
Už jen několik málo dní zbývá 
do zahájení 44. ročníku Meziná-
rodního hudebního festivalu 
Moravský podzim, který pro-
běhne ve dnech 2. – 16. října 
v Brně. Letošní ročník s podtitu-
lem „Variace na téma Bohuslava 
Martinů“ se přitom ponese ve 
znamení kulatých výročí! 

„Dramaturgii festivalů nemají ur-
čovat nuly, říká jedno legendární 
pravidlo. V tomto ročníku festivalu 
Moravský podzim jsme se proti 

němu prohřešili v míře nebývalé 
a s velkou rozkoší – určujícím prv-
kem bylo hned pět výročí s nulou na 
konci. Hlavním z nich je 50 let od 
úmrtí Bohuslava Martinů, který ze-
mřel 28. srpna 1959 ve švýcarském 
Liestalu,“ říká Aleš Březina, drama-
turg festivalu.  

„Připomeneme si ale i další vý-
znamná jubilea velkých světových 
skladatelů, provázaných s hlavním 
tématem celého ročníku. Patří 
k nim zejména Felix Mendelssohn 

Bartholdy, s nímž Martinů spojuje 
láska k italské kultuře. Podstatně 
skromnějším způsobem připomí-
náme též výročí Fryderyka Chopi-
na, který stejně jako Martinů při-
šel do Paříže teprve v dospělém 
věku, Francise Poulenca, se kte-
rým Martinů v Paříži 20.–30. let 
20. století sdílel lásku k jazzu a ne-
oklasicismu a Josefa Haydna, jehož 
neokázale rafinované kompoziční 
postupy Martinů nesmírně obdivo-
val,“ dodává Březina. (tof)
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„Proboha, tati, co je ti? Tati!“ křičí 
v šoku sotva patnáctiletá dívka 
s hlavou celou od krve, zatímco její 
otec bezvládně leží za volantem 
v jednom ze tří rozmačkaných aut. 
Dva záchranáři ji uklidňují a odvá-
dějí k ošetření, zatímco několik 
hasičů o kousek vedle pomocí spe-
ciální techniky vyřezává vstup do 
autobusu převráceného na bok. Ten 
je plný sténajících raněných cestují-
cích. Desítky záchranářů, hasičů 
a policistů pomáhají raněným, na 
nosítkách je odnášejí do sanitek. Na 
poli u dálnice přistávají dva vrtul-

níky a po chvíli odlétají s prvními 
těžce raněnými.   

Bilance hromadné dopravní 
nehody je děsivá – šest mrtvých, 
dvanáct těžce zraněných a něko-
lik desítek lidí zraněných střed-
ně a lehce. Dvacátý srpen letoš-
ního roku se přesto do historie 
nezapíše jako „černý čtvrtek“. 

Tento den se totiž v Brně uskutečni-
lo jedno z největších cvičení složek 
Integrovaného záchranného systé-
mu Jihomoravského kraje pod ná-
zvem TRAUMA 2009. Všechna krev 
byla naštěstí umělá a místo raně-
ných byli v havarovaných vozidlech 
věrně hrající figuranti. 

 (pokračování na str. 5)

Přemýšlíte, kam zamířit za lahod-
ným moravským vínem a čerstvým 
burčákem? V tom případě navštivte 
zároveň hned dvě jihomoravská vi-
nařská centra, která letos poprvé 
chystají společné vinobraní! Vino-
braní s podtitulem „Pravá tvář Mora-
vy“ proběhne ve dnech 11. – 13. září 
a slibuje atraktivní podívanou. „Ná-
vštěvníci se mohou těšit na rytířské 
turnaje, historická tržiště, ohňostroj, 
laserovou show a samozřejmě boha-
tý kulturní program,“ přibližuje or-
ganizátorka Markéta Dušková, jak 
bude probíhat vinobraní ve Znojmě. 
Zlatým hřebem podle ní bude slav-
nostní průvod několika set postav 
v dobových kostýmech v pátek a so-
botu, přičemž město navštíví i sa-
motný královský pár – Jan Lucem-
burský s Eliškou Přemyslovnou.

Nabitý víkend ovšem slibuje i me-
tropole pod Pálavou. „Pro návštěvní-
ky bude připraven folklorní a histo-
rický program, ale představí se také 
kapely různých žánrů,“ uvádí mís-
tostarostka Mikulova Ilona Žišková 
Vágnerová s tím, že program se bude 
odehrávat na  historickém náměstí 
a amfiteátru pod Turoldem, mikulov-
ský zámek zase bude hostit řemesl-
nou tržnici, a v Dietrichsteinské hrob-
ce se představí divadlo MALÉhRY.  
 (pokračování na str. 6)

Znojmo a Mikulov – společné vinobraní

Cvičná nehoda na dálnici D1 v Brně

září 2009
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Jižní Moravou
za prací i zábavou

Papež míří do Brna! Jak cvičí dobrovolní hasiči?  Za permoníky do Zastávky
Chcete se dozvědět o historii těžby uhlí na jižní Moravě? Tak si 
rozhodně si nenechte ujít Hornický den v Mikroregionu Kahan! 

Jihomoravští dobrovolní hasiči denně vyjíždějí k ostrým 
zásahům a své dovednosti také poměřují na řadě soutěží.

Návštěva papeže Benedikta XVI. se blíží! Přinášíme řadu prak-
tických tipů, jak se na tuto výjimečnou událost připravit. 

strana 5strana 5strana 4strana 4 strana 6strana 6

S českou vlajkouS českou vlajkou
ve vesmíruve vesmíru

Rozhovor s Andrewem Feustelem Rozhovor s Andrewem Feustelem 
čtěte na straně 3čtěte na straně 3

• UDÁLOSTI •
• FOLKLOR •

• ZAJÍMAVOSTI •
• KURIOZITY •

 
Víte o zajímavé akci

ve Vašem okolí? 
Dejte nám tip,

rádi o ní napíšeme! 

tip@ListyJM.cz 
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Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

V druhém prázdninovém měsíci jsme sice 
nezaznamenali ani katastrofální lijáky, ani 
požáry, dokonce ani mimořádné události 
velkého rozsahu, přesto se však jedním 
z dominantních témat diskusí stal Integro-
vaný záchranný systém Jihomoravského 
kraje. To kvůli cvičení Trauma 2009, kte-
ré se uskutečnilo 20. srpna s cílem prově-
řit fungování všech složek systému – od 
hasičů po lékaře. Rada o něm rozhodla 
na začátku ledna. Mělo potvrdit či vyvrá-
tit dohady o dostatečnosti traumatologic-
kých kapacit pro případ velké havárie, ale 
také prověřit vzájemnou součinnost tch, 
kdo v takových situacích nastupují, aby 
zachraňovali životy, zdraví i majetek. 
Strhl se kolem cvičení velký humbuk, prý 
to bylo předvolební divadlo, jež mělo do-
předu potvrdit politické zadání z vedení 
kraje. Marně se však náměstek ministry-
ně zdravotnictví Marek Šnajdr snažil vy-
tlouci z události politický kapitál pro svoji 
kandidaturu do Poslanecké sněmovny. 
Ti, kdo si zachovali chladnou hlavu, ne-
mohou přehlédnout, že cvičení (navzdory 
údajnému politickému zadání) prokázalo 
připravenost všech brněnských nemoc-
nic na událost podobného rozsahu. Ni-
kdo nefavorizoval Úrazovou nemocnici, 
smyslem cvičení byla skutečně prověrka 
fungování systému. A ten pracoval velmi 
dobře, navzdory snahám o skandalizaci 
této prověrky. Dík za to patří policistům, 
hasičům, zdravotnickým záchranářům 
i týmům na příjmech jednotlivých nemoc-
nic, díky jejichž přístupu k prověrce 
máme o něco víc jasno: Mimořádných 
událostí velkého rozsahu se nemusíme 
bát. Skláním se před prací všech, kteří to 
během Traumatu 2009 prokázali.

Téma bezpečnosti obyvatel kraje, čin-
nosti záchranářů a podmínek jejich práce 
se objevilo v srpnu ještě několikrát. Popr-
vé uprostřed měsíce při krajském kole 
závodu v požárním sportu, pořádaném 
jihomoravským Sdružením dobrovolných 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hasiči 
prokázali dobrou kondici a připravenost, 
rád jsem vítězům popřál úspěch na mis-
trovství republiky a všem ostatním připo-
mněl, že kraj v letošním roce poprvé 
v historii vydá na dotace pro zlepšení je-
jich vybavení celkem 35 milionů korun. 
Právě během prázdnin se posuzovaly 
všechny doručené žádosti a na zářijovém 
jednání zastupitelstva budou prostředky 
rozděleny. Podruhé téma záchranářů za-
znělo při mé schůzce s představiteli Vod-
ní záchranné služby ČČK, která se ocitla 
kvůli nižším příjmům z komerční činnosti 
a hlavně kvůli svému neujasněnému sta-
tutu „na suchu.“ Dohodli jsme se, že za-
stupitelům kraje předložíme návrh na 
poskytnutí mimořádné finanční podpory. 
Současně připravíme v rámci legislativní 
iniciativy krajů návrh zákona, který by 
službě dal konečně jasnou pozici i zdroje 
financování, podobně jako před časem 
Horské službě. Potřetí a naposled téma 
bezpečnosti obyvatel kraje zaznělo při 
setkání ministra obrany Martina Bartáka 
se starosty obcí kolem tolik diskutované-
ho páteřního radaru NATO v Sokolnicích. 
Starostové čekali na setkání s nejvyšším 
představitelem resortu obrany  skutečně 
dlouho. Až ministr úřednické vlády si 
udělal čas a přijel mezi nás. Jeho vy-
stoupení i konkrétní výsledky jednání 
a přísliby spolupráce, doufám, trochu 
rozptýlily právem existující obavy, týka-
jící se bezpečnosti radaru. Věřím, že 
tato schůzka zahájila novou etapu soužití 
– konfrontaci nahradila spoluprací.
Co nás čeká na prahu podzimu? I když 
vládní NERV skončil, krajský MOZEK ne-
končí, všechny síly na kraji jsou nyní – 
bez ohledu na blížící se volby – zacíleny 
na přípravu reálného rozpočtu roku 2010, 
ve kterém naše příjmy z daní nebudou 
o nic větší než ty letošní. Spíš naopak. 
V závěru měsíce – 27. září – čeká pak 
Jihomoravsky kraj zcela mimořádná udá-
lost: Na letišti v Brně – Tuřanech bude 
sloužit mši svatou papež Benedikt XVI. 
Snažíme se jeho návštěvu připravit tak, 
aby se stala pro naše věřící i pro Svatého 
otce výjimečným zážitkem.

364. výročí úspěšné obrany Brna
Představitelé Jihomoravského kraje v čele 
s náměstkyní hejtmana Annou Procház-
kovou si v pátek 14. srpna připomenuli 
výročí odražení hlavního útoku Švédů na 

Brno v roce 1645. Vzpomínková akce 
proběhla na hradě Špilberku, u hrobu 
tehdejšího rektora jezuitské koleje Marti-
na Středy v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a u náhrobku velitele obránců 
města v Jeana Louise Raduita de Sou-
ches kostele sv. Jakuba. Před 364 lety 
odrazili obránci Brna pod vedením plu-
kovníka de Souches rozhodující útok 
dvacetinásobné švédské přesily a přimě-
li tak Švédy ukončit obléhání města. 

