
Přes sto hasičů, policistů, strážníků 
městské policie a zdravotníků dne 
19. listopadu likvidovalo následky si-
mulovaného úniku čpavku v Brně. 
„Námětem taktického cvičení v podni-

ku Linde Gas v Brně byl únik zhruba 
300 litrů kapalného čpavku. Na místě 
zasahovaly tři jednotky hasičů, které 
okolo haly vytyčily nebezpečnou zónu, 
vodními proudy zajistily požární 

ochranu objektů a bránily úniku čpav-
ku do kanalizace a ovzduší. Protože 
při kontrole evakuovaných pracovní-
ků firmy byl jeden člověk pohřešován, 
hasiči v ochranných přetlakových pro-
tichemických oblecích zraněného fi-
guranta našli a vynesli z haly,“ popsal 
zásah tiskový mluvčí jihomoravských 
hasičů Jaroslav Haid. 

„Hasičům se podařilo zcela za-
stavit únik čpavku z haly podniku 
a zahájili likvidaci vyteklé nebez-
pečné látky řízeným odvětrává-
ním,“ doplnil Haid.

„Taktického cvičení se zúčastnilo 
zhruba 30 hasičů ze stanic v Lidické 
a Bauerově ulici v Brně, ve štábu ve-
litele zásahu pracovali velitelé dal-
ších stanic v Brně a okolí, v terénu 
působili chemici laboratoře HZS JmK 
v Tišnově. Dále cvičilo 60 policistů, 
10 strážníků městské policie a něko-
lik zdravotníků,“ dodal Haid s tím, že 
podobné taktické cvičení se k prově-
ření účinnosti havarijních plánů 
koná jednou za tři roky.     (tof) 

Cvičná chemická havárie pod kontrolou

Nádherné! Neskutečné! Unikátní! 
Tak mluví první návštěvníci o výji-
mečné výstavě „Zlato Inků – 
1000 let prokletí“, která je od 
20. listopadu otevře-
na na brněnském 
Špilberku. Brněnský 
hrad se totiž promě-
nil v nedobytnou 
pevnost, do které 
bylo za mimořád-
ných bezpečnost-
ních opatření převe-
zeno na devadesát 
vzácných předmě-
tů vyrobených 
z několika desítek 
kilogramů zlata,  kte-
ré byly v předchozích měsících vy-
staveny v Praze.     

„Když jsem se při realizaci praž-
ské výstavy poprvé setkala s vysta-
venými exponáty, málem se mi pod-
lomila kolena. Až při osobní 

kontaktu si totiž uvědomíte, jak his-
toricky cenné předměty před vámi 
leží a jaké životní příběhy ukrýva-

jí,“ vzpomíná kurátorka výstavy, 
docentka Markéta Křížová. 

„Výstava je výjimečná svým auten-
tickým pohledem na mystický svět 
Inků, který detailně dokreslují nejrůz-

nější obřadní předměty předkolum-
bovské kultury. Největším lákadlem 
výstavy jsou však původní, originální 

zlaté předměty a šperky 
s ohromující umělec-
kou hodnotou, která 
potvrzuje kulturní bo-
hatství i vyspělost 
dávných Inků,“ do-
dává Křížová. 

Výstava Zlato 
Inků – 1000 let pro-
kletí představuje ty 

nejkrásnější expo-
náty ze sbírek Mu-
zea zlata v Limě 

v Peru. Velmi půso-
bivá je podle organi-

zátorů rovněž replika legendární 
Lanzónovy plastiky, jednoho z nej-
starších archeologických nálezů 
z území Peru, která pochází parně 
z 10. století před naším letopočtem.  
 (pokračování na str. 7)

Špilberk ukrývá zlato bájných Inků
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Jihomoravský kraj navštívili ve 
dnech 4.–5. listopadu zástupci  
Zadarské župy pod vedením žu-
pana Stipe Zriliće. 

K tématům jednání patřily 
mimo jiné podpora rozvoje spolu-
práce obcí a měst, podpora mlá-
dežnického sportu, příprava pod-
nikatelské mise z Chorvatska na 
jižní Moravu příští rok, spolupráce 
v oblasti turistického ruchu a spo-
lupráce nemocnic obou partner-
ských regionů. Stipe Zrilić ocenil 
význam partnerských kontaktů 
s Jihomoravským krajem pro Za-
darskou župu. Ten spočívá podle 
něj především v možnosti získat 
nové zkušenosti v řadě oblastí ve-
řejné správy. (kr)

Chorvaté mají zájem o spolupráci s krajem
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Jižní Moravou
za prací i zábavou

Předvedli leteckou bitvu SVČ Ivančice slaví 25 let Pavoučí muž je z Brna
Brněnskému horolezci Adamovi Ondrovi je sice teprve šestnáct 
let, ale po skalách umí lozit jako jen málo lidí na světě!   

