kláštera
v Rajhradě či zámeckých jízdáren
v Lednici. Současně se uskutečňuje
několik projektů obnovy areálu
Slovanského hradiska v Mikulčicích,“ přibližuje Drobný některé
z nich.
Dopor učit z nepřeberného
množství méně propagovaných
a známých památek k návštěvě ty
nejzajímavější, je podle Drobného nevděčná věc. „Jistě k nim patří barokní synagoga v Boskovicích, zámek v Kunštátě, Letovicích
či Rosících, nebo technická památka, těžní věž dolu Simson ve
Zbýšově. Příznivci romantických
scenérií si jistě přijdou na své při
prohlídce zříceniny kláštera Rosa
coeli v malebném údolí řeky Jihlavy v Dolních Kounicích nebo
zříceniny Nového Hrádku u Lukova nad hraniční řekou Dyjí,“ zmiňuje Drobný alespoň několik tipů
na výlet.
Inspirací vám může být také web
pamatky.kr-jihomoravsky.cz, kde
naleznete ucelený seznam kulturních památek, národních kulturních památek, památek UNESCO,
památkových rezer vací, zón
a ochranných pásem v celém kraji.
U naprosté většiny z nich je k dispozici fotografie, navíc památky
lze vyhledávat dle různých kritérií
a jsou zde zachyceny i vazby mezi
památkami a památkově chráněnými územími.
(tof)

Chemie není jen biflování vzorců

Rozhodně nelze říci, že by fyzika, chemie, biologie nebo logika na
středních školách patřily k oblíbeným předmětům. Přesto se téměř
čtyřicet studentů z Jihomoravského kraje rozhodlo strávit celou
sobotu při řešení úloh právě z těchto oblastí. Do hlubin exaktních
věd se ponořili během unikátní experimentální soutěže N-trophy.
„V Evropě existují celkem běžně experimentální soutěže, ve kterých
účastníci prokazují svou schopnost
samostatně a kreativně přemýšlet.
V České republice to ale zvykem
není, což bychom rádi změnili. Věda
přece není jen o perfektní znalosti
jediného oboru, ale často také
o tom, jak dovedou vědci propojit
znalosti z více oblastí. A je důležité,
aby to vnímali i sami studenti,“ uvedl Miloš Šifalda, ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, které soutěž organizuje.
Finále N-trophy se účastnilo jedenáct tříčlenných týmů, které napřed
musely projít kvalifikací. Na tom, jak
si s řešením první série úloh během
120 hodin od zveřejnění 7. února
poradily, závisel jejich další postup
do finále. To proběhlo 26. února
v kampusu Masarykovy univerzity
v Bohunicích. Porota u finálových
úloh hodnotila originalitu nápadů,
kvalitu argumentace, navržení metod, dokumentaci experimentu i interpretaci a prezentaci jednotlivých
týmů. Zvítězil znojemský tým Bazinga! z Gymnázia Dr. Karla Polesného
ve složení Ondřej Urbanovský, Petr
Ilgner a Josef Pivnička.

Pomoci při povodních může každý!
V současné době je lidstvo stále více
pronásledováno různými přírodními
katastrofami a s rozvojem výzkumu
taktéž technologickými haváriemi. V Jihomoravském kraji hrozí obyvatelstvu
nebezpečí především ze strany dnes
již téměř každoročních povodní.
„Byli bychom špatní sousedé, kdybychom se stejným okem nepodívali
i na stranu svého jižního souseda, Dolního Rakouska. I zde mají stejné problémy a proto vstoupil Jihomoravský
kraj a Dolní Rakousko do evropského
projektu Přeshraniční zásahy jednotek
Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v případě katastrof,“ říká Vladimír Svoboda z Oddělení krizového
řízení a obrany Krajského úřadu JMK.
Projekt však není tentokrát zaměřen na profesionální jednotky, klade
si za úkol řešit dobrovolnickou pomoc
profesionálům ze strany „civilního“
obyvatelstva. „Rakouská strana má
profesionální základnu dobrovolníků, kteří jsou nasazování při řešení
mimořádných událostí a pravidelně
školeni. V ochraně proti katastrofám
vyvinul Rakouský červený kříž a rá-

dio Ö3 nástroj Team Österreich, kterým může koordinovat spontánní
dobrovolnou pomoc při katastrofách.
Team Österreich je stále dostupný pomocí databáze s možností výběru dle
zaměření dobrovolníků, což pomáhá
k jejich efektivnímu nasazení,“ vysvětluje Svoboda s tím, že i u nás existují
dobrovolné síly, které podporují při
katastrofách složky integrovaného
záchranného systému.
„V současné době není nasazení
dobrovolníků plně efektivní a v tomto
má pomoci tento projekt. Dobrovolné
síly v Rakousku a ČR jsou při oboustranných požadavcích nedostatečné,
proto musí být tyto společné oblasti
provázány, aby došlo k výměně zkušeností a došlo k zlepšení přeshraniční spolupráce,“ dodává Svoboda.
V rámci projektu Jihomoravský
kraj má vytvořenu koordinovanou
základnu dobrovolníků, kteří budou
schopni zapojit se do řešení mimořádných a krizových situací v kraji,
příhraniční oblasti a budou schopni
nasazení i v Rakousku. Základna
dobrovolníků je v Jihomoravském

Z kraje

Veřejné projednání 2. návrhu
Zásad územního rozvoje JMK

„Úlohy, se kterými se musely týmy
poprat, nemají jediné správné řešení. Některé dokonce v rámci úrovně
současné vědy nemají známé řešení
vůbec. Záleží totiž i na tom, jak
k nim studenti přistoupili a jakým
způsobem se rozhodli k výsledkům
dojít. Velkou roli v celkovém hodnocení hrála také celková sehranost
a spolupráce družstev,“ řekl jeden
z organizátorů N-trophy a autor fyzikálních úloh Ondřej Přibyla.
Soutěžící ve finále například zkoumali vzorky ekosystémů, které byly
ovlivněny působením toxických látek, nebo „černé skříňky“, které se
lišily svými fyzikálními vlastnostmi.
Většina soutěžících si pochvalovala zejména možnost doslova si
osahat každou úlohu a možnost samostatně na řešení přijít.„Jsem rád,
že se začal organizovat takovýto typ
soutěže, protože se zde setkáváme
s něčím, s čím ve škole jen málokdy,
tedy s kreativním myšlením,“ uvedl
Milad Abassi z týmu ElgartSpecil Forces. Někteří ze studentů na závěr
soutěže dokonce prohlásili, že se
rádi zapojí do organizace dalšího
ročníku, ať už při vymýšlení úloh,
nebo při propagaci akce.
(red)

Jihomoravský kraj pořizuje v souladu se
stavebním zákonem Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR
JMK). Jedná se územně plánovací dokumentaci, která se pořizuje povinně pro
celé území kraje. Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje,
vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry
nadmístního významu).
Pořizování ZÚR JMK dospělo aktuálně do
druhé fáze, kdy na základě dohodnutých
stanovisek dotčených orgánů byly ZÚR
JMK upraveny pro tzv. „řízení o vydání
zásad územního rozvoje“.
Veřejné projednání se bude konat dne
19. dubna 2011 od 14.00 hodin v sále
Rotunda, přízemí pavilonu A, areálu BVV
Výstaviště Brno. Kompletní dokumentace je od 18. března vystavena k veřejnému nahlédnutí na internetových
stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. K veřejnému projednání jsou rovněž přizvány
jednotlivé dotčené orgány, obce v řešeném území a obce sousedící s tímto
územím.
K vystavené dokumentaci, nejpozději
však při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, dotčené obce
a zástupce veřejnosti námitky s jejich
odůvodněním a současně musí vymezit
území dotčené námitkou. K podání připomínek a námitek lze využít formuláře,
které krajský úřad zveřejnil spolu s webovou prezentací projednávané dokumentace na internetových stránkách Jihomoravského kraje: www.kr-jihomoravsky.cz
ä krajský úřad ä dokumenty odborů
krajského úřadu ä OÚPSŘ Odbor územního plánování a stavebního řádu ä
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.
(red)

inzerce

POZVÁNKA

ECONOMY RATING a.s. za podpory Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské
komory Jihomoravského kraje a pod záštitou Statutárního města Brna a Moravské
asociace podnikatelek a manažerek Vás zve na konferenci

WƌŽēƐĞŶĞďĄƚƎşĚŝƚͣƌŽĚŝŶŶŽƵĮƌŵƵ͞
Termín:
Místo:
Organizátor:

středa 20. dubna 2011
aula Administrativního a školicího centra JMK, Cejl 73, Brno
ECONOMY RATING a.s., poradenská společnost