Hejtman přijal finalistku
Miss Junior
Šestnáctiletou Kateřinu Chmelařovou, 
studentku Klasického a španělského 
gymnázia v Brně – Bystrci, přijal dne 
18.  srpna hejtman Jihomoravského kra-
je Michal Hašek. Jihomoravská finalistka 

jubilejního desátého ročníku soutěže 
Miss Junior Česká republika 2009 bude 
náš kraj reprezentovat 2. září na finále 
soutěže v Praze. „Doufám, že se prosadí-
te. Každý kdo zná Jihomoravský kraj, 
dříve či později zjistí, že je to nejhezčí 
region republiky, a že tu žijí nejhezčí děv-
čata. Budeme vám držet palce, Kateři-
no,“ popřál jí hejtman. 

Krajské zastupitelstvo 
se sejde 17. září
Návrhy na udělení Cen Jihomoravského 
kraje budou projednávat členové kraj-
ského zastupitelstva na svém zasedání  
ve čtvrtek 17. září od 8:30 ve velké zase-
dací síni v budově krajského úřadu na 
Žerotínově nám. 3/5 v Brně. Zastupitelé 
se také mj. seznámí s vývojem rozpočtu 
kraje za první pololetí, projednají dotace 
v oblasti životního prostředí a projekt 
závěrečné etapy Integrovaného doprav-
ního systému Jihomoravského kraje. 
Zasedání krajského zastupitelstva je pří-
stupné veřejnosti.  (kr)

Výzva
Jihomoravský kraj, jako Zprostředkující 
subjekt, připravuje 1. výzvu v rámci glo-
bálního grantu „Podpora nabídky dalšího 
vzdělávání v Jihomoravském kraji“ v ob-
lasti podpory 3.2 Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Výzva by měla být vyhlášena ke konci 
září 2009. Zároveň s výzvou připravuje 
Jihomoravský kraj školení pro žadatele, 
které proběhne v první polovině září. Dal-
ší aktuální informace jsou k dispozici na 
webových stránkách Jihomoravského 
kraje www.kr-jihomoravsky.cz, v sekci 
Granty a dotace/Granty a dotace EU/GG 
Operační program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost 2007–2013. Na těchto 
webových stránkách je i možnost přihlá-
sit se zdarma na výše uvedené školení. 
Erika Dittrichová, KrÚ JMK

Kraj prověřil svůj záchranný systém, bez ohledu na volby

Z kraje

Pro tisíce studentů právě začíná  
nový školní rok. Uplatní se po škole 
na trhu práce? A budou mít při stu-
diu možnosti smysluplně trávit vol-
ný čas? Odpovídá Mgr. Jiří Janda, 
člen Rady Jihomoravského kraje. 

 Současná hospodářská situa-
ce pro absolventy středních škol 
není příliš příznivá– jak chce 
kraj připravit studenty na trh 
práce? 

Jihomoravský kraj je přímo zod-
povědný zejména za zajištění střed-
ního vzdělání žáků, protože je zřizo-
vatelem 89 středních škol v kraji. 
Jsem přesvědčen, že školy se snaží co 
nejlépe rozvíjet nejen profesní do-

vednosti žáků, ale i jejich základní 
kompetence jako je počítačová gra-
motnost, jazykové kompetence, ko-
munikační schopnosti nebo práce 
s informacemi. Tyto schopnosti pak 
mohou v životě uplatnit v jakémkoliv 
povolání, které budou vykonávat. 

  Jak  kraj podporuje učňovské 
školství? Uplatní se podle Vás 
technicky vzdělaní lidé na trhu 
práce? 

V současné době se často mluví 
o krizi odborného školství, zejména 
učňovského, protože do něj nastu-
puje čím dál tím méně žáků. Přitom 
schopné řemeslníky potřebujeme 
a budeme vždy potřebovat. Proto se 

kraj snaží některými aktivitami zá-
jem žáků a jejich rodičů o vzdělává-
ní v technických oborech, zejména 
učňovských, podpořit. 

Příkladem může být účast jiho-
moravských škol na strojírenském 
veletrhu – v roce 2009 se jej zúčast-
ní 15 středních škol. Jde o školy, kte-
ré nabízejí strojírenské a elektro-
technické obory, účast škol hradí 
Jihomoravský kraj. Veletrh mohou 
bezplatně navštívit i žáci 8. a 9. tříd 
základních škol se svými učiteli. 

  Proč je důležitá podpora dět-
ských volnočasových sdružení?

Jihomoravský kraj považuje za 
velmi důležité nabídnout dětem 
a mládeži širokou nabídku volnoča-
sových aktivit a zájmového vzdělá-
vání. Pokud si mladý člověk najde 
zájmy, kterými účelně vyplní svůj 
volný čas, má mnohem menší ten-
denci sklouznout k rizikovému cho-
vání a začít experimentovat s droga-
mi, hrát na automatech nebo začít 
s trestnou činností. 

Kraj je zřizovatelem 23 středisek 
volného času a domů dětí a mláde-
že, které zajišťují vhodnou nabídku 
vycházející z místních potřeb. Děti 
docházejí do pravidelných kroužků, 
účastní se táborů a pobytových akcí 
a velkého množství dalších aktivit 
nabízených těmito organizacemi. 
Kromě podpory svých školských za-

řízení kraj vyhlašuje dotační progra-
my, do kterých se mohou přihlásit 
ostatní organizace pracující s dětmi 
a mládeží. 

  Daří se čerpat prostředky 
z fondů EU na rekonstrukce 
a opravy krajských školských 
zařízení? 

Řada škol a školských zařízení zři-
zovaných Jihomoravským krajem se 
přihlásila se svými projekty do pro-
gramů životního prostředí a za úče-
lem dosažení energetických úspor 
realizuje investiční akce spočívající 
v zateplení budov, změn topného 
systému atp. Celkové náklady akcí 
u těchto projektů, které se v součas-
né době realizují na základě výzvy 
z ledna 2008,  činí přes 87 milionů 
korun, z toho dotace EU činí přes 62 
milionů, téměř 15 milionů je finan-
cováno z rozpočtu kraje a zbývají-
cích 10 milionů z investičních fondů 
příspěvkových organizací. 

  Co byste popřál prvňáčkům 
do nového školního roku? 

Přeji jim, ať se do školy těší co nej-
déle a ať si ve škole každý z nich na-
jde co nejvíce oblastí, které ho bu-
dou opravdu bavit a v nichž bude 
velmi úspěšný. Také jim přeji chápa-
vé, vzdělané a vstřícné paní učitelky 
a pány učitele, na které budou po 
celý život rádi vzpomínat. 

Deklaraci samospráv vyjadřující 
společný zájem signatářů na řešení 
problematiky průchodu rychlostní 
komunikace R 55 oblastí Natura 
2000 podepsali dne 25. srpna ve Sta-
rém Městě hejtmani Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje – Michal Hašek 
a Stanislav Mišák. Své podpisy při-

pojili starostové celkem dvaceti měst 
a obcí, jimiž prochází současná pře-
tížená silnice z Otrokovic do Břecla-
vi. Podle hejtmana Haška nová silni-
ce mimo jiné zlepší dopravní 
dostupnost a prospěje hospodářství 
Hodonínska, které je postiženo nej-
vyšší nezaměstnaností v kraji. 

Technické vzdělání Technické vzdělání 
má perspektivu má perspektivu 

Mimořádného zasedání Bezpeč-
nostní rady Jihomoravského kraje 
v areálu páteřního radaru NATO 
v Sokolnicích se dne 21. srpna zú-
častnili kromě ministra obrany ČR 
a místopředsedy české vlády Marti-
na Bartáka také starostové obcí 
okolo sokolnického radaru

Ministr starostům slíbil, že bu-
dou pozváni k měření vlivu rada-
ru na okolí, že budou průběžně 
informováni a že armáda vydá 
brožury pro obyvatele, ve kterých 
bude podrobně vysvětleno k čemu 
radar slouží. „Jednání bylo velmi 
korektní. Toho si nesmírně vážím. 
Deklarovali jsme vstřícnost zajít 
v informacích až tam, kam nám to 
dovoluje legislativa. Věřím, že 
i starostové budou spokojeni,“ 
uvedl Barták.  

Hejtman Michal Hašek ubezpe-
čuje, že kdyby se při testování ra-
daru prokázala jakákoli možnost 
ohrožení zdraví obyvatel, byl by 
první, kdo by se zasadil o nápravu. 
Také ministr přisvědčil, že kdyby 
se při testování ve zkušebním pro-

vozu objevilo cokoli, co by nebylo 
v souladu s přísnými předpisy 
a normami, armáda radar nespus-
tí. „Žádná armáda by si nedovolila 
instalovat techniku, která by po-
škozovala zdraví obyvatel, žijících 
v okolí,“ řekl ministr. 

„Vidím pozitivně, že nové vedení 
kraje svolalo toto jednání, a že se 
hovořilo zcela otevřeně,“ řekl 
mluvčí obcí Jan Hradil – starosta 
Újezdu u Brna. Hejtman ocenil, že 
obce nepožadují žádné peněžní 
kompenzace za umístění radaru. 
„Nikdo ze starostů nic takového ne-
potvrdil, naopak se proti tomu 
ohradili,“ uvedl hejtman.

Hejtman Hašek s ministrem obra-
ny Bartákem se dále setkali v histo-
rickém objektu Staré pošty na slav-
kovském bojišti s účastníky druhé 
světové války i s novodobými vete-
rány, kteří se zúčastnili vojenských 
misí do Afghánistánu a dalších 
zemí. „Chtěl bych vám všem vyjád-
řit uznání za to, co jste vykonali pro 
naši vlast,“ uvedl Hašek při předá-
vání pamětních listů veteránům.

R 55 pomůže Hodonínsku

Lužice vesnicí roku 

V Lužicích na Hodonínsku byly 
v pondělí 24. srpna vyhlášeny vý-
sledky soutěže Vesnice roku 2009 
v Jihomoravském kraji. Zlatou stu-
hu vítězné obci Lužice, která postu-
puje do celostátního kola a může 
stát Vesnicí roku České republiky, 
předal hejtman Michal Hašek. „Jako 
jihomoravský hejtman jsem pře-
svědčen, že šance našeho krajské-
ho vítěze jsou ty nejvyšší,“ řekl 

hejtman. Modrou stuhu za společen-
ský život udělila hodnotící komise 
obci Světlá (okres Blansko). Bílou 
stuhu za činnost mládeže získala 
obec Milotice (okres Hodonín). Ze-
lená stuha za péči o zeleň a životní 
prostředí udělila komise obci Jevi-
šovka (okres Břeclav). Oranžovou 
stuhu za spolupráci obec a zeměděl-
ského subjektu získala obec Božice 
(okres Znojmo). 

Na 9. a 10. října 2009 vyhlásil pre-
zident republiky volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Volební místnosti budou 
otevřeny v pátek 9. října od 14:00 
do 22:00, v sobotu 10. října potom 
od 8:00 do 14:00. Informace o po-
čtu a sídle volebních okrsků musí 
voličům poskytnout starosta obce 
zveřejněním na úřední desce nej-
později ve středu 9. září. Ve volbách 
do Poslanecké sněmovny může vo-
lit státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let.