Středisko volného času v Ivančicích právě slaví rovné čtvrtstoletí 
od svého vzniku. Víte, co vše připravuje pro širokou veřejnost? 

Strhující bitvu s desítkami modelů letadel z druhé světové války 
předvedli modeláři v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku.
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• UDÁLOSTI •
• FOLKLOR •

• ZAJÍMAVOSTI •
• KURIOZITY •

 
Víte o zajímavé akci

ve Vašem okolí? 
Dejte nám tip,

rádi o ní napíšeme! 

tip@ListyJM.cz 

RoleRole  matkymatky
je nejkrásnějšíje nejkrásnější

Rozhovor s Alenou AntalovouRozhovor s Alenou Antalovou
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Koordinace hospodářských aktivit, 
navázaných díky partnerským vzta-
hům Jihomoravského kraje a Chan-
ty-Mansijského autonomního okru-
hu – Jugry, bylo posláním návštěvy 
delegace Chanty-Mansijska v České 
republice, která proběhla ve dnech 
10. – 12. listopadu.

Kromě oficiální části, která zahr-
novala setkání s vedením kraje 

a města Brna a podepsání spoluprá-
ce mezi oběma městy, byla podle 
vedoucího delegace Vjačeslava Fjo-
doroviče Novického, prvního ná-
městka předsedy vlády CHMAO – Ju-
gry na programu také jednání 
s moravskými podnikateli. Napří-
klad s partnery ze společnosti Tesla, 
která v Chanty-Mansijsku realizuje 
zakázku za více než 10 milionů eur. 

Delegace jednala také s partnery ze 
společnosti ČKD. „Navštívíme jejich 
výrobní objekty, ve kterých se vyrá-
bí tepelná zařízení. Chceme se setkat 
také se zástupci společností Asio, Ze-
tor, Alta, SAKO, Letiště Brno a dal-
ších firem. Proto jsou v naší delega-
ci vedoucí pracovníci našich podniků 
a také ředitel Chanty-Mansijské ban-
ky,“ řekl Vjačeslav Novickij.

Hejtman Michal Hašek seznámil 
hosty s aktuální situací Jihomorav-
ského kraje, se strukturou jeho eko-
nomiky a rozvojovými programy, 
na nichž by se mohli Chanty-Man-
sijci podílet. Především zdůraznil 
trvalý zájem Jihomoravského kraje 
o spolupráci vysokých škol a zřízení 
pravidelného leteckého spojení. 
„Skutečně máme zájem o rozvoj tu-
ristiky a chceme zřídit pravidelnou 
linku z Chanty-Mansijska do libo-
volného města ve střední Evropě. 
Může to být Praha, Vídeň, Frank-
furt, ale stejně tak i Brno. Musíme 
to posoudit ze všech stran,“ dodal 
Vjačeslav Novickij. (kr) 

Jihomoravský kraj – Krajský úřad Ji-
homoravského kraje se stal vítězem 
Národní ceny kvality České republi-
ky ve veřejném sektoru – model CAF 
(The Common Assessment Frame-
vork – společný hodnotící rámec). 
Ocenění převzal 11. 11. 2009 ve Špa-
nělském sále Pražského hradu 
hejtman kraje Michal Hašek a ředi-
tel krajského úřadu Jiří Crha. 

Uplatňování modelu CAF se kraj-
ský úřad věnuje od roku 2005, od kdy 
probíhá každoroční sebehodnocení 
krajského úřadu dle přesně stanove-
ných kritérií. Na základě takto získa-
ných výsledků je vždy sestaven akční 

plán, který obsahuje konkrétní opat-
ření ke zlepšování služeb poskytova-
ných krajským úřadem, a jeho plnění 
se pravidelně vyhodnocuje. V uply-
nulých letech právě na tomto zákla-
dě začala vycházet Výroční zpráva 
kraje a každoročně se koná Den ote-
vřených dveří. „Velmi důležitou zpět-
nou vazbu získáváme prostřednic-
tvím dotazníkového šetření, kdy se 
pravidelně dotazujeme starostů obcí, 
občanů, ředitelů příspěvkových or-
ganizací zřizovaných krajem, jak jsou 
spokojeni se službami, které jim po-
skytujeme,“ připomenul ředitel Crha. 
Výrazným ulehčením pro motoristy, 

ale i ostatní návštěvníky krajského 
úřadu bylo osazení směrovek, které 
vyznačují cestu k úřadu ze všech 
hlavních silničních tahů, a vydání le-
táku „Možnosti parkování v okolí bu-
dovy Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje“. Na základě podnětů 
občanů bylo přesunuto pracoviště 
informací a podatelny bezprostředně 
za vchod do budovy úřadu a rovněž 
byla zřízena speciální místnost pro 
rodiče s dětmi vybavená např. přeba-
lovacím pultem a mikrovlnnou trou-
bou. Úřad tak reagoval na skutečnost, 
že vzhledem k rostoucímu počtu na-
rozených dětí se také zvyšuje počet 
občanů, kteří s nimi přicházejí na 
úřad vyřizovat své záležitosti. 