Program:
8:30 - 9:00
9:00 - 9:05
9:05 - 9:20
9:20 - 9:30

9:30 - 10:00
10:00 - 10:30

kraji rozšiřována a v konečné fázi
se předpokládá 300 dobrovolníků.
Registrace k dobrovolné pomoci je
možná na www.TeamMorava.cz.
Tito dobrovolníci budou zadáni do
databáze, kde budou seřazeni podle
oblastí, v které budou nasazeni při
řešení mimořádné události Dobrovolníci absolvují školení BOZP, základu
poskytování první pomoci a dále pak
speciální školení dle zařazení do jednotlivých skupin pomoci. K rychlé
aktivaci dobrovolníků bude zaveden
SMS systém, který umožní díky vytvořené databázi dobrovolníků v jednotlivých pracovních skupinách svolávat
dobrovolníky pomoci SMS zpráv v případě vzniku mimořádné události.
Hlavními cíly projektu jsou zlepšení možnosti spolupráce a cílená příprava nasazení dobrovolníků v krizových situacích v příhraničních
oblastech, rozšíření současné základny dobrovolníků na ochranu před
katastrofami, vytvoření jasných komunikační a kooperační struktur
mezi neorganizovanými a organizovanými dobrovolníky a kooperace
při záchranných a likvidačních pracích v příhraniční oblasti. (red, tof)
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10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Prezence účastníků
Zahájení konference, představení partnerů
(Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
Úvodní slovo primátora města Brna
(Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna)
Jihomoravský kraj - dobré místo pro podnikání
(Ing. Marek Juha, předseda Komise regionálního rozvoje Rady JMK)
Podnikatelské příběhy:
Zámek Trnová - komerční provoz netypické rodinné nemovitosti
(Ing. Lucie Pilipová - jednatelka společnosti Trnová 1 s.r.o. a VIA PERFECTA, spol. s r.o.)
České hlavy, české ručičky a české pivo
(Ing. Stanislav Bernard, pivovar Bernard)
Rodinná firma se dá budovat několik generací
(Mgr. Aďa Chadimová, Groups PTK-ECHO)
Dosažení harmonie v rodinné firmě je zárukou její prosperity
(Ing. David Grolig, PhD., Leo Minor)

11:30 - 12:30

Oběd
( + degustace přívlastkových moravských vín a výstava skleněných karaf na víno značky ResVinia)

12:30 - 13:00

Ekonomika je základem budoucího vývoje nejen v rodinných firmách
(Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
V podnikání se nebojím rodinných střetů
(Ing. Zuzana Pavelková, jednatelka společnosti Marouk, s.r.o.)
Rodinná firma - předávání štafety
(Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.)
Z laboratoře až na zámek Vilémov
(Ing. Vladimíra Rubinsteinová, jednatelka a ředitelka firmy Vilémov Business Operation s.r.o.)

13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

14:30 - 15:00
15:00 - 16:00

Přestávka, občerstvení
Panelová diskuse s prezentujícími na téma: Šéf nebo manžel? Dotace ano, či ne?
Rodinná firma ano, či ne? Cizí zdroje, či vlastní našetřené? ...

Účastnický poplatek:

800,- Kč vč. DPH / osoba
500,- Kč vč. DPH / 2 a více osob z jedné organizace
Studenti mají vstup ZDARMA. Pro členy a zástupce KHK JMK, Magistrátu města Brna a MAPM SLEVA 10 %.

Organizátor:

ECONOMY RATING a.s.,
Lidická 28, 602 00

Více informací Vám poskytnou:
Bc. Zuzana Šikulová – telefon: 545 211 105, mobil: 777 553 358
Mgr. Zuzana Šimberová – telefon: 545 211 105, mobil: 774 709 301

V případě zájmu prosím potvrďte svou účast emailem na adresu zuzana.sikulova@economy-rating.cz s uvedením kontaktních údajů:
jméno a příjmení - instituci - IČ (VS) - telefon (VS) - email. Vstupné uhraďte převodem na účet organizátora ECONOMY RATING a.s.
č. 35-4418920267/0100 s uvedením VS (IČ nebo telefonní číslo). Parkování zajištěno bezplatně v přízemí centra, vjezd z ulice Cejl 73.
Hlavní partneři

Partneři

NÁBYTEK IDLE INTERIÉRY

Odborný garant

Mediální partneři

Listy jižní Moravy

Oslavy Dne Země v Jihomoravském kraji

Adamov

Letovice

Brigáda ke zlepšení vzhledu města, 14. 4.
od 17.30 ve vybraných lokalitách. Podrobnější informace najdete na webu města
a plakátovacích plochách.

Úklid břehu přehrady Křetínky, 16. 4.,
9.00 parkoviště u mostu. Úklidem školních
zahrad i nejbližšího okolí přispějí i děti
z MŠ Komenského, MŠ Čapkova a MŠ
Třebětínská.
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Velikonoční festival
slaví jubileum

Brno
Brněnské dny pro Zemi, 15.–24. 4. Tradiční akce nabídne řadu přednášek, setkání či akcí pro děti, ale i možnost přiložit ruku
k dílu či se projet centrem města Brna na
kolečkových bruslích. Více na www.brno.cz
v rubrice Aktuality a oznámení.

Hodonín
„Máme rádi přírodu“, „Ekofór“, „Bdící,
spavci a odlétavci“ – výstavy, 11.–22. 4.,
CEV Dúbrava, U Červených domků 4a,
Hodonín.
Země a naše zdraví – výstava, 11.–22. 4.,
Krajská hygienická stanice, Plucárna 1a,
Hodonín.
Ekoateliér, 12.–26.4. v budově Městské
knihovny, pořádá MŠ a ZŠ B. Martinů.
Úklid slepého ramene řeky Moravy, 14. 4.,
sraz v 15.30 u mostu Rybář, pořádá Centrum
pro rodinu.
Dobrodružství se zeměkouličkou!, 15. 4.
od 15.00 v areál Centra pro rodinu, Štefanikova 15. Akce pro děti a veřejnost.
Sobotní dílna – pletení výrobků z pedigu
a šití panenek z přírodních materiálů, 16. 4.
od 9.00–13.00, přihlášky na 774 650 138
nebo markovicova@crphodonin.cz.
Úklid Lavoru a slepého ramene řeky
Moravy, 16. 4., sraz v 14.00 v prostorách
Oázy v Rybářích, Rybářská 32, Hodonín.
Kontakt: Mgr. Černý 608 149 306.
Den Země a her v parku Mírové náměstí, 16. 4., 13.00–18.00. Odpoledne plné
sportovních dovedností, logických her
a soutěží.
Den Země v ZOO – „Barvy Hodonínska“,
17. 4., ZOO Hodonín. Zábavné soutěžní
odpoledne, k poslechu hraje bluegrassová
skupina POPOJEDEM. Pro děti vstup zdarma, doprovod za dětské vstupné.
Miniekojarmark, 19. 4., 10.00–17.00,
pěší zóna Dolní Valy.
Úklid lesa v Hodoníně, 20. 4., sraz u hlavní brány stadionu U Červených domků.
Lužní lesy Hodonínska – exkurze, 24. 4.,
14.00. Přihlášky a info: 720 433 395.
Běžecké závody pro veřejnost, 28. 4.,
start v 15.50 U Červených domků.

Mikroregion Drahanská vrchovina
Den Země na Rychtě v Krásensku, 16. 4.
od 13.30. Středisko ekologické výchovy
Rychta Krásensko, Krásensko 76. Připravena je stezka pro děti, exkurze do jeskyní
Moravského krasu, výroba Lesního úkolníčku či tradiční opékání špekáčků.
Vítání jara – otevírání studánek ve
Studnicích, 17. 4., sraz ve 14.00 na návsi
u kostela.
Cestou ke studánkám sběr odpadu,
hraní Šipkované, povídání o studánkách
a na konci čeká děti poklad.
Do oslav Dne Země se zapojí sběrem
odpadků, sázením květin či soutěžemi děti
v MŚ a ZŠ, ale i občané mikroregionu např.
úklidem, či sázením stromků v obcích.

Tišnov
Společně s netopýry – přednáška, 11. 4.,
17.00, Městská knihovna Tišnov. Přednáší
Jan Zukal, přední odborník na netopýry,
pracovník Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Ústavu botaniky a zoologie
MU v Brně. Vstupné dobrovolné.
Výroba netopýřích budek, 15. 4., 17.00,
Dům dětí a mládeže Tišnov. Počet účastníků workshopu omezen, nutno se nahlásit na dopředu na: 549 210 805 nebo na
ekoporadna@tisnovsko.eu.
Jarní trhová slavnost – Probouzení jara
podle Keltů a oslavy Dne Země, 16. 4.,
8.00, nám. Míru. Bohatý kulturní a hudební program pro děti i dospělé. Slavnostní
otevření letošní trhové sezóny proběhne
v 10.30, více na www.trhy.tisnovsko.eu.
Medové odpoledne – přenáška, 16. 4.,
14.00, jídelna Centra sociálních služeb
Tišnov, Králova 1742. Přednáší včelař
Josef Permedla, součástí přednášky je
i film o včelařství a ochutnávka medu.
Vstupné dobrovolné
Čištění břehů Lubně, 17. 4., 14.00. Sraz
na železniční stanici Hradčany. Akce je určena široké veřejnosti, s sebou rukavice a pracovní oděv. Občerstvení po práci zajištěno.