Možná je i volba na voličský prů-
kaz. O jeho vydání lze požádat pí-
semně, nezbytný je ovšem ověřený 
podpis voliče. Tato žádost musí být 
doručena obecnímu úřadu, který 
vede stálý seznam voličů, nejpoz-
ději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
2. října 2009. Požádat lze i osobně 
a to do okamžiku uzavření stálého 

seznamu voličů, tj. 7. října 2009. 
Obecní úřad v místě trvalého po-
bytu potom voličský průkaz předá 
osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověře-
ným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej zašle na uvedenou adresu. 
Voličský průkaz opravňuje k zápi-
su do výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů ve dnech voleb do Po-
slanecké sněmovny v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České 
republiky i v jakémkoliv zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí. 
Důležité je, že volič, který se do-
stavil do volební místnosti s volič-
ským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního 
občanství České republiky tento 
průkaz odevzdat okrskové voleb-
ní komisi a ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů. 
Okrsková volební komise může 
přímo ve dny voleb dodatečně do-
psat do výpisu ze stálého seznamu 
voličů toho, kdo prokáže své prá-
vo hlasovat ve volebním okrsku 
a umožnit mu tak hlasování.

Podrobné informace k proble-
matice voleb jsou zveřejněny na 
webových stránkách Jihomorav-
ského kraje http://www.kr-jiho-
moravsky.cz .

V Jihomoravském kraji je 1 411 
volebních okrsků a kandidáti se 
budou ucházet o hlasy cca 959 000 
voličů.

Jiří Crha, ředitel KrÚ JMK

Proběhnou volby 
do Poslanecké sněmovny RadarRadar

v Sokolnicích
bude bezpečný 
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inzerce

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, VERANDY
A-OKNA s.r.o. – CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE – ISO 9001

OKNA, DVEŘE, DOPLŇKY 
špičkové 5 a 6–k německé profily  

prvotřídní německé kování  

belgický hliníkový systém aliplast 

bezplatné poradenství a zaměření zakázek 

VYUŽIJTE AKCI  „ZVLÁŠTNÍ BONUS“ DO 30.9. !

PRÁVĚ NYNÍ JEN U NÁS 
k nízkým cenám „ZVLÁŠTNÍ BONUS“ 
super TROJSKLO U=0,7 bez příplatku 

bezpečnostní kliky Secustic standardně 
revizní seřízení kování v ceně oken 

čistící a mazací souprava zdarma 

20 LET ZÁRUKA !!
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Kosmova 4 (u Semilasa)
612 00 Brno
Tel.: 533 401 401
Fax: 533 401 400
GSM: 775 595 804
E-mail: brno@aokna.cz

CERTIFIKOVANÝ

ČESKÝ VÝROBEK

Zelená

 SCHVÁLENO 

inzerce

inzerce

„Tatínek pracoval v Akademii věd 
v Brně, kde se sešel s mojí mamin-
kou. Jmenovala se Alena Pojerová. 
Dělala na poště a byla to láska na 
první pohled,“ prozrazuje Indira 
Feustelová. Její Matka se narodila ve 
Znojmě a v patnácti se přestěhovala 
do Brna. Později se provdala za 

Inda Vijaye Bhatnagara a od roku 
1969 žijí v Kanadě. Indira je jejich 
nejstarší dcera ze čtyř dětí. „Indirka 
tady měla babičku a od dvou let sem 

jezdila na prázdniny. Vždy byla klid-
né a bezproblémové dítě,“ vzpomí-
ná příbuzný Richard Pojer.

„Naše posádka byla jmenována 
31. října 2006. Vracel jsem se z prá-
ce domů a v tu chvíli mi zavolal 
nadřízený,“ vzpomíná Andrew Feu-
stel. „Na nabídku jsem hned kývl.“ 

Raketoplán Atlantis odstartoval na 
výjimečnou misi 11. května 2009 
a jeho sedmičlenná posádka měla 
naposledy opravit poničený Hub-

bleův dalekohled. Ten na oběžné 
dráze pracuje od 25. dubna 1990 
a připsal si řadu významných ob-
jevů. Na dalekohled bylo nyní při-
pevněno také zařízení, za které 
bude v budoucnu teleskop stažen 
z orbity. 

Práce astronautů byla riskantní 
i proto, že ve výšce kolem 560 ki-
lometrů nad Zemí, v níž teleskop 
planetu obíhá, je více kosmického 
smetí. Atlantis například ve vzdá-
lenosti pár kilometrů minul dese-
ticentimetrový pozůstatek čínské-
ho meteorologického satelitu, jenž 
byl před dvěma lety zničen rake-
tou. „Na misi jsem byla tak závislá, 
že jsem se z gauče od televize tak-
řka nehnula. Snažila jsem se mys-
let pozitivně, aby mě strach nepa-
ralyzoval,“ přiznává Indira 
Feustelová. 

Andrew viděl jen vymezený 
úsek Země, především Káhiru 
a Madagaskar, Austrálii a Jižní Ame-
riku. Pět výstupů do volného kos-
mického prostoru trvalo 37 hodin. 
Pohyb v něm přirovnává Feustel 
k potápění. „Plnění úkolů je ale jed-
nodušší ve vesmíru, protože tam 
odpadá tření a všechny předměty 
jsou bez tíže. Jídlo jsme si vezli s se-
bou již připravené, bylo sušené, 
stačilo přidat vodu a v mikrovlnné 
troubě pak ohřát. K pití jsme měli 
vodu a kávu. Když jsme se chtěli 
´vykoupat´, tak jsme použili hou-
bu. Toaleta funguje stejně jako na 
Zemi, jen se nesplachuje vodou. To 
zařídí proud vzduchu, který udržu-
je lidské exkrementy uvnitř. Ke 
spánku byl vyčleněn malý prostor, 
a když jsme chtěli odpočívat, tak 
stačilo vlézt do spacáku a suchým 
zipem se ‚připíchnout‘ ke stěně,“ 
říká astronaut.

Pokud by se u někoho ve vesmí-
ru projevil například zánět slepé-
ho střeva, následoval by okamžitý 
návrat. V naprostém pořádku musí 
být i chrup. Hlavně plomby. Pokud 
by v ní zůstala vzduchová bublin-
ka, tak při letu nahoru se vzduch 
rozpíná, a to potom pořádně bolí. 

Nerudovy básně, které astro-
naut vynesl do vesmíru, zazněly 
přímo na palubě raketoplánu. 
„Před jednou siestou jsem přečetl 
úryvek 'jsou-li tam žáby taky', což 
ostatní uspalo.“ Pouť Atlantisu 
skončila na Floridě 24. května. Ra-
ketoplán tam přiletěl na hřbetu 
speciálně upraveného Boeingu 
747. „Rád bych se ještě podíval na 
Měsíc,“ přiznává čtyřiačtyřicetile-
tý Američan. To jeho manželka se 
spokojila s jinou představou: 
„Možná to bude znít divně, ale 
chtěla bych dětem dopřát v Brně 
klasickou českou míchanou zmrz-
linu. V Praze jsem ji nenašla, na-
bízí tam snad jen italskou.“

Petr Podroužek

Miroslav Grebeníček (KSČM):
Zasazoval jsem se o podporu prů-
myslových zón v takzvaném příhra-
ničí, rekonstrukci škol na Břeclav-
sku, sportovních zařízení, ale také 
kulturních památek. Pracoval jsem 
na tom, a leccos z toho si lze nalézt 
i ve veřejně dostupných stenozázna-
mech ze Sněmovny, aby vlády a vy-
tvářená legislativa více respektova-
ly  potřeby školství a zdravotnictví. 
Přispěl jsem k uhájení bezplatného 
posledního ročníku mateřských 
škol.  Šel jsem spolu se sociálními 
demokraty do akcí proti neústav-
ním pokutám za čerpání lékařské 
péče a vstupoval jsem i do pro náš 
region významné kauzy Úrazové ne-
mocnice v Brně, kterou usiloval li-
kvidovat někdejší ministr Julínek.

Libor Ambrozek (KDU-ČSL):
Předložil jsem pozměnovací návrh 
novely zákona o emisních povolen-
kách, který umožnil vznik progra-

mu Zelená úsporám. Po změnách 
v pravidlech, které musejí postupně 
přicházet, se tím otevírá prostor 
i pro mnoho jihomoravských do-
mácností. Byl jsem zpravodajem no-
vely zákona o ochraně ovzduší, kde 
jsem se podílel na zvýšení procenta 
přimíchávaných biopaliv, což bylo 
přání jihomoravských zemědělců. 
Jako zpravodaj novely zákona 
o ochraně přírody jsem prosadil 
změnu navrženou Jihomoravským 
krajem, která umožní jednoduchou 
základní ochranu evropsky význam-
ných lokalit bez zbytečné byrokra-
cie a omezování vlastníků. Jako člen 
řídícího výboru Operačního progra-
mu životní prostředí a rady Státního 
fondu životního prostředí jsem se 
aktivně podílel na schválení mnoha 
desítek projektů z našeho kraje - 
především na čistírny odpadních 
vod, kanalizace, ale i na sběrné dvo-
ry, obnovu rybníků a místní zeleně 
a podporu ekologické výchovy v ob-
jemu několika miliard korun. 

Bohuslav Sobotka (ČSSD):
Nechci hovořit o tom, co jsme prosa-
zovali, k čemu se připojovali a s čím 
souhlasili, aniž to přineslo konkrét-
ní výstup. Proto se omezím jen na 
stručný výčet. I když jsem, spolu 
s dalšími členy klubu ČSSD, působil 
na věci veřejné z parlamentních la-
vic opozice, přece jen se nám poda-
řilo prosadit přinejmenším tři kon-
krétní věci, které přinesou prospěch 
obyvatelům jižní Moravy. Především 
jsme zachránili  brněnskou Úrazo-
vou nemocnici, kterou ministr zdra-
votnictví Tomáš Julínek odsoudil 
k zániku. Zákon, převádějící nemoc-
nici ze státu na město byl schválen. 
Za druhé se nám podařilo, a považu-
ji to za významné, zabránit přeměně 
brněnských fakultních nemocnic na 
akciové společnosti. Třetí položkou, 
kterou bych rád zahrnul do této bi-
lance, je prosazení zákona o vý-
znamné tržní síle, který bude bránit 

diskriminaci zemědělců velkými ob-
chodními řetězci. Právě pro jižní Mo-
ravu s významným zastoupením ze-
mědělské prvovýroby je tento zákon 
bezpochyby významný.

Ondřej Liška (SZ):
Jako poslanec i ministr školství mlá-
deže a tělovýchovy jsem se zabýval 
tématy, která se přímo i nepřímo 
týkala jižní Moravy. Pokud jde o tra-
sování silnice R52 na Vídeň přes Pá-
lavu, podařilo se zeleným ve vládě 
prosadit, aby stát připravoval jako 
rovnocennou alternativu napojení 
na rakouskou dálniční síť trasu s ob-
chvatem Břeclavi, která je šetrnější 
k lidem a přírodě a mnohem levněj-
ší. Podařilo se mi také částečně zlep-
šit situaci učitelů v regionu i jinde 
v republice tím, že jsem vyjednal na-
výšení prostředků na mzdy o 4,5 mi-
liardy korun. Podařilo se pomoci 
zřídit mezinárodní školu v Brně 
a také školu waldorfskou. Díky no-
vele školského zákona, kterou jsem 
prosadil v parlamentu, nemusí za-
niknout některé školy v malých ob-
cích jen kvůli snižujícímu se počtu 
žáků. Podařilo se také dohodnout 
dobré podmínky pro dostavbu kam-
pusu Masarykovy univerzity.