To je jen malý výčet zlepšení, která 
úřad realizoval díky aplikaci modelu 
CAF. „Vítězství v Národní ceně kvality 
si velmi vážíme,“ uvedl ředitel. „Je to 
pro nás impulzem hledat další cesty 
k tomu, jak poskytovat ještě lepší služ-
by občanům, obcím i organizacím Ji-
homoravského kraje, protože to – ni-
koliv vyplněné formuláře, přehledy 
a tabulky – je hlavním smyslem práce 
krajského úřadu,“ uzavřel.   (kr)

 Pane hejtmane, rok působení 
nového zastupitelstva je příleži-
tostí k prvnímu ohlédnutí za 
tím, co se podařilo a co nepoda-
řilo novému vedení kraje, tvo-
řenému koalicí ČSSD a ODS. Co 
osobně považujete za největší 
úspěch uplynulého roku? 

Paradoxně něco, co se netýká jen 
Jihomoravského kraje, ale všech re-
gionů. Mám na mysli dohodu uza-
vřenou mezi Asociací krajů ČR a vlá-
dou ČR o tom, že na deset dalších 
let máme zajištěno financování 
ztráty z regionální železniční dopra-
vy. To znamená, že ještě dvě další 
volební období bude mít i jihomo-
ravský hejtman, ať už to bude kdo-
koli, o starost méně při sestavování 
rozpočtu. Díky tomu jsme mohli le-
tos podepsat dodatek ke smlouvě 
s Českými drahami, aniž bychom 
museli rušit některé spoje, nebo 
snad dokonce tratě, zajišťující do-
pravní obslužnost regionu. 

 Znovu se zeptám na největší 
úspěch uplynulého roku – tento-
krát už opravdu jen krajský…

Osobně považuji za takový 
úspěch fakt, že ve všech otázkách 
strategické povahy – ať už to byl le-
tošní rozpočet, jeho dvojí úprava 
v souvislosti s hospodářskou krizí, 
nebo třeba přijetí dvoumiliardové-
ho úvěru od Evropské investiční 
banky – dosáhlo vedení našeho kra-
je podpory všech politických sil 
v zastupitelstvu. Že to nebyla jen 
síla hlasů koalice, ale souhlas celé 
krajské reprezentace. Ostatně, s tou-
to devízou jsem do funkce hejtmana 
vstupoval. Úkolem hejtmana je pře-
devším spojovat koalici a opozici, 
využívat všech sil, které máme k dis-
pozici. Ani v přípravě opatření pro-
ti krizi jsme nepostupovali jinak. 
Založili jsme expertní tým MOZEK – 
aktiv lidí, kteří mají co říci a jejichž 
rada může být užitečná, bez ohledu 
na stranickou příslušnost. 

 Jak se kraji podařilo vyrovnat 
se s nečekaným snížením daňo-
vých příjmů? Co všechno jste 
museli škrtnout z plánů kraje 
na letošní rok?

V našem kraji jsme přišli o 900 
milionů korun z předpokládaných 
pěti miliard příjmů. Reagovali 
jsme ve dvou etapách a rozpočto-
vou rezervu jsme vytvořili. Věřím, 
že to pochopí i ti, kdo považují tře-
ba vyškrtnutí stavby curlingové 
haly na Gymnáziu Matyáše Lercha 
za projev nějaké nespokojenosti 
s tím, jak dopadlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Museli jsme 
prostě s chladnou hlavou zvážit 
nezbytnost všech výdajů. 

Nešlo však jen o pouhé škrty, ale 
o takové úspory, které by se zásad-
ní měrou nedotkly rozsahu a kvalit 
veřejných služeb. O racionalizační 
kroky, které nezablokují rozvojové 
programy. Jako pozitivní příklad 
připomenu zavedení centralizova-
ného nákupu zdravotnického ma-
teriálu a léků pro krajské nemoc-
nice, přípravu společných nákupů 
energií pro všechny krajské pří-
spěvkové organizace. Takové opat-
ření přinese úspory z množstev-
ních slev ve výši desítek milionů 
korun. Aby nedošlo k podvázání 
rozvojových projektů, na které je 
šance získat spolufinancování z ev-
ropských programů, rozhodli jsme 
se pro přijetí úvěru Evropské in-
vestiční banky, který umožní pro-
jekty nastartovat a nečekat na 
dobu „po krizi“. 