Veselí nad Moravou
Oslavy Dne Země ve Veselí nad Moravou – 13. ročník, 16. 4., 9.00, Bartolomějské náměstí. Aktivity budou zaměřeny
k letošnímu Mezinárodnímu roku lesů, Fair
Trade výrobky, pro zájemce exkurze do
Zámeckého parku, program i pro děti.
(red)

řádková inzerce – zadávejte na www.ListyJM.cz

Prodám

Koupím od majitele 1+1 nebo 2+kk v centru Brna
nebo v lokalitách Kr. Pole, Řečkovice, Žabovřesky.
Tel.: 603 104 983
REKREAČNÍ POZEMEK 3540 m2, 8 km od Olympie
Brno, kouzelný výhled, cena 130 Kč/m2,
tel.: 604 904 153

palivové krbové dřevo dub buk přivezu
775 950 678

Řecko 12–14 dní, apartmány u moře s bazénem
5600–7300,- Kč včetně dopravy. Super ceny pro
děti, kolektivy a seniory. KATALOG ZDARMA. www.
cklotos.cz

Finance, půjčky
Půjčka na cokoliv bez ručení majetkem.
732 651 110
! NEBANKOVNÍ PÚJČKY ! Půjčky pro: zaměstnance, podnikatele i důchodce tel.: 777 317 406
PŮJČKY – HYPOTÉKY – EXEKUCE –
WWW.PUJCKYBRNO.CZ
PŮJČKY od přímého investora pro zaměstnané,
živnostníky, ženy na MD, RD i důchodce
tel.: 728 695 725
Centrum ODDLUŽENÍ: STOP novým půjčkám!
Tel.: 722 605 909
Máte už dost půjček a dluhů co nejdou víc splácet?
Tak pro vás tu je CENTRUM ODDLUŽENÍ – konzultace
zdarma, odborná pomoc. Blansko, tel.: 722 605 909.
ODDLUŽENÍ není mýtus, je to zákonem daná realita. Přestaňte přežívat, začněte zase žít! Vaše
dotazy zodpovíme na tel.: 732 242 678 nebo na
info@oddluzeni-brno.cz

BANKA VÁM NEPŮJČÍ? MY ANO! Ručeno nemovitostí! Vyplácení exekucí, zástavních práv, oddlužení nemovitostí. www.exfinance.cz. Poskytovatel PŮJČEK-ÚVĚRŮ.
T.: 602 848 174

Gastronomie
Přes 100 různých druhů kvalitních, osobně prověřených vín z celého světa, uložených v archivním vinném
sklepě. Vyberte si Vaše víno! www.PlneLahve.cz

Koupím
Koupím ZUBNÍ ZLATO (zuby nevadí) platba v hotovosti. Tel.: 731 898 593
Odznaky, medaile a vyznamení různé koupím.
T. 777 074 592

hož krásné akustiky se festival vrátil
loni po delší pauze, dva komornější
a ve starobrněnské bazilice jeden
ryze vokální,“ upřesňuje Lenka Zlámalová, tajemnice festivalu.
„Očekávám, že vystoupení renomovaných umělců a souborů, jakými jsou např. Kölner Akademie nebo
Schola gregoriana pragensis pod
vedením Davida Ebena, nabídnou
skutečný hudební požitek. Ten bude
jistě umocněn také tím, že duchovní
hudba zazní v chrámech, tedy v prostředí, pro které byla napsána. Návštěvu těchto koncertů doporučuji
všem, kteří potřebují určité zklidnění k nabrání nových sil pro každo-

Neděle, 17. dubna, katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30 – Vedle kříže s tebou stát. Rossini:
Stabat mater, Filharmonie Bohuslava Martinů
a Český filharmonický sbor Brno.
Pondělí, 18. dubna, kostel sv. Janů, 19.30 –
Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Telemann:
Lukášovy pašije (1744), Kölner Akademie.
Úterý, 19. dubna, kostel sv. Janů, 19.30 –
Za noci pláče a pláče. Český filharmonický
sbor Brno.
Středa, 27. dubna, katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30 – Zlomil jsi osten smrti. Rimskij–Korsakov: Velké ruské Velikonoce, Dvořák:
Te Deum, Bruckner: Te Deum. Filharmonie Brno
a Český filharmonický sbor Brno
Pátek, 29. dubna, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 20.00 – Vstal jsem a již jsem s tebou.
Magna Pascha, Schola gregoriana pragensis.
Neděle, 1. května, katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30 – Daruj nám mír. Beethoven: Missa
solemnis, Pražská komorní filharmonie, Pražský filharmonický sbor.

denní práci i nám všem, kteří bychom si měli naslouchat a pomáhat.
A právě duchovní hudba může být
tím rozměrem, který nás obohacuje
a povznáší,“ dodává krajský radní
Pavel Balík.
Podle něj je také Jihomoravský
kraj nejvýznamnějším centrem hudebního dění nejen na Moravě, ale
i pro nejbližší regiony v zahraničí.
„Již po několik let se úspěšné rozvíjí
kulturní turistika za mimořádnými
uměleckými hudebními zážitky. Podpora hudebních festivalů, ale nejen
jich, je významným přínosem kultury pro rozvoj cestovního ruchu a celého našeho kraje,“ dodává Balík

s tím, že i to je důvodem, proč kraj
bude rozvoj hudební kulturní nabídky nadále významně podporovat.
„Velikonoce jsou svátky, které patří ke kořenům naší křesťanské kultury. Vedou nás k zamyšlení nad
nejhlubšími otázkami našeho života. Proto jsou trvalým námětem
uměleckého hudebního ztvárnění.
Těším se nejen na letošní jubilejní
dvacátý ročník a festivalu přeji ještě
mnohem delší úspěšnou budoucnost, než je délka jeho dosavadního
„života“,“ uzavírá Balík.
Podrobné informace o programu a celém festivalu naleznete na
www.mhf-brno.cz.
(tof)

Čenda hledá Super talent – soutěž pro vaše děti

Rodinné pasy asi již nemusíme představovat. Pokud ještě nejste držiteli
této slevové karty, podívejte se na
www.rodinnepasy.cz, vyplňte registrační formulář a do několika málo
týdnů můžete čerpat slevy až do výše
50%. Zasvěcení také už ví, že maskotem projektu je veverčák Čenda. Je
samý nápad, samá legrace, tip na vý-

let nebo ze srdce rád odměňuje vítěze soutěží. Co nového přináší tentokrát? Roušku tajemství poodhaluje
jihomoravská radní Marie Cacková.
V minulém roce jste uspořádali atraktivní soutěž „Čenda hledá
Super talent“? Jak vznikla?
Každý rok projektu se snažíme něčím ozvláštnit, vymyslet novou aktivitu. Tak padla volba na soutěž tohoto
formátu, která se těší čím dál tím větší
oblibě. Naším záměrem bylo umožnit
všem dětem prezentovat svoje schopnosti a umění, které mnohdy zapadne
nebo nedostatečně vynikne.
Jaký byl zájem o soutěž a kde
najdou zájemci její podmínky?
I přes to, že jsme zájem čekali,
předčil naše očekávání. Na koho se
nedostalo, může zkusit štěstí v letošním ročníku. Připravili jsme
speciální internetovou stránku
www. cendahledasupertalent.cz,

kde jsou jak podmínky, tak systém
přihlášek a vše potřebné.
Prozradíte nám podrobnosti
pro čtenáře, kteří nemají přístup na internet?
Veverčák Čenda hledá supertalent
mezi dětmi ve věku 5 až 17 let. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. dubna. Protože je to soutěž celostátní, soutěžit mohou všichni zájemci, kteří mají
co předvést. Ze zaslaných videí budou
odbornou porotou děti vybrány do
krajského kola. To v Jihomoravském
kraji proběhne 29. května na letišti
v Brně-Tuřanech v rámci akce Mezinárodní den rodiny. Vítězové krajských
kol se poté utkají v celostátním superfinále 20. srpna v areálu Westernového městečka Šiklův mlýn na již tradiční největší akci Rodinných pasů.
Vítězem minulého ročníku
soutěže byl Honza z Chomutova.
Čím si vás získal?