Václav Mencl (ODS):
Lídr občanských demokratů v minu-
lých volbách na naši otázku neod-
pověděl. 

Rád bych se podíval na Měsíc

Kateřina Emmons – Matthew Emmons,  Indira Feustelová – An-
drew Feustel. Dva Česko-americké manželské páry, které nás 
v poslední době dost proslavily. Kateřina Emmons, rozená Češ-
ka, dokázala na olympiádě v Pekingu vystoupit ve střelbě ze 
vzduchové pušky na stupeň nejvyšší. Ještě výše, a to až do kosmu, 
se vydal Američan Andrew Feustel s naší vlajkou a souborem: 
Písně kosmické od Nerudy. Astronaut se totiž nabídl, že při misi 
raketoplánu určené k poslední servisní opravě Hubbleova kos-
mického dalekohledu, vezme do svého osobního balíčku na pa-
lubu také něco českého. Vedl ho k tomu vztah k naší republice, 
neboť jeho manželka má české kořeny. 

Anketa s lídry
Krajským lídrům stran z minu-
lých voleb do Poslanecké sně-
movny, kteří nyní končí svůj po-
slanecký mandát, jsme položili 
společnou otázku: Co se vám 
jako zákonodárci zvolenému 
v Jihomoravském kraji povedlo 
pro region vykonat a čeho si 
v této bilanci nejvíce ceníte?

Nově rekonstruovaný 
průtah silnice II/422 
středem Čejkovic na Ho-
donínsku otevřel 19. srp-
na odpoledne hejtman 
Jihomoravského kraje 
Michal Hašek spolu s rad-

ními Jaroslavem Pospíšilem a Zdeňkem Pavlíkem, předsta-
viteli Správy a údržby silnic JMK a zástupci obce. Na stavbě 
za 35,1 milionu korun se podílela významnou měrou dotace 
z Evropské unie, ve výši 29 milionů Kč. Součástí rekonstruk-
ce byla komplexní výměna dlážděné silnice, odvodnění 
v délce 1,4 km, výstavba nového mostu či dvou nové okruž-
ních křižovatek. Na rekonstrukci průtahu navázala obec vy-
budováním chodníků a úpravami veřejných prostranství. 

Podhorácké muzeum, 
Předklášteří

 Květiny – jiřiny. Výstava představí za-
hradnickou tradici rodiny Langrů z Rájce 
nad Svitavou. 11. – 20. září. 

 Volání moře – výstava modelů lodí, 
doplněná mušlemi z moří a oceánů. Do 
25. října. 

 Letem muzejním světem – Výstava 
z muzejního depozitáře k 80. výročí Pod-
horáckého muzea. Do 8. listopadu.

Muzeum ve Šlapanicích
 Slovutný mistře… Alois Kalvoda a jeho 

krajinářská škola. Výstava u příležitosti 
75. výročí založení šlapanického muzea. 
Do 27. září.  

 CO JSTE, HASIČI…120 let sboru dobro-
volných hasičů ve Šlapanicích. Do 27. září.

Památník písemnictví
na Moravě, Rajhrad

 Bohumil Hrabal a Brno. Výstava 
k 95. výročí narození spisovatele Bohu-
mila Hrabala (1914–1997), brněnského 
rodáka, představuje místa jeho dětství 
i literární ztvárnění doby strávené 
v Brně – Židenicích. Do 27. září.

 Máma má mísu – stručná přehlídka his-
torie českých slabikářů z 16. století po prv-
ní učebnice čtení současnosti. Do 27. září. 

Kulturní tipy

Čejkovice
mají nový 
silniční průtah
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 IDS JMK se od doby svého vzni-
ku úspěšně rozvíjí – nyní se chys-
tá rozšíření na Znojemsko, čímž 
pokryje celý Jihomoravský kraj. 
Jak je náročná příprava takové-
ho rozšíření?

Nejpodstatnější součástí projektu 
je dopravní a tarifní řešení. Doprav-
ní řešení vychází z podrobné analý-
zy současného stavu včetně posou-
zení přepravních proudů cestujících. 
Následně jsou navrženy páteřní lin-
ky a na ně navazující doplňkové lin-
ky pro plošné pokrytí území. Pro 
všechny linky jsou konstruovány 
jízdní řády tak, aby spoje (autobu-
sové i vlakové) na sebe navazovaly 
v přestupních uzlech. Po vyhodno-
cení a zapracování připomínek obcí 
je projekt projednán a předložen ke 
schválení v samosprávných orgá-
nech Jihomoravského kraje. 

Celá příprava trvá necelý rok, 
dále je nutné navíc počítat s dobou 
přípravy pro vybrané dopravce, jed-
nak s ohledem na pořizování no-
vých vozidel a také z hlediska budo-
vání nových označníků zastávek. 
V průběhu přípravy se rovněž s po-
mocí evropských dotací budují či 
rekonstruují přestupní uzly. 

Spuštění IDS JMK na Znojemsku 
se předpokládá od začátku července 
příštího roku.

 Je těžké sladit požadavky všech 
obcí či firem v průmyslových zó-
nách na četnost a návaznost jed-
notlivých spojů? 

Pracovníci KORDISu jsou vedeni 
snahou vyhovět v maximální míře 
požadavkům všech obcí. Všem poža-
davkům však vyhovět nelze, zejména 
pokud jsou některé požadavky proti-
chůdné. V takovém případě se pro-
blém řeší na společném jednání dotče-
ných obcí a musí se najít řešení, které 
je nejvhodnějším kompromisem.

Připomínky týkající se úprav jízdních 
řádů v souvislosti se začátky a konci 
pracovních směn jednotlivých pod-
niků se nám podařilo zohlednit 
v jízdních řádech například u břec-
lavského Gumotexu, společnosti 
ALPS v Sebranicích nebo v době 
prázdnin také u zaměstatnců podni-
ků v Komořanech na Vyškovsku. Po-
kud je možné realizovat posun spoje 
na základě požadavku cestujících 
nebo zástupců obcí a jsou zachovány 
všechny důležité přestupní vazby na 
trase daného spoje, snažíme se při-
pomínce vyhovět.

 Jaké novinky chystáte na pod-
zim letošního roku? 

Od začátku září dochází k drob-
ným úpravám jízdních řádů zejmé-
na v souvislosti s postupným ukon-
čováním letních výluk. Od 13. 12. 
2009 pak dojde k celostátní změně 
jízdních řádů. 

 Co si slibujete od zavedení in-
formačních kiosků? 

V současné době je v provozu 5 
informačních kiosků, které slouží 
především pro testovací účely. Jedná 
se o zařízení, které je v rámci České 
republiky první. Kiosky dokáží vy-
tisknout jízdenky, prostřednictvím 
internetu najít spojení, zobrazit 
a vytisknout jízdní řády. Mezi další 
funkce patří možnost odeslání emai-
lů, prohlížení vybraných webových 
stránek a v některých případech 
i připojení k internetu přes WiFi. In-
fokiosky jsou zatím umístěny  v Brně 
na Hlavním nádraží, v prodejnách 
DPMB na Novobranské a na Staré 
osadě a dále na brněnském letišti. 

 Cestující mají nově možnost 
vyhledávání spojů mobilním te-
lefonem. Můžete k němu prozra-
dit detaily?  

Novou službou, u které očekáváme 
velký zájem cestujících, je možnost 
vyhledání informace o nejbližších 
5 odjezdech prostřednictvím mobil-
ního telefonu. Pokud se cestující 
připojí na www.idsjmk.cz/odjezdy, 
zde si vybere město, zastávku 
a označník, získá následujících 5 od-
jezdů z této zastávky dle jízdního 
řádu upravených o aktuální zpož-
dění spojů. Pokud si výslednou ob-
razovku uloží do oblíbených, stejné 
údaje získá příště jen stiskem něko-
lika tlačítek. 

 Jak se osvědčily Elektronické 
informační panely? Budou po-
stupně přibývat na dalších za-
stávkách? 

V současné době je v celém kraji 
včetně města Brna umístěno téměř 
60 informačních panelů. Jedná se 
o zařízení, které poskytuje nejen 
informace o odjezdech vozidel v re-
álném čase (odjezdy dle jízdních 
řádů jsou tedy korigovány o skuteč-
né zpoždění vozidla), ale umožňují 
občany informovat o změnách v do-
pravě a to vizuálně i zvukově. Naší 
snahou je tyto panely umístit na 
většinu přestupních uzlů celokraj-
ského významu. 

 Kolik lidí denně IDS JMK zhru-
ba přepraví? 

Záleží na způsobu, jakým cestující 
počítáme. Máme započítat každou 
osobu několikrát při jedné cestě, po-
kud přestupuje? Máme počítat cesty 
tam i zpět? Raději proto na tuto otáz-
ku odpovídáme podílem cestujících, 
kteří v kraji a městě Brně využívají 
IDS JMK alespoň 3× týdně. Dle našich 
průzkumů se toto číslo pohybuje 
mezi 60 a 70 %. To znamená, že as-
poň jedenkrát za 3 dny využije v Ji-
homoravském kraji systém IDS JMK 
až 800 tisíc osob.

 Kde získat místenky na bo-
hoslužbu?

Předem objednané místenky bu-
dou společně s brožurami s liturgic-
kými texty rozeslány do farností 
v první polovině měsíce září. Od 10. 
do 24. září si také můžete místenky – 
bez nutnosti je objednávat předem – 
zdarma vyzvednout v Brně v Infor-
mačním kontaktním centru Petrov 
(před katedrálou). Bude možné i při-
jít přímo na bohoslužbu a vyzved-
nout si místenku před vstupem do 
areálu v informačních stanech (mís-
tenky ovšem budou do vzdáleněj-
ších sektorů). Organizátoři ubezpe-
čují, že v areálu letiště Brno-Tuřany, 
kde se bude konat bohoslužba se 
Svatým otcem, bude dostatek místa 
pro všechny poutníky. 

 Jak se na bohoslužbu do-
pravit? 

Organizátoři prosí, aby poutníci 
v maximální míře využili hromad-
ných dopravních prostředků. Plán 
odstavných parkovišť pro osobní 
auta bude s předstihem zveřejněn. 
Pro autobusy s poutníky bude zajiš-
těno parkování ve vzdálenosti 1,5–
4 km od areálu letiště. Běžné vlakové 
spoje budou posíleny, budou vypra-
veny i zvláštní vlaky. Jízdní řád posí-
lených i mimořádných spojů bude 
k dispozici ve farnostech u duchov-
ních správců v podrobných informa-
cích na začátku září. Nádraží Brno-
Slatina a nádraží Šlapanice u Brna 
jsou cca 2,5 km od místa konání bo-
hoslužby. Z odstavných parkovišť pro 
osobní automobily a z centra Brna 
bude zajištěna kyvadlová doprava. 

 Kdy přijít? 
Vzhledem k dopravním omeze-

ním a předpokládaným čekacím 

dobám je nutné plánovat příjezd 
s předstihem. Areál letiště bude 
v neděli 27. září otevřen od 4 ho-
din ráno; od 6:30 začne společný 
program. Vstup do červené VIP-zó-
ny bude ukončen v 9:30 hodin – 
bez výjimek!

 Když nevydržím celou dobu 
bohoslužby stát, mohu si vzít 
skládací židličku?

Ano, do sektorů mimo červenou 
VIP-zónu je možno vzít si s sebou 
vlastní skládací židličky.

 Uvidím i ze vzdálenějších míst? 
Samozřejmě, v areálu bude 

umístěno několik velkoplošných 
obrazovek.