 Neznamená to zvýšení zadlu-
žení kraje na neúnosnou míru? 

Úvěr nám pomůže rozhýbat eko-
nomiku, dá práci dodavatelským fir-
mám a projekty, které pomůže finan-
covat, přinesou nová pracovní místa. 
Některá média teď u příležitosti prv-
ního výročí nových krajských vlád 
mluví o „obrovském zadlužení kra-
jů“. My jsme po roce vlády nové kraj-
ské koalice snížili úvěrové zatížení 
kraje z minulého období o více než 
400 milionů korun a nová půjčka se 
nezačne splácet dřív, než bude spla-
cena ta minulá, kterou kraj přijal 
v době hospodářské konjunktury. 
Připomínám, že jsme obrátili také 
trend hospodaření našich nemocnic. 
Na konci loňského roku jsme byli 
hospodářsky v minusu 35 milionů 
korun, teď v listopadu hospodařily 
nemocnice zatím s kladným výsled-
kem 80 až 90 milionů korun. 

 Na začátku svého působení ve 
funkci hejtmana jste proklamo-
val deset slibů vycházejících 
z vašeho volebního programu. 
Daří se vám plnit alespoň někte-
ré z nich?

Sliby plním. Jen chci zdůraznit, že 
se vztahují na celé funkční obdo-
bí, nikoli na jeho první rok. První 
z nich byl splněn hned na začátku, 
když se podařilo zachránit brněn-
skou Úrazovou nemocnici, odsouze-
nou tehdejším ministrem Tomášem 
Julínkem k zániku. Nezůstali jsme 
u prosazení jejího převodu na město 
zákonem, také jí finančně pomáhá-

me. Hned od února jsme umožnili 
pacientům neplatit nesmyslné Julín-
kovy tzv. regulační poplatky v našich 
zdravotnických zařízeních, daru kra-
je využívá stále více pacientů. 

Na podporu vinařství jsme místo 
slíbených pěti vyčlenili dokonce 
osm milionů korun. Tím jsme navíc 
pro Vinařský fond ČR získali stej-
nou částku od Ministerstva země-
dělství. Pokud jde o dohady kolem 
radaru NATO u Sokolnic, podařilo 
se ukončit období nedůvěry a zby-
tečných obav. Na mimořádné zase-
dání bezpečnostní rady kraje přímo 
v areálu radaru jsem pozval jak sta-
rosty okolních obcí, tak ministra 
obrany Martina Bartáka. Zahájilo 
to novou etapu vzájemné komuni-
kace. Lituji, že se to povedlo až 
v srpnu, ale předchozí ministryně 
obrany si k návštěvě nenašla čas. 

Pokud jde o zničené silnice II. 
a III. třídy, je reálná naděje, že se 
podaří slib pětimiliardové investice 
během čtyř let splnit. Letos se do-
končilo několik průtahů obcemi – 
například Čejkovicemi, Oslavany, 
Svatobořicemi-Mistřínem nebo Rá-
ječkem. Rekonstruována byla silnice 
z Bílovic do Adamova a z dvoumili-
ardové půjčky Evropské investiční 
banky nyní začneme financovat dal-
ších 17 úseků. 

S výstavbou nových a rekon-
strukcí dosavadních domovů dů-
chodců, což je jeden z hlavních sli-
bů, které jsem voličům dal, teprve 
začínáme díky přijaté půjčce z EIB. 
Stavět budeme  bydlení pro seniory 

v Brně, Hustopečích, Bučovicích, 
Miroslavi, Újezdě u Brna, Ivančicích 
a na dalších místech. Na tento účel 
vynaložíme půl miliardy korun.  
Jsou ovšem i programy, které se ješ-
tě nepodařilo nastartovat. Napří-
klad na stipendia pro učně vyčleňu-
jeme dva miliony korun poprvé 
v rozpočtu na příští rok. V případě 
silnic R 52 a R 43 zatím platí, že stát 
zastavil financování všech nezahá-
jených dopravních staveb. Nic na-
plat, skutečně se nepohybujeme 
v ekonomickém vzduchoprázdnu.

 Jak se hospodářská krize pro-
jevila v dotacích na rozvoj a ob-
novu venkova, na činnost dobro-
volných hasičů a například na 
podporu malého podnikání?