Honza zaujal celou porotu nejen
svým zpěvem a hrou na kytaru.
Hudba je jeho velkým koníčkem, ve
svých jedenácti letech již skládá
vlastní písně. O tom, že tento mladý
muž dokáže zaujmout i jinak než
hudbou jsme se přesvědčili osobně.
Měli jsme možnost strávit s ním více
času, neumím si představit jiného
vítěze.
(red)

P. R.

Bydlení, reality, stavby

Cestování, zájezdy

(dokončení ze str. 1)
Návštěvníci jubilejního dvacátého
ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby, který proběhne ve
dnech 17. dubna až 1. května v jihomoravské metropoli, se mohou těšit
na řadu špičkových hudebních vystoupení v neopakovatelné atmosféře brněnských chrámů.
„Také letošní ročník proběhne podle modelu, který se ustálil před osmi
lety – ve dvou velikonočních týdnech
mezi Květnou a Bílou nedělí, a to šesti večery. V katedrále na Petrově, jež
je vždy hlavním dějištěm, zaznějí tři
koncerty s velkými orchestry, v minoritském barokním chrámu, do je-

Program:

Palivové krbové dřevo-dub, buk. Doprava zdarma!!
608 263 550

Je na čase podpořit imunitu

Služby, řemeslníci
PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ www.drevonejlevneji.cz,
723 646 130.
NÁKUP DOMŮ! šetříme Váš čas i peníze! objednávky na tel.: 777 607 252 nebo www.nakuptesi.cz
Kácení v omezených prostorech, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů, frézování pařezů, www.
tree-climbing.cz, 608 717 245

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA www.kadlecik.cz,
T: 607 808 412
Střechy, rekonstrukce a novostavby. Miroš
tel.: 774 655 839
NABÍZÍM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKEN EFENDY.
RYCHLOST A KVALITA SAMOZŘEJMOSTÍ
737 878 374 JURDIC.F@EMAIL.CZ
RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN VLOŽKOU
Tel.: 608 462 346.
OUTLET HUSTOPEČE-BOND BUTIK. ADISAS,
PUMA, NIKE, TOM TAILOR a další. Nová tržnice,
první parto.
Velkoobchod, maloobchod s chirurgickou ocelí,
bižuterií a luxusními kabelkami z USA. V nabídce
více jak 15,000 ks šperků za nejnižší ceny. www.
coolsperky.cz 774 928 523
PROVADIME REKONSTRUKCE DOMU,BYTU,KOUPELEN.OBKLADY-DLAZBY,MALOVANI,PLOTY,ZIDKY,TERASY.JEN OKRES ZNOJMO TEL 607 430 595

Zdraví a krása
Hubnutí, energie,stálá konzultace. 607 947 716,
www.snidejzdrave.cz/formule123
Bezpečné a účinné hubnutí Bez jojo efektu
723 581 151

Pavel Vnučko – věštec a léčitel z Kyjova. Pracuji
osobně i na jakoukoliv dálku. Odpovídám dotazy, diagnostikuji, odblokovávám psychiku, bolesti, stresy, fóbie,
dobíjím nejsilnější ozdravné energie, pomohu zhubnout,
atd. Tel: 728 438 006. www.pavelvnucko.cz

kové výměny. 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 udržují imunitní systém ve zdravé rovnováze.

zmírňuje otoky a posiluje oslabenou imunitu. Je vhodný i pro děti, které nejčastěji trpí
opakovanými záněty dýchacích cest. Enzymy,
které Wobenzym obsahuje, mobilizují imunitní systém, aby se organizmus s nemocí
vypořádal co nejlépe sám.

Když imunita
na všechno nestačí

Není enzym jako enzym

Zdravý imunitní systém zajišťuje naše zdraví
a umožňuje plnohodnotný život.V životě každého z nás jsou však okamžiky, kdy máme
imunitu oslabenou. Stres, zvýšená fyzická námaha, znečištěné životní prostředí, po zimě
pak nedostatek slunečního svitu, vitamínů
a dalších pro tělo důležitých látek – to jsou
faktory, které oslabují naši imunitu.Ve všech
těchto případech je vhodné podpořit činnost
enzymů, které řídí imunitní pochody v našem
těle, dodáním obdobných enzymů zvenčí.
Problémy s imunitou nás trápí především
v průběhu zimy a také po ní, kdy je naše tělo
výrazně oslabené. Platí to zejména po tak
dlouhé a proměnlivé zimě, jaká byla právě
letos. 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 lát-

Wobenzym pomáhá
už přes čtyřicet let
Nejznámějším enzymovým lékem je Wobenzym.Ve světě si ho lidé kupují už přes čtyřicet
let. Jen v České republice 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,

Enzymy jsou biologické katalyzátory.V organismu je několik tisíc druhů enzymů. Každý
enzym je vyhraněný specialista: působí určitým
způsobem pouze na určitou látku. Jen některé enzymy mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs
enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým
vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40letou
léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství zde má svůj význam.
Zvlášť důležitý je živočišný enzym trypsin,
který má výrazný protizánětlivý účinek
a zlepšuje hojení.
Účinek jiných enzymových směsí může být
zcela odlišný.

Více na www.wobenzym.cz
konzultace na tel.: 267 750 003
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů
k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem.

Foto: archiv VFDH
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Pořádná kraslice? Jen od pštrosa!
v Africe – ve výbězích totiž můžete vidět přes
stovku pštrosů modrokrých a černkorkkých,
nandu pampových a emu hnědých. Pštrosy
zde chovají zejména na maso, které je na rozdíl od kuřecího díky velkému obsahu železa
červené a je výjimečné tím, že neobsahuje
žádný tuk. Chutí se pak podobá telecímu či
zvěřině. Ani ostatní části pštrosů však nepřijdou nazmar – jejich kůže se používá například na výrobu galanterie a z peří se dokonce vyrábí třeba filtry do automobilů.
Chovat pštrosy přesto není jen tak – každý
pštros umí pořádně klofnout a kohouti při
tokání mohu být i trochu nebezpeční. „Pokud
se s nimi pravidelně pracuje, tak jsou zvyklí
na lidi. Pštros není zvíře, které by bylo přirozeně agresivní, ovšem je potřeba určitý respekt a dávat pozor na jeho reakce,“ vysvětluje Kubíček.
Nikde na celé farmě však nenaleznete ani
jednu hromadu s pískem. Je tedy pravda, že
pštros do něj v případě nebezpečí strká hlavu? „To pravda není. Vzniklo to tak, že když
se ptáci pasou na horizontu, tak jejich hlavy
se u země ztrácí,“ vyvrací Kubíček se smíchem tradovaný mýtus.
(tof)

Foto: Kryštof Turek

Pokud by na pštrosí farmě v Doubravici nad
Svitavou pořádali Velikonoce, museli by koledníci chodit s pořádně velkou taškou!
A barvu na vajíčka by Marek Kubíček, spolumajitel chovu obřích opeřenců, musel nakupovat rovnou po kýblech. Jak by také ne,
když jedno pštrosí vejce může vážit téměř
dvě kila a jejich sklad vypadá jako obchod
s bowlingovými koulemi…
Naprostá většina vajec, kterých jedna
pštrosice dokáže během půl roku snést průměrně padesát, je ovšem určena k líhnutí.
„V současné době máme v líhni asi sto vajec
a každý týden se přidává třicet až padesát
dalších,“ říká Kubíček. Velká část vylíhlých
kuřat poté putuje na vykrmení k jiným chovatelům a až po roce putují zpět na porážku.
Odchovat všechna kuřata na místě společně
s dospělými pštrosy by jednoduše nebylo
možné, na farmu by se zvířata nevešla. I když
mluvit o „kuřatech“ v této souvislosti je hodně skromné – které kuře za rok dosáhne
hmotnosti skoro jednoho metráku?
Farmu založil Marek Kubíček téměř před
deseti lety na popud kolegy Romana Koupého, a při její návštěvě se můžete cítit jako

P. R.

Povedené kvarteto znovu v Brně
Koncert klasické hudby, při kterém padá brada. Ne však únavou,
ale smíchem! Tak by se dal charakterizovat již třetí brněnský
koncert tělesa MozART GROUP,
který představí 5. května v Janáčkové divadle v Brně toto vynika-

jící klasické a zároveň netradiční
polské smyčcové kvarteto.
„Tajemství jejich celosvětového
úspěchu tkví v tom, že posouvají
hranice vážné hudby k dokonalé
humorné show. Základem je samozřejmě brilantní hráčská technika,

ovládání širokého repertoáru od
klasiky až po novější hity a nesporný herecký talent protagonistů.
Jejich téměř kabaretní podívaná
přináší fascinující momenty nejrůznějších interpretačních a někdy až
sportovních bravurností,“ říká Helena
Macháčková, jedna z organizátorek.
Viděli jste už někoho hrát na
housle za současného pinkání pingpongovou pálkou? Nebo snad hudebníka, který si dokonce „střihne“
náročný kousek na ucházející nafukovací balónek? I na takové finesy
se mohou posluchači na koncertě
povedeného kvarteta těšit…
„Podobná čísla, plná inteligentního humoru nenechají nikoho na
pochybách, že je svědkem dokonalé
hudební zábavy. A to skutečně nemusí slevit z náročnosti návštěvníka klasického koncertu. Tímto svým
osobitým pojetím otevírají širokou
bránu ke klasické hudbě každému,

především však mladým i všem těm,
kteří měli dodnes z koncertu klasické hudby obavu,“ dodává Macháčková. MozARt GROUP ročně odehrají více jak 200 koncertů po celém
světě. Svého koncertního DVD prodali přes 100.000 kusů a účinkovali
s takovými osobnosti jako je například Bobby McFerrin.V Brně se hudebníci kromě koncertu zdrží i na
natáčení Manéže Bolka Polívky,
kde budou hlavními hosty. Více na
www.solisart.cz.
(tof)