 Kde zjistím více informací 
o návštěvě? 

Na začátku září vyjde brožurka 
s liturgickými texty, mapkou trasy, 
plánkem areálu a dalšími technický-
mi a organizačními informacemi. 
Nejaktuálnější informace o návště-
vě Svatého otce naleznete na www.
navstevapapeze.cz či na www.bis-
kupstvi.cz. (tof) 

Náměstkyně hejtmana Anna Pro-
cházková, do jejíž kompetence spa-

dá územní plánování, odmítá neu-
stálé zpochybňování územního 
plánu Břeclavska a rychlostní silni-
ce R52 z Pohořelic ke státním hrani-
cím u Mikulova. Zásadní otázka ve-
dení silničního spojení mezi Brnem 
a Vídní byla řešena na samém začát-
ku přípravy jednáními s Rakous-
kem. Výsledek těchto jednání byl 
promítnut v Rakousku do silničního 
zákona, v němž tzv. Nord Autobahn 
A5 (neboli severní dálnice) povede 
ke státní hranici u Drasenhofenu. 
Pro českou stranu tento výsledek 
znamenal připravit propojení již po-
stavené rychlostní silnice R52 z Po-
hořelic do Mikulova ke státním hra-

nicím, což znamená přípravu cca 
20 km dlouhého úseku. 

Povolovací proces pro R52 začal 
v roce 2005 vydáním souhlasného 
stanoviska Ministerstvem životního 
prostředí. V roce 2006 byla Vládou 
ČR schválena Politika územního roz-
voje, kde je návrh rychlostní silnice 
R52 vymezen v úseku Pohořelice – 
Mikulov – Drasenhofen (Rakousko) 
a ve stejném roce byl Jihomorav-
ským krajem schválen územní plán 
Břeclavska s rychlostní silnicí R52 
ve stejné trase. Před předložením 
územního plánu zastupitelstvu ke 
schválení posuzovalo soulad územ-
ního plánu se zákony Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Bez jeho stanovis-
ka nebylo možné územní plán schvá-
lit. Je vhodné připomenout, že při 
zpracovávání územního plánu byl 
podán návrh na doplnění o variantu 
R 52 Brno – Vídeň přes Břeclav. Ten-
to návrh byl Zastupitelstvem Jiho-
moravského kraje odmítnut.

Namísto toho, aby se pokračovalo 
v povolování a realizaci R52, začaly 
protesty, stížnosti a zpochybňování, 
jejichž podstatou je tvrzení, že přípra-
vy územního plánu Břeclavska neby-
ly provedeny v souladu se zákonem.  

Odpůrci rychlostní silnice R52 
neustále tvrdí, že spojení Brna 
s Vídní nebylo v územním plánu po-
suzováno variantně, proto se nejpr-
ve obrátili na Ministerstvo vnitra 

s podnětem na prověření postupu 
Jihomoravského kraje při schvalo-
vání územního plánu. Ministerstvo 
vnitra společně s Ministerstvem ži-
votního prostředí, Ministerstvem 
dopravy a Ministerstvem pro místní 
šetření ukončilo se závěrem, že „ne-
shledalo žádné nedostatky a že po-
stupy Jihomoravského kraje nebyly 
v rozporu se zákonem.“ Od ro-
ku 2007 řeší Nejvyšší správní soud 
s Ústavním soudem otázku, zda lze 
soudně přezkoumávat územní plány 
pořízené podle stavebního zákona 
platného do konce roku 2006 – zá-
věr z listopadu 2008 je: tyto územní 
plány jsou soudně přezkoumatelné. 
„Tento výkladový kotrmelec je pro 
mne těžko pochopitelný, protože 

soudní přezkum územních plánů je 
možný až pro územní plány poříze-
né podle nového stavebního zákona 
platného od 1.1.2007“ komentuje 
verdikt soudů náměstkyně hejtma-
na Anna Procházková. 

S napětím se v nejbližší době oče-
kává rozsudek soudu k územnímu 
plánu, proto sílí hlasy odpůrců, kte-
ré poukazují na to, že nebylo prově-
řováno spojení Brna s Vídní přes 
Břeclav. Ale tato otázka byla vyřeše-
na již na samém začátku. „Rakousko 
staví směrem k Drasenhofenu a Mi-
kulovu a co má dělat Česko? Má uza-
vřít etapu všech prací a vrátit o de-
set let zpět a začít znovu posuzovat 
varianty? To je smyslem všech pro-
testů?“, ptá se náměstkyně.

inzerce

fotovoltaické elektrárny na klíč

Nechte slunce vydělávat  
Společnost EL-INSTA CZECH s.r.o. realizuje fotovoltaické elektrárny na klíč pro rodinné domy 
ale i na průmyslové objekty v řádech 3kWp do 1MWp.

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektrickou energii ze slunce a dodává jí jednak do distribuční sítě, ale také 
do vlastní soustavy majitele FVE pro částečné krytí spotřeby elektrické energie s uplatněním zelených bonusů. 

Velikost instalace elektrárny závisí na orientaci a ploše střechy, na velikosti připojení do distribuční sítě 
a na fi nančních možnostech zájemce. 

Řešíme realizaci od A do Z.
• jednání s distribuční společností – vyřízení přihlášky
•  cenová nabídka systému, poradenství, smlouva na realizaci
• projektová dokumentace – rozmístění a elektro části
• instalace panelů, střídače a elektro propojení

• uvedení do provozu, revize
• vyřízení licence od ERÚ
• zaškolení k první fakturaci
• předání uživateli 

ukázka instalace na střechu 
RD o výkonu do 5kWp

Kontakt: Jiří Karban 
Jízdárenská 227, 664 62 Hrušovany u Brna, www.el-insta.cz
Tel.: 547 236 270, Mobil: 777 748 598, E-mail: jkarbanml@el-insta.cz

Termín dodání FVE se pohybuje kolem 1 až 2 měsíců od uzavření smlouvy 
(podle velikosti instalovaného výkonu)
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Nekončící spory kolem rychlostní silnice R52

Brno se chystá na návštěvu
Svatého otce

Podrobný program: 
Neděle 27. září
4:00  otevření areálu letiště Brno-Tuřany
6:00 průvod se sochou Panny Marie 
Tuřanské
6:30 začátek předprogramu: přivítání 
poutníků, organizační pokyny
6:45  duchovní pásmo se zpěvem 
a modlitbami – Komunita Emmanuel
7:30  svědectví o naději – rodina Levíčkova
7:35  představení církve v České 
republice (video)
7:50  úvaha o naději – režisér Jiří Strach
8:00 muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou 
a Kantiléna Brno
8:40  nácvik společných odpovědí lidu 
ke mši
8:50 přílet prezidenta České republiky 
Václava Klause
9:20  přílet Svatého otce Benedikta XVI.
projíždění Svatého otce v papamobilu 
a žehnání věřícím
10:00  mše svatá – modlitba Anděl Páně
12:45  odlet Svatého otce
13:00  odlet prezidenta České republiky
13:00 – 15:00  hudební pásmo 
(Posádková hudba Olomouc, Kyjovánek 
a další)

2010: Z Letovic do Znojma na jednu jízdenku 2010: Z Letovic do Znojma na jednu jízdenku 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK) týdně přepraví na jeden a půl mili-
onu cestujících. Jaké novinky čekají na cestující od začátku školního roku a kdy projedete celý kraj 
na jednu jízdenku? Odpovídá ředitel společnosti KORDIS JMK, Ing. Jaromír Holec. 

Návštěva Svatého otce v jihomoravské metropoli se blíží! Už jen 
dva týdny zbývají do jedné z nejvýznamnějších událostí tohoto 
roku – brněnské návštěvy papeže Benedikta XVI. Pokud patříte 
mezi desítky tisíc nejen věřících, kteří se této výjimečné návště-
vy zúčastní, tak právě pro vás společně s Biskupstvím brněn-
ským přinášíme několik tipů a užitečných informací, jak se na 
návštěvu Svatého otce připravit.  
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Termální lázně a wellness zařízení Therme Laa – Hotel & Spa **** Superior jsou po celý rok zárukou aktivního odpočin-
ku a příjemné relaxace včetně saunování a různých zkrášlujících, sportovních i relaxačních programů! Vyhrajte v křížovce 
5 volných vstupenek do tohoto vodního ráje! Řešení zasílejte na krizovka@ListyJM.cz či na adresu redakce do 26. září.  

Křížovka
Soutěžte o ceny!

Therme Laa, to jsou vnitřní bazény s termální vodou, saunový svět, procedury se solí, medem, mlékem, čokoládou, aromatická sauna, fitness s kardiozónou, 
masážní programy, termální kino, solária, bezplatné hřiště na beachvolejbal, restaurace a bary, zimní zahrada, vinotéka a spousta dalších míst k odpočinku! 

P. R.

Požáry, povodně, dopravní nehody, 
vytopené sklepy, spadené stromy či 
třeba likvidace nebezpečného hmy-
zu. Vyjmenovat všechny nečekané 
události, při kterých zasahují dob-
rovolní hasiči, je ovšem nemožné. 
Jen několik příkladů z jediného dne, 
22. srpna letošního roku. 

Půlnoc, Novosedly u Břeclavi. Na 
likvidaci požáru slámy ve zdejším 
kravíně se kromě profesionálních 
hasičů z Mikulova podílí i jednotky 
sboru dobrovolných hasičů z Březí, 
Drnholce a Novosedel. I díky nim byl 
požár uhašen za pouhých 36 minut. 

Ten samý den, Tišnovsko, 7:38 ráno. 
Likvidaci stromu spadeného přes 
vozovku samostatně řeší dobrovol-
ní hasiči z Dolních Louček. Blanen-
sko, půl čtvrté odpoledne. Pád ultra-
lehkého letadla je naštěstí bez 
zranění, kromě profesionálů z Bos-
kovic zasahují i dobrovolní hasiči 
z Letovic. Dobrovolní hasiči – skrom-
ní, ovšem nepostradatelní hrdinové 
každého dne. 

Jak typická jednotka dobrovol-
ných hasičů funguje, přibližuje On-
dřej Ptáček z SDH Velké Opatovice. 
„Hasiči se pravidelně střídají ve 
směnách po dvanáctihodinových 
intervalech v početním stavu 1+3, 
tak aby vždy po vyhlášení poplachu 
mohlo do pěti minut vyjet k zásahu 
první vozidlo. Hasiči, kteří mají 
v danou dobu hotovost, jsou do-
stupní v blízkosti města na mobil-
ním telefonu, na který zároveň se 
sirénou přichází zpráva o vyhlášení 
poplachu,“ uvádí.   

„V loňském roce provedla naše 
zásahová jednotka 50 zásahů. Deset-
krát zasahovala u požárů a likvidaci 
nebezpečného hmyzu, jedenáctkrát 
u dopravní nehody na devatenáct-

krát poskytovala technickou pomoc 
při různých živelných pohromách 
a výjimečných událostech. V letoš-
ním roce zasahovala již šestnáct-
krát,“ dodává Ptáček.  