Snažili jsme se neomezovat tyto 
dotační programy. Na rozvoj a ob-
novu venkova jsme vyčlenili 75 mi-
lionů korun a návrh na příští rok 
počítá s dalším růstem o pět milio-
nů, ačkoli jiné kraje právě tady še-
třily. Na podporu dobrovolných 
hasičů jsme poskytli rekordních 
35 milionů a v příštím roce chceme 
tuto částku udržet. Částka, určená 
na dotační program kraje pro začí-
nající podnikatele byla letos rovněž 
zvýšena z jednoho na deset milionů 
korun. Podporu podnikání, přede-
vším inovačního, považujeme nadá-
le za strategický směr a snažíme se 
pro ni získat také prostředky ze 
všech zdrojů financování, evrop-
ských i republikových. Jestliže jsme 
museli rozhodnout o snížení pří-
spěvků na provoz zřizovaných pří-
spěvkových organizací, snažili jsme 
se, aby se škrty nedotkly rozvojo-
vých programů. 

Michal Hašek: Plníme sliby, které jsme dali voličům

Krajské zastupitelstvo na svém 
mimořádném zasedání dne 
19. listopadu schválilo návrh 
na uzavření Smlouvy mezi Ev-
ropskou investiční bankou a Ji-
homoravským krajem na fi-
nancování Projektu regionální 
infrastruktury Jihomoravské-
ho kraje ve výši dvou miliard 
korun.

Smlouva počítá s financováním 
34 projektů především z oblasti do-
pravy, tj. modernizace regionální 
silniční sítě. Další prostředky jsou 
směrovány do oblasti sociální péče, 
zdravotní péče, vzdělávání, turistic-
kého ruchu a lázeňství. K největším 

položkám nad 100 milionů korun 
patří silnice Rajhrad – Židlochovice 
a Tišnov-Lipůvka, zajištění bezpeč-
nosti na letišti Brno-Tuřany, rekon-
strukce objektů v Tomešově ulici 
v Brně na domov důchodců, vý-
stavba domova důchodců v Újezdu 
u Brna, v seznamu jsou i menší část-
ky na výstavbu domovů důchodců 
v Miroslavi, Ivančicích, Bučovicích, 
Hustopečích (v nových kapacitách 
má být vybudováno 500 lůžek), ale 
i výstavba jídelny v Nemocnici Břec-
lav, jednotky intenzívní péče v Ne-
mocnici Vyškov a dalších.

Dvě miliardy korun mohou být 
čerpány v 15 tranších po 125 milio-

nech korun, které mohou být samo-
statně spláceny. U všech se počítá 
s možností odsunutí splátek až na 
dobu, kdy kraj zcela vyrovná svůj mi-
nulý úvěr, který přijalo jeho předcho-
zí vedení. Tehdy si kraj vzal úvěr 
1,2 mld. korun, dalších 0,8 miliardy 
si půjčila krajská Správa a údržba sil-
nic. „My nechceme souběh splácení 
jistin ani úroků, proto volíme odklad 
splátek a bude na kraji, jak s ohledem 
na vlastní hospodářskou situaci bude 
volit rychlost splácení. Nejdéle za 
22 let, ale můžeme splatit také kdyko-
li předčasně, podle finančních mož-
ností, aniž by to zásadně ovlivňovalo 
ekonomiku kraje,“ řekl hejtman Mi-
chal Hašek a ocenil, že i v tomto pří-
padě bylo strategické rozhodnutí při-
jato souhlasem všech politických sil 
v krajském zastupitelstvu.

Na otázku, zda není nebezpeč-
né zadlužovat kraj v době recese, 
hejtman odpověděl: „Úvěr nám po-
může rozhýbat ekonomiku, dá práci 
dodavatelským firmám a projekty, 
které pomůže financovat, přinesou 
nová pracovní místa. Udrželi jsme 
vyrovnaný rozpočet kraje, ačkoli to 
znamenalo celkové škrty ve výši 
900 milionů korun proto, že nedo-
razily plánované daňové výnosy.“

Smlouva s Evropskou investiční 
bankou byla podepsána v Brně dne 
25. listopadu. (kr)

Dvě miliardy pomohou rozvojovým projektům

V roce 2010 bude lékařská služ-
ba první pomoci a lékárenská 
pohotovostní služba zabezpeče-
na ve stejném rozsahu a mís-
tech jako v roce 2009. Rozhodlo 
o tom 19. listopadu Zastupitel-
stvo Jihomoravského kraje, 
které již dříve schválilo koncep-
ci poskytování těchto služeb ve 
městě Brně.