Dovolená v Beskydech
pro děti zdarma

volené
Při rezervaci do Horal
nebo
v hotelu Lanterna ty JM“
is
„L
o
sl
sdělte he
A osvěžující
a získáte ZDARM 690 Kč
ně
masáž nohou v ce

Pozor, soutěž!
Pokolikáté zamíří kvarteto
MozART GROUP do Brna?
a) poprvé b) podruhé
c) potřetí
Správné odpovědi zasílejte do
20. dubna na adresu redakce
nebo na soutez@ListyJM.cz, Do
předmětu zprávy uveďte KVARTETO. Pět výherců obdrží dvě volné vstupenky na představení.

Křížovka

Řešení křížovky posílejte do 22. dubna na adresu redakce Listy jižní Moravy, Okružní 19, 638 00 Brno nebo na e-mail:
krizovka@ListyJM.cz Pět výherců obdrží zajímavou knihu, věnovanou společností KNIHKUPECTVÍ DOBROVSKÝ na Joštově
Soutěžte o ceny! ulici v Brně. V tomto knihkupectví se 13. dubna od 16 hodin uskuteční autogramiáda knihy Straka v říši entropie autorky
Markéty Baňkové. Třicátého dubna je pak připraven celodenní program při příležitosti oslav čarodějnic.

VELKÉ KARLOVICE – Když se řekne
Valašsko, nejspíše se vám vybaví
malebné kopce v panenské přírodě
Beskyd, romantické chaloupky
a pastviny s ovcemi, slivovice nebo
třeba frgál. Pro mnoho lidí se ale
Valašsko stává také synonymem
pro místo, kde je možné stranou civilizace prožít jak komfortní wellness dovolenou, tak pestré a aktivní
prázdniny s dětmi. Čekali byste, že
zrovna tady se vykoupete v „moři“?
A v luxusním wellness centru vás
budou hýčkat rodilé Thajky?

To vše – a nejen to – nabízí návštěvníkům stále vyhledávanější
turistický resort Valachy ve Velkých Karlovicích. Zdejší spa a wellness hotely Lanterna a Horal patří
díky špičkovým relaxačním službám k nejoblíbenějším na Moravě.

Vstup do wellness zdarma

Tajenka křížovky z č. 3/2011 zní: K DOBRÉ KNIZE JE TŘEBA DOBRÝCH ČTENÁŘŮ| Knihu, věnovanou knihkupectvím Knihy Dobrovský získávají tito výherci: Anna Neduchalová z Dubňan, Miroslav Doubrava z Brna, Libuše Trlidová z Hodonína, Iva Fusková z Brna a Marie
Ptáčková ze Silůvek. Všem výhercům gratulujeme. Oprava: v minulém čísle jsme chybně uvedli pozvánku na autogramiádu M. Donutila. Čtenářům se omlouváme.

Můžete si tu dopřát širokou škálu
masáží včetně exotických s Thajkami, Filipínkami a Srí Lančanem,
rituály Pure Fiji, výbornou (nejen)
valašskou gastronomii, devítijamkové golfové hřiště a v neposlední
řadě nové termální bazény s vodou vyhřívanou až na 36°Celsia
a obohacovanou o mořskou sůl.
Do léta přibude i nabídka saunovacích rituálů. „Vycházíme vstříc
všem milovníkům zdravého životního stylu, kteří se potřebují uvolnit, na chvíli „vypnout“ a věnovat
se jen sami sobě. Ubytovaní hosté
mají vstup do termálních bazénů
a wellness center zdarma. V ceně
mají i animační programy,“ láká
ředitel hotelových provozů resortu Valachy Tomáš Blabla.

Resort Valachy ale myslí také na rodiny s dětmi. Pro letošní léto připravil pobyty Letní dovolená v Beskydech, jejichž hlavním lákadlem je
ubytování se snídaní pro děti do
12 let zdarma.

Ušetřete za děti až 8 tisíc korun
„Nehledejte v tom žádný trik. Pokud
hosté využijí pro dítě přistýlku,
opravdu za jeho pobyt neplatí. Hradí se pouze večeře a to navíc jen
u dětí od 3 let. Máme jen jedno omezení – na jednoho dospělého jedno
dítě zdarma. V dnešní ekonomicky
složité době tak rodina za dvě děti
ušetří i 8 tisíc korun za týden,“ vysvětluje Tomáš Blabla.
S dětmi se ve Velkých Karlovicích
nudit nebudete. V červnu tu bude
dokončena Cyklostezka Bečva, díky
minimálnímu převýšení jako stvořená pro malé výletníky. Rodiny
mohou využít lanový park u hotelu,
vyrazit do blízkého Rožnova pod
Radhoštěm do valašského skanzenu, který celé léto žije doprovodnými programy, na některou z řady
turistických a cyklistických tras různé náročnosti a samozřejmě zdarma do termálních bazénů Horal.

Samozřejmostí je špičková kuchyně
s výběrem dětských jídel a moderní
dětské koutky. Pro rodiče, kteří by
chtěli chvíli relaxovat sami ve wellness, se chystá i hlídání dětí. „Dvě
třetiny hostů se k nám do Velkých
Karlovic opakovaně vrací. Uvidíte,
že i vy si pohostinné Valašsko zamilujete,“ uzavírá Tomáš Blabla.

Více informací na

www.valachy.cz
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O mostech nejen z Vysočiny
Mosty, mosty a zase další mosty. Mosty
zdobené sochami, mosty litinové, mosty
zděné, cihlové a kamenné, mosty a lávky ze dřeva, mosty železniční, dálniční
či přehradní. A k tomu i informace o vývoji těchto konstrukcí od mostů pravěkých, přes mosty římské až po mosty
moderní. Taková je putovní výstavka

duben 2011 | ročník 4

Na devíti přehledných panelech, doplněných několika modely, na návštěvníky
čekají zajímavé fotografie a informace
o sedmi desítkách mostů a lávek z celé
Vysočiny. Otevřeno je každý všední den
od 8.00 do 18.00.
(tof)

Podhorácké muzeum, Předklášteří
■ Klášter jako inspirace – práce žáků

výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Tišnově. Do 25. dubna.

Muzeum ve Šlapanicích
■ Ach, ty ženy – výstava o ženách, ale

nejen pro ně. Do 8. května.

inzerce

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU

CZ

i

Památník písemnictví na Moravě,
Rajhrad
■ Musilové – Alois a Robert. Arabista

a romanopisec – výstava věnovaná dvěma
slavným osobnostem z jednoho moravského rodu. Do 28. srpna.
■ StřeDění – Kateřina Tučková. Autorské
čtení a beseda s nezávislou kurátorkou
a spisovatelkou, držitelkou Magnesie Litery 2010 za knihu Vyhnání Gerty Schnirch.
Proběhne 20. dubna v 17.00 hod.
■ Klasikové 19. století – beseda z jarního
přednáškového cyklu na téma Německy
psaná literatura na Moravě; 21. dubna
v 16.00 hod.

Muzeum v Ivančicích
■ Lokte, libry, žejdlíky…kterak se kdysi

měřilo a vážilo. Do 29. května.