„Myslím, že celá společnost dob-
rovolným hasičům dluží, protože 
oni nasazují životy k ochraně životů 
nás civilistů, k ochraně veřejného 
a soukromého majetku a je na mís-
tě, aby Česká republika a jednotlivé 
kraje podporovaly činnost jak zása-
hových jednotek dobrovolných ha-
sičů, tak sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska. Připomínám, že 

v Jihomoravském kraji máme v roz-
počtu vyčleněnu nejvyšší sumu 
v historii, 35 milionů korun pro dob-
rovolné hasiče a stejnou sumu bych 
rád udržel i v návrzích rozpočtu na 
příští rok,“ uvedl hejtman Michal 
Hašek, který se zúčastnil srpnových 
závodů dobrovolných hasičů v Břec-
lavi a na hradě Pernštejn. 

„Je potřeba si také připomenout, 
že jsou to dobrovolní hasiči, kteří 
zejména v menších obcích na venko-
vě často fungují jako jediný spolek 
a drží spolkový život. Kromě úlohy 
v rámci Integrovaného záchranného 
systému je i tato role samozřejmě 
veliká,“ dodává Hašek.    (tof)

Základní námětová situace cvičení, 
které se odehrálo na dálničním při-
vaděči na exitu 190 v Brně-Starém 
Lískovci, spočívala v dopravní ne-
hodě dvou autobusů, několika 
osobních automobilů a motocyklu. 
Cílem cvičení bylo prověřit vybrané 
složky Integrovaného záchranného 
systému Jihomoravského kraje 

a ověřit funkčnosti systému kraj-
ské traumatologické péče. Prv-
ní automobil záchranářů do-
razil na místo pět minut 
poté, co hejtman kraje Mi-
chal Hašek v 10.19 hod. za-
volal z místa fiktivní události 
na linku tísňového volání a ozná-
mil havárii. Vyprošťování osob bylo 

hotovo do 11.20 hod, v 11.28 již 
byla poskytnuta lékařská péče 
všem zraněným na místě. Poslední 
lehce zraněný byl z místa události 
transportován ve 12.32 hod.

„Dovolte mi, abych poděkoval 
všem příslušníkům Integrovaného 
záchranného systému ČR, fungujícím 
v Jihomoravském kraji a také všem 

Dobrovolní hasiči: denně ostré zásahy!Dobrovolní hasiči: denně ostré zásahy!

Cvičení Trauma 2009Cvičení Trauma 2009
prověřilo záchranářeprověřilo záchranáře

(dokončení ze str. 1)

pracovníkům zdravotnických zaříze-
ní bez ohledu na to, zda je jejich zři-
zovatelem kraj či stát, nebo město. 
To, co jsem mohl vidět na všech mís-
tech cvičení, mne jako hejtmana na-
plnilo optimismem. Jsem přesvěd-
čen, že jižní Morava je připravena na 
potenciální mimořádné události, 
které život přináší,“ řekl hejtman 
kraje Michal Hašek bezprostředně 
po ukončení cvičení. „Skláním se 
před tím, jak bylo  cvičení připrave-
no. Jak jsem se přesvědčil ve zdravot-
nických zařízeních, čekaly tam paci-
enty profesionálně připravené týmy 
i prostory,“ dodal hejtman.

Cvičení se zúčastnili hasiči, policis-
té, pracovníci Zdravotnické záchran-
né služby, Fakultní nemocnice Brno, 
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Úrazo-
vé nemocnice Brno, Vojenské nemoc-
nice Brno a Nemocnice Milosrdných 
bratří. O perfektní přípravu scény se 
sedmi desítkami zraněných figurantů 
v havarovaných vozech se postaral 
Český červený kříž. (kr, tof) 

Čeká Vás operace?
Kdo z nás se už někdy neporanil? Při běžné 
činnosti v domácnosti, na zahrádce, na praco-
višti nebo při sportu? V podstatě stejná rána 
doprovází také každou operaci. Rozdíl je jen 
v tom, že k poúrazové ráně dochází zpravidla 
náhodou, zatímco rána po operaci vzniká ne-
zbytným zásahem lékaře do organizmu ve sna-
ze pomoci pacientovi. 

Hojení rány je složitý proces
To, co pacienta po operaci nejvíce trápí, jsou otok, 
zánět a bolest. Rychlost hojení do značné míry 
závisí na rozsahu samotné rány – déle bude trvat 
zhojení výměny kyčelního kloubu než např. ranky 
po vytržení zubu u zubaře. Samotný proces ho-
jení je ale stejný – probíhá v několika fázích a jeho 
součástí je zánět, který patří k základním nástro-
jům naší imunity. 

Proč se někomu rány hojí déle?
Mezi nejčastější příčiny poruchy hojení rány pat-
ří zhoršené prokrvení tkání a nedostatečná funk-
ce lymfatického systému. To způsobuje nedosta-
tečné zásobení tkání živinami a kyslíkem, ale také 
zhoršené odplavování odpadních produktů záně-
tu. K poruchám hojení přispívají cévní choroby 
(ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost). 
Rány se všeobecně hůře hojí s přibývajícím vě-
kem, zvlášť intenzivně trápí tento problém nemoc-
né cukrovkou. Neblahou úlohu hraje také špatná 
životospráva a stres. 

Enzymy pomáhají při hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří 
proteolytickým enzymům (enzymům štěpícím bíl-
koviny), které má každý z nás ve svém těle. Řídí 
naši imunitu a usměrňují průběh zánětu tak, aby 
proběhl co nejúčelněji a nejrychleji. V určitých pro 
organizmus náročných situacích, ke kterým patří 
také operační zákroky, je vhodné je podpořit do-
dáním obdobných enzymů zvenčí. Pomoci zde 
mohou léky systémové enzymoterapie. Nejzná-
mějším z nich je Wobenzym, který si lidé ve svě-
tě kupují už přes čtyřicet let.

Wobenzym – účinná pomoc po operacích
Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá ke zlep-
šení prokrvení tkání a činnosti lymfatického sys-
tému. Tím urychluje vstřebávání otoků, krevních 
výronů a podlitin a zmírňuje bolest. Wobenzym 
zkracuje dobu hojení, posiluje oslabenou imunitu 
a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. 
s hnisáním rány nebo nadměrným jizvením. Po-
kud se při léčení pooperační rány podávají anti-
biotika, enzymy ve Wobenzymu podporují průnik 
antibiotik do tkání a tím zvyšují účinek léčby. Nej-
lepšího účinku dosáhneme, začneme-li užívat 
Wobenzym co nejdříve po operaci, samozřejmě 
po předchozí konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Více na
www.wobenzym.cz 

                                                                                                                           
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů 
k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
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„Akci Hornický den pořádá Mikro-
region Kahan v rámci svého projek-
tu S Kahanem za permoníky, který 
si klade za cíl představit hornickou 
tradici a zajímavé památky v regio-
nu jihozápadního Brněnska,“ vy-
světlil předseda Mikroregionu Ka-
han, RNDr. Petr Pospíšil.  

V rámci Hornického dne bude 
pro všechny příchozí v Zastávce 

připraven bohatý program zahrnu-
jící jarmark tradičních řemesel, hu-
dební vystoupení či atrakce pro 
děti. Od 10 hodin odstartuje ze Za-
stávky pěší a cyklistické putování 
s permoníky po hornických a kul-
turních památkách Mikroregionu 
Kahan. V rámci něj můžete navští-
vit například Expozici hornictví 
v Zastávce, kapli sv. Antonína Padu-

ánského v Babicích u Rosic, zámek 
v Rosicích či rozhlednu na Hlíně.

Své brány otevře také Muzeum 
průmyslových železnic ve Zbýšově 
(MPŽ), kde se návštěvníci budou 
moci svézt unikátními úzkoroz-
chodnými důlními vláčky. K areá-
lu muzea bude zajištěna přeprava  
autobusem, který bude jezdit po 
trase Zastávka, MPŽ, Rosice Zá-
mek a zpět v pravidelných inter-
valech během celého dne. Na akci 
se navíc z Brna do Zastávky a zpět 
můžete dopravit stylově, a to his-
torickým parním vlakem! Ten vy-
jede z brněnského Hlavního ná-
draží v 10 hodin, vracet se bude ze 
Zastávky sedm minut před třetí.  

Projekt S Kahanem za permo-
níky je spolufinancovaný Evrop-
skou unií a jeho partnery jsou 

Muzeum průmyslových železnic, 
Vlastivědný spolek Rosicko – Osla-
vanska, Kulturním a informačním  
centrem Rosice a Mikroregion 
Chvojnice. Více informací na webu 
www.mikroregionkahan.cz. (tof)

Soutěž Strom roku 2009 míří do 
finále a mezi dvanácti finalisty 
z celé republiky jsou hned dva 
jihomoravští zástupci! Umístí se 
na medailových pozicích Pozo-
řické vrby či Lípa Samaritánka 
z Hradiště? Rozhodnout o tom 
můžete i vy! 

Jihomoravští finalisté přitom roz-
hodně nejsou bez šancí. „V minulos-
ti se ze zástupců Jihomoravského 
kraje nejlépe umístily hned dvě os-
keruše. V loňském roce skončila 
dvěstěletá oskeruše rostoucí za vin-
nými sklepy u Josefova na skvělém 
druhém místě s více než 18 tisíci hla-
sy, v druhém ročníku ankety, v roce 
2003, získala 160 let stará oskeruše 
ve vinohradu u Strážnice 3 900 hla-
sů a umístila se třetí,“ uvedla Pavlí-
na Binková z Nadace Partnerství, 
která soutěž pořádá.  

„Anketa Strom roku se snaží být 
především zábavnou hrou, která má 
jednoduchým způsobem upozornit 
lidi na potřebu péče o stromy a pří-

rodu obecně. Ne každý může aktiv-
ně pomoci a jít třeba sám sázet 
stromy. Pokud však pošlete hlas vy-
branému kandidátovi prostřednic-
tvím dárcovské SMS, přispějete do 
veřejné sbírky Strom života a umož-
níte podpořit výsadby nových stro-
mů na místech, kde jsou třeba a kde 
si je lidé přejí, “ přibližuje Binková 
smysl soutěže.

 Příznivci stromů mohou finalisty 
podpořit zasláním dárcovské SMS 
ve tvaru DMS STROM4 (tvar pro 
lípu) nebo DMS STROM6 (tvar pro 
vrby) na telefonní číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč, na výsadbu stromů 
poputuje 27 Kč. Další způsob rozho-
dování o vítězi je pomocí hromad-
ných hlasovacích archů, které si mo-
hou objednat na internetových 
stránkách programu Strom života 
Nadace Partnerství. Hlasovat může-
te až do 10. října, aktuální pořadí 
stromů či bližší informace o lípě, vr-
bách a dalších finalistech najdete na 
www.stromzivota.cz/anketa. (tof)

(dokončení ze str. 1)

Pálavské vinobraní v Mikulově láká 
desítky tisíc návštěvníků nejen na 
skvělá vína a burčák, ale zároveň na 
nabitý doprovodný program. „Vy-
stoupí například skupiny Chinaski, 
Čechomor, Olympic či zpěváci Petr 
Bende a Kamil Střihavka,“ podotýká 
místostarostka Mikulova Žišková 
Vágnerová. Jako vždy do města při-
jede také Václav IV. se svým průvo-
dem, kterého jednotka mikulov-
ských těžkooděnců osvobodila 
v roce 1403 z vídeňského vězení. 

Program dvaašedesátého ročníku 
Pálavského vinobraní bude slav-
nostně zahájen v pátek 11. září na 
náměstí fanfárami mikulovských 
trubačů z věže kostela sv. Václava 
a jako první vystoupí dechová hud-
ba Mikulovanka. Ukončení Pálav-
ského vinobraní je naplánováno na 
19. hodinu v neděli 13. září, kdy 
bude ukončena Mezinárodní pře-
hlídka dechových hudeb Zlatý hro-
zen. Na té se představí kapely jistě 
dobře známé pro milovníky decho-
vé hudby – Boršičanka, Bučkovan-
ka, Lácaranka a Bojané.  