Pokud kraj zřizuje v daném mís-
tě nemocnici, první pomoc pro do-
spělé i pro děti bude zajištěna tou-
to nemocnicí. Týká se to Nemocnice 
Znojmo, Nemocnice Břeclav, Ne-
mocnice Vyškov, Nemocnice Kyjov 
(v Kyjově a ve Veselí nad Moravou), 
Nemocnice TGM Hodonín, Nemoc-
nice Ivančice a Nemocnice Tišnov. 
Kraj se na financování bude spolu-

podílet formou příspěvku na pro-
voz s účelovým určením. 

Stomatologická pohotovostní 
služba bude zajištěna podle míst-
ních podmínek jednotlivých okresů 
(Českou stomatologickou komo-
rou, nemocnicí nebo jiným nestát-
ním zdravotnickým zařízením. Sto-
matologická pohotovost pro okres 
Brno-venkov bude zajištěna stej-
ným poskytovatelem jako v okrese 
Brno-město. Služba ohledání ze-
mřelých bude zajištěna jedním 
zdravotnickým zařízením v okrese, 
spádovým územím bude území 
okresu. Pro okres Brno-venkov 
bude tato služba zajištěna stejným 
poskytovatelem jako pro Brno-měs-
to. Lékárenská pohotovostní služba 
pro okres Brno-venkov bude zajiš-

těna stejným poskytovatelem jako 
pro okres Brno-město.

Na zabezpečení lékařské i léká-
renské pohotovosti vyčlení kraj ze 
svého rozpočtu celkovou částku 
41 862 000 korun, tedy stejnou jako 
v letošním roce. Minimální pracovní 
doba lékařských a lékárenských po-
hotovostí je v pracovní den od 17 do 
22 hodin, ohledání zemřelých od 18 
do 06 hod., lékárenská pohotovost 
je nepřetržitá. V nepracovních dnech 
je pracovní doba lékařských pohoto-
vostí od 08 do 20 hodin, v případě 
stomatologické pohotovosti od 8 do 
13 hodin, lékárenská pohotovostní 
služba má provoz nepřetržitě, stejně 
jako ohledání zemřelých. S návštěv-
ní službou u pacientů během lékař-
ské pohotovosti koncepce nepočítá.

Lékařská služba první pomoci beze změn

Krajský úřad vítězem Národní ceny kvality ČR

Delegace Chanty-Mansijska
přinesla šance pro podnikatele 

V den státního státku 17. listopadu 
se v brněnské Rooseveltově ulici 

u Pomníku tří odbojů uskutečnil ko-
morní pietní akt hejtmana Michala 

Haška a bývalých disidentů u příle-
žitosti Dne boje za svobodu a demo-
kracii. Květinové dary zde spolu 
s hejtmanem položili i další předsta-
vitelé Jihomoravského kraje – ná-
městek hejtmana Václav Božek 
a člen Rady JMK Zdeněk Pavlík. “Svo-
boda není samozřejmá. Doufám, že 
nové generace, které už nezažily ak-
tivně socialismus, a budování komu-
nismu, ale naopak mají možnost stu-
dovat a pobývat v zahraničí, tam vidí 
respekt lidí k tomu, co je právo a co 
je morálka,“ uvedl hejtman Hašek 
při pietním aktu a zdůraznil, že si ne-
smírně váží disidentů a všech lidí, 
kteří se podíleli na cestě českého ná-
roda ke svobodě.   (kr, tof) 

Uctili 20. výročíUctili 20. výročí
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Ing.arch. Anna Procházková

1. náměstkyně hejtmana JMK
Připravuje se nejvýznamnější doku-
ment v oblasti územního plánová-
ní – tzv. Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje. Pro přiblíže-
ní toho, o jaký dokument se jedná, 
lze z jistou nadsázkou uvést, že se 
jedná o územní plán kraje. V loň-
ském roce byly zpracovány jejich 
průzkumy a rozbory, letos byly 
transformovány do územně analy-
tických podkladů (zákonem sta-
novených informací o území). Na 
územně analytické podklady obdr-
žel kraj dotaci z Integrovaného ope-
račního programu. Letos byl ještě 
zpracován návrh ZÚR JMK, který 
byl projednán s dotčenými správní-
mi úřady, sousedními kraji a státy. 

Další významnou akcí byla sou-
těž na Archeopark v Mikulčicích, 
přípravu a realizaci podle vítězné-
ho návrhu předpokládám v násle-
dujících letech.

V příštím roce budeme pokračo-
vat v projednávání návrhu zprávy 
úředního rozvoje JMK tak, aby byly 
předloženy ke schválení Zastupitel-
stvu Jihomoravského kraje.