SK

(tof)

inzerce

Bezplatná
právní
pomoc

Jiří Pavlica: Nejsem přísný primáš
Vynikající houslista, který při
sólech občas zapomíná na svět
okolo. Zpěvák, skladatel a mnohaletý umělecký vedoucí kapely
Hradišťan, hudebního tělesa
s nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem. Prosím, seznamte se –
Jiří Pavlica.
Primáše – tedy prvního houslistu –
Hradišťanu jsme zastihli v polovině
března na charitativním koncertu
v Masarykově onkologickém ústavu

v Brně. A jak sám přiznává, na podobných vystoupeních účinkuje
Hradišťan nezřídka. „Lidé zde mají
zcela určitě veškerou exaktní lékařskou péči, a my můžeme přinést jistou posilu a jisté ozdravení, protože
každý nemocný člověk hledá oporu.
Doufám, že v tomto jsme aspoň malinko pomohli. Charitativní koncerty hrajeme hodně často, protože
o nás se ví, že člověk když může, tak
rád pomůže. Je v tom pocit potřebnosti, protože já si myslím, že není
nic lepšího než posloužit situaci

inzerce

pro obyčejné lidi

Tel.: 777 900 925
Rodinné a občanské právo

Oddlužení osob
(Osobní bankroty)

bu a později, když přešla osmdesátá
léta, to všechno v člověku vytvoří
mozaiku nejrůznějších hudebních
podob a pohledů. Podstatné na tom
je, že tím svorníkem pro všechny žánry mi bylo výsledné sdělení, kdy jsem
chtěl lidem přinést něco, co je osloví.
A jestli už to vyjádřím více jazykem
hudby vážné, folkové, jazzové či lidové, to je v tuto chvíli nepodstatné.
Podstatné je to výsledné pozitivní
sdělení,“ vysvětluje Pavlica. „Vždy
jsem aktivně hrál, psal a zpíval. To
člověka jednak naplňuje a zároveň
věřím, že tím něco dávám i lidem.
Ono to tak záhadně funguje – když
já něco dávám lidem, tak oni mi energii zpětně vrací. Jinak nevím, jak by
se to dalo všechno vydržet,“ dodává
Pavlica, který dokáže při vystoupení
z ostatních členů kapely dostat opravdu maximální výkony.
Znamená to tedy, že Hradišťanu
vládne pevnou rukou? „Myslím, že
nejsem přísný primáš,“ uzavírá se
smíchem. I když kázeň v kapele prý
musí být…
(tof)

a stát se jakoby ozdravovnou pro
lidi, jen z jiného úhlu pohledu,“ vysvětluje Pavlica.
Hudba provází jeho život od samého dětství. „Začalo to samozřejmě nejdřív v rodině doma – zpíváním s maminkou, přes veškerý
školský systém, až do dnešního dne.
Je to radost, když člověk může dělat
to, co ho baví. To je velké štěstí
a velká životní výhra,“ říká Pavlica.
A kdy poprvé vzal do ruky housle?
„To si myslím, že to bylo tak v první, druhé třídě, i když kdo ví, možná už předtím jsem zkoušel na
housle mého staršího bráchy, který
když já jsem šel do první třídy, tak
on už šel na konzervatoř. Někdy
v té první, druhé třídě jsem začal
fidlat,“ vzpomíná na počátky své
hudební kariéry.
Pavlica se v čele Hradišťanu nikdy
nebál střídat a propojovat nejrůznější hudební žánry a není se čemu divit.
„Když člověk studuje konzervatoř
a muzikologii, a pak skladbu na JAMU,
tak jsem nemohl minout vážnou hud-

Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. ZmČny v dĤsledku tiskových chyb jsou vyhrazeny. © Inter IKEA Systems B.V. 2011
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JARO V NOVÝCH
BARVÁCH

GRANAT,
polštáĜ. 79,–/ks
100% bavlna. 50×50 cm.

Sluneþní paprsky nabírají na síle a pĜíroda co nevidČt pĜedvede svou
každoroþní jarní pĜehlídku tvarĤ a barev. I váš domov snadno rozkvete pomocí
barevných doplĖkĤ, které vám zvednou náladu a po zimČ dodají chybČjící energii.
PĜijćte si vybrat. TČšíme se na vás v novČ upraveném oddČlení doplĖkĤ IKEA Brno!

TROJKA,
sada nĤžek.
39,–/3 ks
Ocel, plast.

ISTAD, uzavíratelné
sáþky. 79,–/50 ks
Plast. 25×2,5 l,
25×1,2 l.

FREDRIKA,
látka.
99,–/m
100% bavlna.
Š. 150 cm.

MÅLA,
¿xy/razítka.
29,–/sada
6 ks. D. 18 cm.

LUSY BLOM, polštáĜ. 99,–
30×65 cm. 100% bavlna.

25,–
KLAPPAR
DJUR, maĖásek.
79,– D. 26 cm.

SODA, sada slámek.
200 ks. Plast.

SKVċLÁ NABÍDKA
RESTAURACE

Jen 11.–15. 4. 2011

299,–/ks

KASSETT, krabice
na DVD s víkem.
129,–/2 ks
Lepenka, ocel.

BČžná cena 599,–/ks

RIBBA, rám. 169,– Efekt bĜíza. 52×25 cm.

1+1
2 TEPLÁ JÍDLA ZA CENU 1
(Ze dvou rĤzných jídel neplatíte to levnČjší.)
Nabídka platí 11. —15. 4. 2011.

www.IKEA.cz | OtevĜeno 7 dní v týdnu: 10.00–22.00
IKEA Brno – AVION Shopping Park, Skandinávská 4, Brno-Dolní Heršpice

SOLVINDEN, solární
stolní lampa.
Ocel. RĤzné barvy. V. 40 cm.

49,–

BÄSTIS, háþek.
49,–/ks
Guma, plast.
V. 12 cm.

FÖRSIKTIG,
stoliþka. Plast.
37×24, v. 13 cm.

Aġ ŽIJE VŠEDNÍ DEN

99,–

REKTANGEL,
váza.
ýiré sklo.
V. 22 cm.

Foto: Kryštof Turek

Mosty a lávky kraje Vysočina, která je
až do 1. května k vidění v prostorách
recepce budovy Národního památkového
ústavu na brněnském náměstí Svobody.
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Dny evropského filmu
opět v Brně
Výběr těch nejlepších evropských filmů
představí již osmnáctý ročník festivalu
Dny evropského filmu, který proběhne ve
dnech 22.–28. dubna také v Brně.
„Přehlídka nabídne ty nejlepší snímky ze
současné evropské kinematografie v několika sekcích. Best of je výběrem z národních kinematografií, sekce Národní liga
představuje filmy, které byly vybrány jako
reprezentanti svých zemí v oscarovém
klání, Film&Music je zaměřená na filmy
s tématem hudby a sekce Lux prize uvede vítěze a finalisty filmových cen Evropského parlamentu,“ říká Kristýna Malíková z Brněnského kulturního centra.
„Návštěvníci se mohou těšit například na
roadmovie Basilicata křížem krážem s rozvernou italskou kapelou, extremismus
a problematiku homosexuality v ryze
mužském prostředí v dánském filmu Bratrstvo, zázračně uzdravenou Sylvii Testud
v Lurdech, maďarskou obdobu k Šakalím
létům Made in Hungaria či polemiku nad
důležitostí věku ve švýcarském snímku
Juliino zmizení,“ dodává Malíková.
Začátky představení budou mimo zahajovacího a zakončovacího večera každý
den v 18.00 a ve 20.30 hod. v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí.
Festival zahájí 22. dubna v 19.00 francouzský snímek Welcome o kurdském
uprchlíkovi Bilalovi, který se pro lásku
rozhodl přeplavat La Manche. Více informací a program na www.eurofilmfest.cz
a www.fkbrno.cz.
(tof)

Sklípky pod Pálavou otevřou dokořán
Jarní festival otevřených sklepů, který
proběhne ve vinařských obcích v okolí Pavlova, si i přes krátkou dobu od
svého vzniku vybudoval značnou oblibu mezi veřejností. „Soudě podle zájmu o vstupenky již nyní mohu s jistotou říct, že se bude co do počtu
návštěvníků jednat o doposud nejúspěšnější festival. Nás navíc velmi těší,
že je to dlouhodobý trend, který připisujeme jedinečnému charakteru
akce. Ten bude trochu specifický nejen
ročním obdobím, ale pravděpodobně
i návštěvníky, mezi nimiž očekáváme
více opravdových dovolenkářů,“ vysvětluje Juraj Flamik, ředitel festivalu
s tím, že organizátoři očekávají na
1400 milovníků vína.
„Jedním z cílů festivalu je přilákat
na jižní Moravu i návštěvníky z větších českých měst, což se nám velmi
dobře daří. Více jak 75 procent z nich

„Možná nejen pro děti bude lákadlem část
výstavy věnovaná kávě a sladkostem. Vše
je navíc doplněno texty i návody, jaký
pamlsek si třeba po vzoru předků připravit
ze sušených švestek, brambor a zelí, když
nám zrovna dojdou nápady, co zase uvařit
na sobotní oběd. A co je možná nejzajímavější a nejdůležitější zjištění? Jedlo se
u nás mnohem zdravěji, méně se mastilo
a každé roční období mělo svůj specifický
jídelníček závislý na tom, co zrovna poskytovala domácnost,“ uzavírá Žák. Výstava
je přístupná až do 25. května, více informací na www.znojmuz.cz.
(tof)