Znojemské historické vinobraní, 
které proběhne 11.-12. září se bude 
tradičně konat v celém centru měs-
ta a okolí. Do centra – přesněji Hor-
ního parku – se letos přestěhují 
rytířské turnaje.

Kromě historického programu 
vystoupí i řada hudebních hvězd – 
účast přislíbili Petr Bende, Jakub 
Smolík, Vladimír Hron, Těžkej Po-
kondr, Čechomor, Zdeněk Izer,  Ja-
roslav Uhlíř, Walda Gang, Meky 
Žbirka nebo Helena Vondráčková. 
„Znojemské historické vinobraní 

se těší velké mezinárodní účasti. 
Minulý rok přišlo 80 000 diváků. 
Věříme, že letošní účast bude díky 
kvalitnímu programu a ještě vyš-
ší,“ říká Markéta Dušková ze Zno-
jemské Besedy.  

Permanentky na obě vinobraní  
budou v prodeji za 300 Kč. Zájemci 
se mohou dopravit do Mikulova 
i Znojma speciálně vypraveným vla-
kem z Brna přes Mikulov do Znojma 
a zpět a z Jihlavy přes Znojmo do 
Mikulova a zpět. Veškeré podrobněj-
ší informace naleznete na webu 
www.vinobrani.cz. (tof)

Znojmo a Mikulov
lákají na společné vinobraní

Strom rokuStrom roku
vyhraje moravský zástupce?vyhraje moravský zástupce?

Za permoníky do ZastávkyZa permoníky do Zastávky
Hornický den přiblíží historii těžby uhlí na Moravě 

Chcete se dozvědět o his-
torii těžby uhlí na jižní Mo-
ravě a prohlédnout si tech-
nické památky z této éry? 
V tom případě si rozhodně 
nenechejte ujít historický 
první ročník akce „Hornic-
ký den“, který se uskuteční 26. září v Zastávce a jejím okolí a který bezespo-
ru nadchne všechny příznivce historie, poznávání, turistiky i dobrého jídla! 

K 30.11.2009 bude ukončeno vysílání programu ČT1 
z vysílače Kojál. Program ČT1, současný 29. kanál, 
bude převeden na 46. kanál a program ČT2 již z Ko-
jálu v analogové podobě nebude vysílán. Ke stej-
nému datu bude z Kojálu na 29. kanálu zahájeno 
vysílání multiplexu 1 (ČT1, ČT2, ČT4 Sport a ČT24) 
digitální zemské televize DVB-T. Současné vysílání 
z brněnských vysílačů na 25. kanálu bude k tomuto 
datu převedeno na 29. kanál. Tím bude pro Jižní 
Moravu (JM), včetně města Brna, na 29. kanálu 
spuštěno plnohodnotné vysílání digitální televize. 
TV Nova, Nova Cinema, Prima, Prima 2 a TV Bar-
randov budou pro JM vysílány na 40. kanálu z vy-
sílačů v Brně a Děvín u Mikulova. Tyto kroky digi-
talizace TV vysílání a současného vypínání 
analogové TV staví diváky na JM před rozhodnutí 

jak vzniklou situaci řešit. Pro příjem digitální tele-
vize je nutné pořídit přijímač DVB-T (DVB-T set-
top-box, nebo televizor s DVB-T tunerem). Signál 
DVB-T je v celé řadě lokalit JM s dobrou anténou 
dostupný už nyní. Další možností je pořídit satelit-
ní komplet. Tím získá divák kompletní sadu volně 
dostupných českých digitálních programů, mož-
nost příjmu zajímavých českých placených TV pro-
gramů i v HDTV a několika set volně dostupných 
programů ze zahraničí. V panelových domech je 
nutné provést úpravy společných antén.
Při řešení problémů plynoucích z digitalizace je vám 
plně k dispozici brněnská fi rma Omko Digital a.s. – 
Centrum digitální televize, s provozovnami na Kaš-
tanové 62 (u Makra) a na Staňkové 33 (za Lužánka-
mi), nebo na internetu: www.omko.cz 

Analogová tma pod Kojálem
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Dovolujeme  si představit projekt týkající 
se výstavby nových  nízkoenergetických  řa-
dových rodinných domů. Jde o moderní 
trend bydlení, který se již po desítky let vy-
užívá ve Spojených státech, skandinávských 
zemích a zemích západní evropy, zejména 
Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Lucem-
bursko, Německo, s maximálním využitím 
nejmodernějších technologií s ohledem na 
ekologii  a velkou úsporu nákladů na byd-
lení a zdravotní nezávadnost materiálů.

Projekt se nachází na okraji Mikulova, v ob-
lasti s výbornou občanskou vybaveností.

Domy jsou situovány na jih a jihovýchod, 
s dispozicemi 5+Kk, užitná plocha 144 m2, 
CP 420 m2.

Ve standardu je již kuchyňská linka s mož-
ností výběru kuchyňských spotřebičů. Domy 
jsou zkolaudovány 2/09. Financování for-
mou hypotéky ve výši 100 % zajištěno.

Naším záměrem je, nabídnout zájemcům 
kvalitní v blízkosti moravské metropole 
a využít tak všech výhod, které toto spoje-
ní přináší. Projekt preferuje dnes tak žáda-
ný moderní  styl bydlení – skloubení práce 
v ruchu velkoměsta s bydlením v klidném 
venkovském prostředí zasazeném do zele-
ně a na čistém vzduchu.

Cena nemovitosti: 3 499.000 Kč
(bez provize RK)

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte 
kdykoliv kontaktovat na níže uvedených 
tel.číslech a naši specialisté se Vám budou 
rádi věnovat.

Kontakt:  606 813 126 p. Václav Kunc nebo p. Smejkal  542 211 743. 

 Komplexní realitní servis  Oddlužování nemovitostí  Exekuce
 Finanční poradenství  Facility management

Bližší informace vám rádi sdělíme na adrese:
NOORD REAL ESTATE – www.noordreal.com
Rašínova 2, Brno 602 00

NOORD REAL
ESTATE

noordreal@email.cz
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Hradiště v Mikulčicích 
dostane novou podobu
V úterý 4. srpna se ve foyer Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje uskuteč-
nila vernisáž výstavy návrhů zaslaných 
do architektonické soutěže na ideový 
návrh koncepčního řešení české čás-
ti Archeoparku Mikulčice – Kopčany. 

Akce se zúčastnili jak představitelé 
kraje v čele s náměstky hejtmana An-
nou Procházkovou a Václavem Bož-
kem, tak autoři vítězných návrhů. Vítě-
zem soutěže se v červenci stal návrh 
Markéty Veličkové, Petra Veličky, Jana 
Cyranyho a Jitky Calabové. Na dru-
hém místě skončil návrh Petra Malého 
a jako třetí se umístil návrh autorů 
Jana Tesaře, Davida Mikuláška, Aleny 
Mazalové a Pavla Kleina. 
Podle náměstkyně hejtmana Anny 
Procházková chce kraj na plánovanou 
rekonstrukci slovanského hradiště usi-
lovat o prostředky z Evropské unie. 
Pokud se podaří zajistit financování 
a získat stavební povolení, mohlo by se 
s realizací návrhu začít nejdříve kon-
cem příštího roku. (kr)  

Z kraje

Podhorácké muzeum v Před-
klášteří, nacházející se v uni-
kátních prostorách gotického 
ženského cisterciáckého kláš-
tera Porta coeli (Brána ne-
bes), slaví kulaté narozeniny 
a rozhodně má návštěvníkům 
co nabídnout!  

„V Podhoráckém muzeu je pro 
návštěvníky připraveno hned ně-
kolik stálých expozic. Paleontolo-
gickou a mineralogickou expozici 
doplňuje regionální část Minerály 
na Tišnovsku, mimořádně zajíma-
vá je i stálá expozice, která nabízí 
návštěvníkům možnost nahléd-

nout do měšťanského obytného 
interiéru (na Tišnovsku) z přelo-
mu 19. a 20. století. Další stálá ex-
pozice přibližuje dějiny a součas-
nost kláštera Porta coeli. Kolekci 
muzejních expozic doplňuje k le-
tošnímu výročí muzea rozšířené 
lapidárium kamenných fragmen-
tů v jednom z křídel klášterní kří-
žové chodby,“ říká Antonín Re-
ček, ředitel Muzea Brněnska. 

„Přitažlivost tohoto muzea je 
znásobena jeho umístěním v kláš-
terních prostorách. Genius loci 
starobylé duchovní instituce – 
klášter byl založen ve třicátých 

letech 13. století! – je přitom pří-
tomen nejen v klášterní křížové 
chodbě, kapitulní síni či v kostele 
s mimořádně umělecky hodnot-
ným portálem, ale i v samotném 
muzeu. Návštěva Podhoráckého 
muzea a jeho expozic a sezon-
ních výstav určitě přináší ná-
vštěvníkům obohacení poznání 
života v minulosti, potěší i smys-
ly člověka, který obdivuje klasic-
ké i moderní výtvarné umění,“ 
dodává Reček. Pokud tedy bude-
te mít cestu kolem Předklášteří, 
určitě si udělejte chvilku na pro-
hlídku!    (tof)

Máte rádi nepoznané a baví vás 
poznávat vlastní kulturní koře-
ny? Pak se nezdráhejte a přijeď-
te si prohlédnout výstavu „BRNO 
V DOBĚ BARONA TRENCKA“ 
k 260. výročí Trenckova úmrtí! 

„František baron Trenck byl osobou 
nanejvýše zajímavou. Na jedné stra-
ně projevil obrovskou statečnost 
v boji i nezměrnou inteligenci, na 
druhé straně byl barbarem s ne-
zkrotnou povahou, bezmeznou aro-
gancí a nemilosrdnou brutalitou. 
Válečné úspěchy jeho pandurů byly 
vykoupeny násilím, loupením 
a drancováním. Ani tato skutečnost 
však Trenckovi neubrala na popu-
laritě, právě naopak - František ba-
ron Trenck se stal ještě za svého 
života legendou,“ říká Petr Lukas, 
jeden z organizátorů výstavy. 