Mgr. Václav Božek, CSc.
Náměstek hejtmana JMK
V oblasti kultury byl schválen strate-
gický dokument „Koncepce podpo-
ry kultury v Jihomoravském kraji 
2009 – 2013“. Přes redukci rozpoč-
tových výdajů, ke které musel JMK 
přistoupit v důsledku ekonomické 
recese, byly v plánované výši podpo-
řeny kulturní akce krajského význa-
mu i akce místního charakteru. Ze 
záležitostí spadajících do regionální-
ho rozvoje patří k nejvýznamnějším 
např. zřízení Rady pro rozvoj lid-
ských zdrojů jako orgánu Zastupitel-
stva JMK, garantujícího naplňování 
strategie kraje v této oblasti, schvá-
lení Regionální inovační strategie 
JMK obsahující klíčové projekty, kte-
ré budou v následujícím období rea-
lizovány ve spolupráci JMK s městem 
Brnem, brněnskými univerzitami 
a podnikatelským sektorem.

V příštím roce očekávám uskuteč-
nění projektů zacílených na posílení 
atraktivity JMK v oblasti cestovního 
ruchu (představení Jižní Moravy 

jako regionu spojeného s osobnost-
mi a historickými událostmi světové-
ho významu). Dosažení úspěšnosti 
projektů ucházejících se o financová-
ní z evropských zdrojů.

PhDr. Jiří Altman
Radní JMK
Za zmínku stojí nový dotační titul 
pro podporu Mateřských center, 
klubů matek s dětmi a Center pro 
rodinu. Dále pak vybudování Fami-
ly Pointů v řadě obcí Jihomoravské-
ho kraje. Jedná se o vybavená místa 
pro maminky (tatínky) s dětmi, kde 
je možno děti přebalit, nakrmit, za-
bavit i získat informace o akcích 
a poradenství pro rodiny s dětmi. 
Rovněž projekt pobytu dětí z rodin 
postižených krizí v letních tábo-
rech měl příznivý ohlas. Připravili 
jsme devět projektů pro financová-
ní Evropskou investiční bankou. 
Jedná se o výstavbu či přístavbu 
zařízení pro seniory v Brně – To-
mešově ulice, Újezdu u Brna, Kyjo-
vě, Zastávce u Brna, Ivančicích, 
Hustopečích, Miroslavi, Bučovicích 
a Blansku.

Náročná bude výstavba zmíně-
ných domů pro seniory, náročný 
bude rozvoj kvality sociálních slu-
žeb v obtížné ekonomické situaci. 
Zavedeme ve spolupráci s Českou 
gerontologickou a geriatrickou spo-
lečností systém gerontologicko – or-
ganizační supervize v zařízeních 
pro seniory a posílíme tak moderní 
metody péče o starší občany.

Mgr. Jiří Janda
Radní JMK
V průběhu tohoto roku se podařilo 
připravit podání žádostí o dotaci 
z OPŽP v oblasti podpory 3.2.–Rea-
lizace úspor a využití odpadního 
tepla pro 26 škol a školských zaříze-
ní zřizovaných Jihomoravským kra-
jem. V současné době jsou tyto pro-
jekty předloženy na Fond životního 
prostředí a já doufám, že jich bude 
co nejvíce úspěšných a že se tyto in-
vestiční akce, které povedou k úspo-
rám energií i ke zlepšení prostředí 
v budovách škol, budou v nejbliž-
ších letech realizovat.

Dále jsem velmi rád, že se v rám-
ci schváleného úvěru z EIB mezi plá-

nované akce dostalo i několik inves-
tic z oblasti školství.
Kromě mnohokrát zmiňované opti-
malizace středního školství za velmi 
důležité považuji, aby se v příštím 
roce podařilo spustit systém stipen-
dií pro žáky ve vybraných oborech 
vzdělání s výučním listem. Původně 
jsem předpokládal, že tento program 
bude spuštěn již od letošního září, ale 
vzhledem k výpadku daňových pří-
jmů kraje a s tím souvisejícími úspo-
rami se to nepodařilo. Zkušenosti 
v ostatních krajích, které k obdobné 
podpoře učňovského školství při-
stoupily dříve, jsou pozitivní a já dou-
fám, že během 2 – 3 let budeme moci 
i v našem kraji vyhodnotit pozitivní 
dopady tohoto projektu.

Snažím se, aby v příštím roce byl 
pro oblast školství dostatek finanč-
ních prostředků z rozpočtu kraje 
a doufám, že v rámci centrálního za-
dávání veřejných zakázek v oblasti 
energií se podaří i ve školství zajistit 
významné úspory. 