(dokončení ze str. 1)

bydlí mimo jižní Moravu, navíc za
námi přijíždí i velké množství milovníků vín ze Slovenska a pravidelně se
festivalu účastní i návštěvníci z Polska, Rakouska. Dokonce jsme zaznamenali návštěvníky z Ruska i ze zámoří,“ upozorňuje Flamik.
Festival otevřených sklepů představuje také každému jedinečnou možnost najít „svého“ vinaře a „své“ víno.
„Tuhle zkušenost vám potvrdí snad každý z návštěvníků. Někdo je nadšený
malými vinaři ve sklepě, jiný oceňuje
technologickou preciznost větších vinařství, pro někoho je zážitek poznat
se s vinařem, jehož vína zná jen z etikety na lahvi z obchodu. Návštěvníci
mají různá přání a očekávání a festival
jim nabízí prožít si ten svůj zážitek. Takže ano, každý si najde svého vinaře
a své víno a nezřídka je to příjemným
překvapením,“ uzavírá Flamik. (tof)

Praktické informace
Sklepy budou otevřené v Pavlově,
Dolních a Horních Věstonicích, Strachotíně a Popicích.
Vinaře, kteří budou mít otevřené
sklepy, naleznete v katalogu, který
je součástí startovního balíčku –
jsou v něm všechny mapy se zakreslenými sklepy, zastávkami
i místy doprovodného programu.
Sklepy budou otevřené v sobotu
16. dubna od 10 do 21 hodin a v neděli 17. dubna od 10 do 15 hodin.
Registrace: vstupenku si vyměníte na registračním místě v kulturním
domě v Pavlově v sobotu od 8.00
do 15.00 nebo v neděli od 10.00 do
12.00.
Mezi obcemi bude jezdit autobusová kyvadlová doprava zdarma. Pro
hosty ubytované v Mikulově nebo
v Hustopečích bude navíc vypraven
ranní spoj do Pavlova a večerní zpět.
Vše o akci naleznete na stránce
www.OtevreneSklepy.cz.

inzerce

Poznejte Evropu. Poznejte CENTROPE.

Netradiční pohled na stůl
našich předků

Věděli jste, jaká jídla běžně jedli naši předkové? Co patřilo na stůl každý den a co
naopak pouze na slavnostní tabuli? Pokud
ne, odpověď vám pomůže nalézt netradiční výstava s názvem „Co se jedlo na Znojemsku“, která je zpřístupněna v prostorách
minoritského kláštera ve Znojmě. „Jejím
cílem je zmapovat stravovací návyky obyvatelstva znojemského regionu. Přestože
se návštěvník dozví i něco málo o kuchyni měšťanů a aristokratů, výstava je ve své
podstatě zaměřena spíše na vesnické
české obyvatelstvo a jeho jídelníček v 19.
a na počátku 20. století,“ říká Ivo Žák
z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
Mezi exponáty naleznete především dobové kuchyňské náčiní i pomocníky
hospodyněk – předchůdce dnešních elektrických přístrojů, či soubor textilií používaných v kuchyni.
„Návštěvníci se dozví o běžných pokrmech z mouky i brambor, živočišné produkci domácností, úloze mléka, využití
ovoce a zeleniny a pro zajímavost se
seznámíme také s pochoutkami o posvíceních a dalších významných okamžicích
v hospodářském roce na znojemské vesnické usedlosti,“ dodává Žák s tím, že
pokud by i toto bylo málo, jedna z vitrín
je věnována také doplňkům, které poskytovala zdejší kuchyni okolní příroda.
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V posledních letech využívá stále
více Brňanů služby, které jim nabízejí kraje našich nejbližších sousedů. Mnozí létají častěji z Vídně
než z Prahy, do lázní v Mosónmagyarováru je to hodinu a tři čtvrtě,
do Bratislavy coby kamenem dohodil a vinobraní v Pezinoku odolá málokdo.
K rozvoji spolupráce v příhraničních oblastech výrazně přispěla iniciativa dvanácti měst a sousedících
regionů z ČR, Rakouska, Slovenska
a Maďarska, které v roce 2003 začaly budovat nadnárodní Středoevropský region s názvem CENTROPE.
V loňském roce byl pro podporu této
spolupráce spuštěn projekt CENTROPE CAPACITY, jehož partnery

jsou na české straně Jihomoravský
kraj a statutární město Brno. Většinu projektu financuje Evropská
unie z operačního programu Evropská územní spolupráce – Střední
Evropa.
Cílem vytváření nadnárodních
regionů je pomoci obyvatelům příhraničních oblastí překonat případné bariéry a zajistit, aby využili
společných příležitostí a jejich regiony se staly prostředím příjemným pro život.
I v CENTROPE mají partnerská
města a regiony své priority, z nichž
některé si konkurují, ale existuje
řada oblastí, ve kterých je výhodné
spojit síly a zkušenosti a přispět ke
zvýšení konkurenceschopnosti celého území. Společnými tématy
podporovanými projektem CENTROPE CAPACITY jsou čtyři rozvojové oblasti: Znalostní region, Lidský
kapitál, Územní integrace a Kultura
a turismus.

Znalostní region
S 36 univerzitami a 1800 výzkumnými institucemi ve všech čtyřech zemích je CENTROPE ideálním místem

pro výzkum. Využití přeshraniční
spolupráce pro zvýšení přílivu vědců, studentů a podniků orientovaných na vědu a výzkum a kapitálu
z celého světa umožní regionu CENTROPE obstát v mezinárodní konkurenci. Město Brno je se svými univerzitami a jejich zapojením do
struktur aplikované vědy a výzkumu
s mezinárodním přesahem bezesporu klíčovým hráčem pro celou oblast
CENTROPE.

Lidský kapitál
Zajištění snadného přístupu ke vzdělání a posílení součinnosti vzdělávacích institucí je jednou z priorit CENTROPE. Důležitá je nejen spolupráce
při tvorbě opatření v oblasti vzdělávání a předávání know-how, ale také
výměna aktuálních informací o vývoji trhu práce a podpora mobility
pracovní síly. Po otevření volného
pracovního trhu od 1. května dojde
automaticky nejen k usnadnění podmínek, ale také ke zvýšení motivace
všech obyvatel v CENTROPE, aby
využili ke svému vzdělávání i pro své
uplatnění na trhu práce potenciál
celého regionu.

Územní integrace
CENTROPE se snaží uspokojit poptávku po moderních a efektivních
dopravních spojích jako základu pro
zlepšení vzájemné dostupnosti. Má
ambici stát se prvním dopravním
a logistickým uzlem na křižovatce
důležitých evropských dopravních
koridorů.
Účinné regionální plánování s přeshraniční koordinací a podpora nových i stávajících investorů nejsou
možné bez podrobných znalostí týkajících se různých kompetencí jednotlivých administrativních úrovní
a bez společné srovnatelné databáze, kterou CENTROPE spolu s odborníky ze všech čtyř zemí připravuje.

Kultura a turismus
Bohatý kulturní život středoevropského regionu se může stát základem
pro relativně novou formu turismu,
který má šanci být důležitým prorůstovým faktorem ekonomiky a zaměstnanosti. Program spolupráce v CENTROPE chce přispět k tomu, aby
turistické zajímavosti a služby byly
lépe dostupné i návštěvníkům ze sousedních přeshraničních oblastí.

Region bez hranic
5.května 2011, 10 – 16.30 hod.
Budova radnice města Győr,
Maďarsko

Zaznamenejte si,
prosím, datum konference.
Podrobný program
centrope summitu
„Region bez hranic“ bude
rozeslán na začátku
dubna.

Hostitelská města: Györ,
Sopron a Szombathely
Pořadatel: Centrope
partneři Management:
Agentura Centrope Jazyk
konference: čestina,
maďarština, němčina a
slovenština v simultáním
tlumočení
Pro případné dotazy se
prosím obraťte na
ceurinakft@gmail.com.

Koordinátorem projektu Centrope Capacity je mezinárodní konsorcium Centrope Agency, které
je v každé zemi zastoupeno Decentralizovanou kanceláří Centrope. Česká kancelář sídlí v Brně
na Palackého tř. 10. Bližší informace najdete na pětijazyčném webu www.centrope.com
Partnery projektu Centrope Capacity jsou města Vídeň, Brno, Bratislava, Trnava, Györ, Sopron
a Szombathely, spolkové země Dolní Rakousko a Burgenland, samosprávné územní celky
Jihomoravský kraj, Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.

Již od roku 2003 spolupracují města a regiony
střední Evropy na vývoji skutečně sjednoceného a
nadnárodního regionu centrope.
S odstraněním posledních překážek, které zabraňovaly plnému rozvoji pracovní mobility v rámci
regionu, vstupuje centrope do nové epochy.