„Výjimečnost tohoto projektu 
spočívá hned v několika aspek-
tech – výstavní expozice z dějin, 
kultury a společenského života 
města a jeho obyvatel v 18. století 
se nachází na šesti místech, k ex-
pozicím patří i interiéry kostelů 
a jejich hodnotné umělecké vyba-
vení. expozice jsou umístěny v au-
tentických prostorách. Většina 
předmětů je vystavena vůbec po-

prvé, vzácné jsou především ba-
rokní mapy, zbraně, relikviáře 
a předměty náboženského charak-
teru, obrazy a plastiky, umělecké 
řemeslo, užité umění či miniatu-
ry,“ podotýká Lukas. Pokud nestih-
nete všechny výstavní prostory 

v jeden den – nevadí! Vstupenka 
platí po celou dobu trvání výstavy, 
navíc je pro jejich držitele  připra-
vena celá řada slev a výhod do spo-
lupracujících muzeí a galerií. Vý-
stava bude probíhat do 18. října, 
více na www.trenck.cz.    (tof) 

Baron Trenck přiblíží historii Brna

VÝSTAVNÍ MÍSTA
 HRAD ŠPILBERK

Kaple na I. nádvoří vpravo
„Bouřemi k přístavu“ – Životní osudy 
válečníka barona Trencka

 KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER – BARON TRENCK 
GALLERY (Kapucínské nám.)
„Duch doby a její religiozita“

 MĚNÍNSKÁ BRÁNA (Orlí ul.)
„Merkur, patron úspěchu“ – Obchod 
a řemesla v Brně osmnáctého století

 SCHRATTENBACHŮV PALÁC (Kobližná ul.)
„Mocné osobnosti moravského baroka“ + 
knihovnička k výstavě a literární zpracování 
legendárního života barona Trencka

 PALÁC ŠLECHTIČEN (Kobližná ul.)
Lidová výtvarná kultura

 KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER – KRYPTA 
(Kapucínské nám.)
Baron Trenck – epilog 
Samostatná část mimo vstupenku

Podhorácké muzeum v Předklášteří slaví 80 let
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Reprezentantka v aerobiku Kate-
řina Protivínská (25) dokázala 
spolu s rodiči, trenéry a dalšími 
pomocníky, vybudovat ve Znojmě 
klub, v němž cvičí na 250 dívek, 
žen i několik kluků. Do soutěží po-
sílá přes stovku závodnic.

V listopadu se poprvé u nás koná 
evropský šampionát sportovního 
aerobiku. Je jisté, že ve startovní lis-
tině jméno a příjmení – Kateřina 
Protivínská – nenajdete. Znojemská 
reprezentantka, před 5 lety v Aus-
trálii mistryně světa v kategorii 
mixů, kdy jí partnera dělal brněn-
ský Tomáš Krmíček, se totiž v sobo-
tu 8. srpna vdala. Svatbu, ačkoliv se 
snoubenci rozhodli pro obřad dale-
ko od Znojma, před námi neutajili. 
Spolu s budoucím manželem Oldři-

chem Přikrylem si za svědka vybra-
li Karlštejn. Nikoliv však pro roman-
tickou noc. Oba totiž respektovali 
údajné nařízení císaře Karla IV., 
podle něhož tam ženy nemají v tuto 
dobu co dělat. Hrad vytvořil svateb-
čanům aspoň důstojnou kulisu. Vše 
proběhlo v podhradí, ve Mlýně. Na 
Karlštejně probíhá kolem dvou set 
svateb ročně, do společného života 
zde vstoupili například zpěváci 
Vondráčková, Černoch, herci Šaf-
ránková s Abrhámem i Luděk Sobo-
ta. Už pár dnů po svatbě proběhlo, 
pod jejím vedením, dlouhé a nejob-
líbenější aerobic soustředění na 
Vranovské přehradě. Kvalitní letní 
campy Znojemských, navštěvované 
zájemkyněmi z celé republiky, jsou 
už pověstné.

Když překročíte práh pokoje osm-
náctiletého Jiřího Holešinského, 
okamžitě si všimnete, že namísto 
tapety jsou stěny polepeny noto-
vými partiturami. Vpravo za stoja-
nem na noty se sluníčko odráží od 
stojící trubky, levou stěnu zakrývá 
30 pohárů, které získal během 
pouhých čtyř roků ve střelbě z pra-
ku. A před každou větou si neod-
pustí slovíčko: tož. Tož Jirka je totiž 
z oblasti révy, z Mutěnic a nedávno 

si přivezl z mistrovství Evropy 
v této disciplíně zlato. 

Jirka na prak sáhl poprvé (šlo 
o tátův) 28. 5. 2005 ve vinici. Už 
o týden později na závodech do-
minoval. „Samozřejmě, že jsem si 
zpočátku několikrát ustřelil palec 
na ruce a dokonce jsem se, při sil-
nějším natažení gumy, trefil i do 
hlavy,“ vzpomíná s úsměvem mu-
těnický student konzervatoře. 
Kvalitnější prak s kladkami vymě-

nil poté za pět litrů vína. Prak 
nesmí mít vodící lištu, ale může 
být zase libovolně velký. Střílí 
se na vzdálenost deseti metrů 
olověnými kuličkami, nebo 
skleněnkami, a to do do-
tykového terče s prů-
měrem 10 cm. Jirka 
sbírá jeden pohár za 
druhým a ostatním 
nahání husí kůži. „Nej-
raději by mě vůbec nevidě-
li, navíc jsou si vědomi, že ne-
jsem tak nervózní.“ U Jirky jsou 

úspěchy v praku na druhém mís-
tě. Jeho prioritou je hra na trub-
ku. Věnuje se jí osm roků a za ná-
stroj pyšnící se18karátovým 
stříbrem dal 65 000 korun. V Kro-
měříži bude pilovat hru na trubku 
ještě tři roky, potom by chtěl na 
konzervatoř. Rád by do zahraničí, 
třeba do nizozemské filharmonie. 
„U nás bych totiž vydělával jen ko-
lem 15 000 tisíc korun.“ To, že 
i doma hraje na trubku hodiny 
a hodiny, už nikomu nepřijde. „Se-
stra, která zpívá v dechovce, spí 
ve vedlejším pokoji bez problémů. 
Už si zvykla.“  

Motocyklová Velká cena ČR, která 
je divácky nejatraktivnějším spor-
tovním podnikem v Jihomorav-
ském kraji, přitáhla o víkendu ve 
dnech 14. – 16. 8. 2009 na brněnský 
automotodrom více než 200 tisíc mo-
tocyklových fanoušků. Vítězem třídy 
do 125 ccm se na Masarykově okruhu 

stal španělský jezdec Nicolas Terol na 
stroji Aprilia, který si v celkovém žeb-
říčku závodů mistrovství světa drží 
po srpnovém závodě druhou příčku. 
Dvacetiletého vítěze této kubatury, 
který se ujal vedení již po startu a prv-

ní místo neopustil až do cíle, dekoro-
val hejtman Michal Hašek. 

Ve dvěstěpadesátkách zvítězil ob-
hájce mistrovského titulu z loňské-
ho roku Marco Simoncelli (Gilera) 
a v královské kubatuře MotoGP do-
minoval již od druhého kola jeho 
krajan Valentino Rossi (Yamaha). 

Podle odhadů pořadatelů sledovalo 
letošní velkou cenu během tří dnů 
celkem na 217 tisíc diváků, když při 
nedělním vyvrcholení zavítalo do 
ochozů 138 tisíc fanoušků motocy-
klového sportu.  (kr)

Nejlepší žokejové z celé republiky si 
dají dostaveníčko v Brně! Dne 3. říj-
na jezdci předvedou své umění na 
rovinových a překážkových dosti-
zích na závodišti ve Dvorské (měst-
ská část Brno – Tuřany). Zlatým hře-
bem programu bude hlavní dostih o 
Pohár primátora statutárního města 
Brna. Doprovodný program bude 
bohatý – pořadatelé slibují dostih 

neregistrovaných koní, dva dostihy 
poníků a chybět nebude ani vystou-
pení mažoretek. Návštěvníci dále 
budou moci absolvovat projížďku v 
kočáře, pro děti bude připravena jíz-
da na ponících. Atmosféru závodů 
ozvláštní také přehlídka klobouků. 
Vstupné na dostihy stojí 50 korun, 
děti budou mít vstup zdarma a všech-
ny vstupenky budou slosovatelné. 

V polovině srpna se do šesti ze tři-
nácti nejexponovanějších jezírek 
v golfovém areálu v Jinačovicích 
u Brna potopily tři skupiny potá-
pěčů, aby se za dvě hodiny snažily 
z místy až šesti a půl metrové 
hloubky zachránit co nejvíce ztra-
cených, tedy špatně odpálených 
míčků. „Každá skupina si, vždy po 
hodině, vylosovala, ve které kon-
krétní umělé vodní ploše se o to 
pokusí. Zatímco vloni to dělalo, 
a to po jediné sezoně, celkem 70 
kilogramů, letos jen vítěz vytáhl 
na souš 44 kilogramů,“ prozrazu-
je něco ze statistických čísel správ-
ce areálu Pavel Kypr. 

Pro doplnění: šest jezírek bylo 
„odlehčeno“ o 423 kilogramů míč-
ků, což dělá přibližně 10 000 kusů. 

Mezi takovým počtem nemohly 
chybět samozřejmě ani kousky 
z celého světa; různě barevné, sví-
tící a další, jež si hráči vozí s se-
bou. „Pro změnu jejich vlastností 
nejde utopené míčky ke hře už po-
užít. Proto se, stejně jako ve světě, 
dávají například jako hlavní vý-
hra při některé ze soutěží,“ říká 
o jejich dalším osudu Pavel Kypr. 
Míčky dostane vítěz v akváriu, 
takže může mít starosti, jak to vše 
odvézt a kam umístit. I jinačovic-
ký golfový klub, pokud by zde 
měly být vystaveny na obdiv i ta-
kovéto ojedinělé kousky, by se po-
týkal s nedostatkem vhodného 
volného místa. 
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Jirky jsou

Sportovní stranu připravil
Petr Podroužek

Velká cena Brna 
přilákala statisíce fanoušků

Na dostihy do Dvorské!

V Jinačovicích 
přes deset tisíc utopených

Reprezentantka v aerobiku 
respektuje nařízení Karla IV.

Šampion s prakem hraje na 18karátovou trubku

Pozor, soutěž!Pozor, soutěž!
V jaké městské části se dostihy uskuteční? 

a) v Brně – Řečkovicích, b) v Brně – Medlánkách, c) v Brně – Tuřanech

5  výherců získá 2 volné vstupenky na dostihy. Správné odpovědi posí-
lejte do 25. září na adresu redakce nebo na e-mail soutez@ListyJM.cz. Do 
předmětu zprávy uveďte heslo DOSTIHY. 

Ve čtvrtek 20. srpna se hejtman 
Michal Hašek ve své pracovně se-
tkal s předsedou Českomorav-
ského fotbalového svazu a sou-
časným trenérem reprezentace 
Ivanem Haškem. 

Jihomoravský hejtman a šéf čes-
kého fotbalu se shodli v záměru 
podpořit co nejrychlejší výstavbu 

nového fotbalového stadionu v Brně 
za Lužánkami. Michal Hašek uvedl, 
že nový fotbalový stadion v Brně by 
měl být stánkem fotbalu pro celou 
jižní Moravu. V dalším průběhu se-
tkání se hovořilo též o možnostech 
spolupráce fotbalového svazu s kra-
ji a také o rozvoji mládežnické kopa-
né v krajích a okresech.  (kr)

Pod záštitou hejtmana Jihomorav-
ského kraje Michala Haška se na br-
něnských tenisových dvorcích CLUB 
Classic uskutečnilo mezinárodní 
mistrovství ČR v tenise na vozíku – 
EUROVIA Cup 2009. Pětidenní tur-
naj vyvrcholil finálovými boji v ne-
děli 9. srpna. Ve finálovém zápase 

dvouhry se obhájce trofeje Steffen 
Sommerfeld z Německa střetl s Jo-
zefem Felixem z Bratislavy. Ten po 
nečekané sobotní výhře nad domá-
cím Brychtou dokázal, že jeho for-
ma na turnaji graduje a zaskočené-
ho Sommerfelda porazil ve dvou 
setech 7/6(6), 6/2.  (kr) 

Hejtman jednal se šéfem
českého fotbalu

HejtmanHejtman
předal cenypředal ceny
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