Od této chvíle může region plně využít svého
nesmírného potenciálu, nejen jako místo pro práci
a obchodní příležitosti, ale i jako atraktivní životní
prostor. V této souvislosti je centrope summit
„Region bez hranic“ jedinečnou příležitostí získat
informace o stavu vývoje a integrace regionu
centrope a projednat výzvy a další kroky programu
spolupráce s vedoucími politiky a experty z partnerských měst a regionů centrope.

meet europe . meet centrope .
www.centrope.com

Foto: archiv FOS
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Boulařka Vaculíková
už dokáže porážet i Sudovou
Brněnská akrobatická lyžařka a sedmadvacátá z olympiády ve Vancouceru Tereza Vaculíková (18) dosáhla zatím svého nejlepšího
výsledku ve Světovém poháru v posledním závodě ve Švédsku. V polovině března zde vybojovala
7. příčku. „Ke konci sezóny se mi
celkově jezdilo velice dobře a v Äre
jsem vše zužitkovala. Trať mi vyhovovala od prvního tréninku, v dualu jsem nastoupila proti Kanaďance
Audrey Robichaud, se kterou jsem
potkala podruhé. V Mariánských
Lázních mě porazila, ale v tomto
závodě jsem si postup do dalšího
kola pohlídala,“ tvrdí Vaculíková.
Mohlo to být ještě lepší?
V dalším kola jsem narazila na
Jennifer Heil, druhou ženu Světo-

vého poháru a olympijskou medailistku, takže šance na postup
byla už menší. Jennifer ovšem
předvedla čistou jízdu a postoupila zaslouženě.

Smůla vás ale naopak
zastihla během mistrovství
světa juniorů…
V klasickém závodě jsem získala
bronz a v dualech jsem si věřila na
zlato. V boji o finále jsem po prvním skoku ucítila rupnutí v levém
koleni. Po saltu už koleno nevydrželo. Ještě večer po návratu z Finska jsem zajela na magnetickou
rezonanci do brněnské Fakultní
nemocnice u svaté Anny, kde mě
hned následující den operovali.

Co na to zatím naše daleko
úspěšnější, ale tentokrát
horší „boulařka“ Nikola
Sudová?
Porazila jsem ji už v prosincovém
Světovém poháru ve francouzském Meribelu. Nikola měla
z mého výkonu radost a večer
jsme to šly oslavit.

Jak dlouho budete
marodit?
Těžko odhadnout. Nejdůležitější
jsou pro mě teď rehabilitace, musím nohu znovu rozhýbat, několikrát denně ji posilovat, abych ztratila co nejméně svalové hmoty.

Jak?
Dobře a skromně, švédské ceny
jsou trochu jinde. Navíc jsme musely brzy ráno odjíždět na další
závody.

Trenér Draků

I Brno se může pochlubit světovým šermem

se těší na další miminko!

Kam se hrabe Evropa na Brno!
Všem baseballovým trenérům
starého kontinentu totiž vytřel
zrak kouč šestnáctinásobných
mistrů České republiky Draků
Brno Arnošt Nesňal, který od
Evropské konfederace baseballu CEB převzal v Bruselu ocenění pro nejlepšího evropského
trenéra loňského roku.
„Hrozně mě to potěšilo a jsem
hrdý na to, že si na mě evropský
baseball vzpomněl, protože ať se
člověk v českém prostředí snaží sebevíc, nikdo si nějakých větších
úspěchu pomalu ani nevšimne,“
tvrdí Nesňal. Trenéra Draků doprovázela do Bruselu jeho životní partnerka. „I ona měla radost, protože
sama nejlépe ví, kolik stresu, únavy a bolesti se za každým z titulů
skrývá. Gratulace přišly od hráčů
i fanoušků a velmi mě potěšila také
ta od primátora Romana Onderky,“
libuje si fenomenální trenér.
Kouč Draků si kromě domácích
dobrých výsledků připsal plusové
body za výsledky v Evropském poháru. Brňané v něm porazili například nizozemský celek Pioneers
a italskou Boloňu. „Žádné nabídky
na trénování v jiném klubu zatím
nepřišly. Pro mě jsou ale stejně srdeční záležitostí Draci. Takže odejít pryč z Brna nepřichází v úvahu,“ tvrdí kouč. Podobnou trofej,
kterou získal, dosud žádný český
baseballový trenér doma nemá.
Arnošt Nesňal vedl i českou reprezentaci, letos jej na trenérské

vzpomíná na začátky Alexander
Choupenitch.
Kromě titulu starého kontinentu zvítězil už ve čtyřech evropských pohárech. „Cením si i výhry
ve světovém poháru juniorů
v Madridu. Byla tam hodně silná
konkurence,“ tvrdí student brněnského Gymnázia Matyáše Lercha.
Šerm je podle něj prý především
adrenalinem, při kterém se člověk
snaží napálit soupeře. Je ale také
o rychlosti a bojovnosti.
Jak nebezpečně Saša umí zacházet s fleretem, se můžete přesvědčit již 16. dubna v Brně na
silně obsazeném mezinárodním
turnaji SOKOL CUP.

Alexander Choupenitch (16) vybojoval začátkem března na Mistrovství Evropy kadetů v šermu fleretem v Rakousku zlato.
Jeho rodiče sice pocházejí z Běloruska, on sám se však narodil v Brně. Do Běloruska ale jezdí za příbuznými i za přípravou
a v Minsku trénuje s běloruskou reprezentací.
„Vystřídal jsem hodně sportů.
Třeba takový basketbal. Mám
k němu fyzické dispozice, ale na trénink chodilo moc lidí, takže to nebylo nic pro mě. Až se máma, bývalá vodní lyžařka, jednoho krásného
dne rozhodla, že se poohlédneme
jinam. A tak jsem skončil u šermu,“

lavičce vystřídal Američan Andy
Berglund. „Skončil mi kontrakt
a vzhledem k tomu, že národní tým
pod mým vedením udržel elitní
skupinu mistrovství Evropy a nečekal ho žádný další náročný program, tak se česká asociace rozhodla, že nového trenéra tak rychle
hledat nebude. Odešel jsem i kvůli
rodině,“ říká Nesňal. O baseballu se
prý doma zase tolik nemluví a sám
si ho nezahrál už pěkných pár let.
„Dcera Karla začíná nyní v kategorii osmiletých. Zatím se jen oťukává, ale věřím, že ji baseball alespoň
několik let vydrží. V opačném případě by to až tak nemuselo vadit,
protože je na cestě druhé dítě a třeba to bude kluk, pro kterého se
baseball stane životní vášní. Kdo
ví,“ usmívá se trenér.

Kam na dostihy?
Žokejská elita míří k Brnu – v sobotu
23. dubna se totiž na dostihovém závodišti ve Dvorskách uskuteční další ročník tradičního závodu o Pohár hejtmana
Jihomoravského kraje.
Těšit se můžete na pět rovinových dostihů
a tři závody steeplechase, v doprovodném
programu jsou dále připraveny dva dostihy
poníků, dostih neregistrovaných koní, seskok
parašutistů na cíl či projížďky kočárem.
Pro děti bude také připravena jízda na ponících. Vstupné na dostihy činí 50 korun, děti
budou mít vstup zdarma. Spojení autobusem
č. 48 od OD Tesco u Hlavního nádraží, autobus odjíždí vždy sedm minut po každé celé
hodině. Více informací naleznete na internetové stránce www.DostihyBrno.cz.
(tof)
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DŘEVĚNÉ BRIKETY
Ꭹ

vhodné do všech typů kamen, kotlů a krbů
NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY V ROCE

 ᎩᎩ

Objednávejte přímo u výrobce

www.ekobrikety.cz

Prodejní sklady:

4.500
Kč/tuna

 KELČANY
 KLOBOUKY U BRNA
 POHOŘELICE
 UHERSKÝ BROD

objednávejte na tel.:

518 625 054
Teplo Vašehoova...
dom

doprava ZDARMA

Při odběru 2 tun a ve vzdálenosti do 30 km z prodejních skladů.

Listy jižní Moravy, ročník 4, 4/2011, vychází 5. dubna 2011, distribuce 11.–12. dubna
Zadavatel: Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, DIČ: CZ 70888337, www.kr-jihomoravsky.cz | Vydavatel: vydavatelství CCB, spol. s r.o., Okružní 19, 638 00 Brno, IČO: 18825435, DIČ: CZ 18825435 | Adresa redakce a obchodního oddělení:
Okružní 19, 638 00 Brno, tel.: 545 222 780, fax: 545 222 499, www.listyjm.cz | Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Grásgruber (grasgruber@ccb.cz) | Redakce: Bc. Kryštof Turek (turek@ccb.cz), tel.: 545 222 780, fax: 545 222 499, Petr Podroužek | Foto: Roman Fiša, Tomáš Trojan,
Ondřej Suchý | Distribuce: distribuce@listyjm.cz | Inzerce: inzerce@listyjm.cz | Webové stránky: Michal Romaňák (romanak@ccb.cz) | Grafické zpracování a sazba: Grafické studio CCB, spol. s r. o. | ISSN 1803-5019 | Náklad: 460 000 výtisků | Distribuce zdarma