Bc. Zdeněk Pavlík
Radní JMK
Za úspěch považuji, že jihomorav-
ský kraj zvládl důsledky hospodář-
ské krize. Hlavně to, že nedošlo 
k velkému omezení rekonstrukcí 
a oprav dopravní infrastruktury ve 
vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Cením si toho, že se vedení kraje 
soustředilo na téma přípravy rych-
lostní silnice R 52 – významného 
silničního spojení Brna a Vídně 
a využilo všech příležitostí k tomu, 
aby připomínalo strategickou hod-
notu této komunikace i závazek 
republiky, obsažený v mezinárod-
ní dohodě mezi Rakouskem a ČR 
v době, kdy se na rakouské straně 
výstavba severní dálnice rychle 
blíží hranici. 

Za významné považuji i to, že do-
šlo ke shodě nad konečnou variantou 
tzv. severojižního kolejového diame-
tru, která  přispěje k vyřešení doprav-
ní obslužnosti města Brna a propoje-
ní metropole s velkou částí kraje.     

Pokud jde o budoucnost, dou-
fám, že hospodářská krize brzy ode-
zní a kraj bude moci do dopravní 
infrastruktury investovat více než 
dosud. I přesto, že jsme vyvinuli vel-
kou iniciativu při prosazování vý-
stavby rychlostní komunikace R 43 
Brno – Svitavy, není výsledek zatím 
uspokojivý. Občané severní části na-
šeho kraje si  tuto komunikaci přejí.

Mgr. Ivo Polák
Radní JMK
Jsem rád, že v uplynulém roce se po-
dařilo podpořit projekty obcí a měst 
v oblasti projektové dokumentace 
vodovodů a kanalizací, v oblasti vo-
dohospodářských staveb a podpory 
staveb protipovodňové ochrany. 
V těchto akcích byl Jihomoravský 
kraj opět mezi nejúspěšnějšími ža-
dateli. Co mě těší dvojnásob, je sku-
tečnost,že jsme podpořili spolufi-
nancováním vodohospodářské 
stavby – kanalizace a ČOV i přes ne-
příznivou situaci v příjmech kraje 
zapříčiněnou hospodářskou krizí. 
Díky podpoře vedení kraje bylo na 
tuto oblast vynaloženo cca 130 mil.
Kč., což je o 30 mil. Kč více než bylo 
na počátku roku plánováno.  

V následujícím roce bude sledo-
vanou akcí Čisté povodí Svratky, 
tedy čištění Brněnské přehrady, na 
které byly získány prostředky z Ev-

ropské unie. Jde o projekt, který je, 
troufnu si tvrdit, ve střední Evropě 
ojedinělý a participují na něm tři 
subjekty – Povodí Moravy s.p., měs-
to Brno a JMK. S realizací se započne 
ještě letos na podzim a letní sezóna 
by měla příští rok proběhnout již při 
napuštěné přehradě. Mezi tím bu-
dou realizována opatření, která 
omezí přítomnost sinic a zlepši jak 
životní prostředí, tak i rekreaci pro 
návštěvníky z Brna a okolí.  

Ing. Jaroslav Pospíšil
Radní JMK
Zahájení provozu Integrovaného 
dopravního systému na zatím nej-
větší  části kraje – na jihovýchodě. 
V příštím roce očekávám zahájení 
poslední etapy IDS JMK, kterou 
bude pokryto celé Znojemsko. 

MUDr. Oldřich Ryšavý
Radní JMK
Snad nejdůležitější je to, že se mi 
v podmínkách hospodářské krize 
podařilo udržet v našich nemocni-
cích kvalitní hospodárnou a bez-
pečnou zdravotní péči, při tom 
všem jsme byli schopni dokončit 
další  etapu v nemocnici Znojmo 
související s rekonstrukcí, jejímž 
cílem je sestěhování staré nemoc-
nice do nové nemocnice. 

Spustili jsme také projekt společ-
ného nákupu zdravotnických pro-
středků prostřednictvím společnosti 
CEJIZA tak, aby uspořené prostřed-
ky díky centralizovanému nákupu 
mohly být použity např. na zlepšení 
mzdových podmínek u zaměstnan-
ců v krajských zařízeních. 

Důležitým projektem je rozvoj lá-
zeňství v Lednici i projekt speleote-
rapie v Ostrově u Macochy či spolu-
práce s Úrazovou nemocnicí, aby 
byla zachována péče, kterou posky-
tuje. V letošním roce musí být do-
končena rekonstrukce v nemocnici 
Hodonín.

V příštím roce by měla být hoto-
va koncepce lůžkové péče na Jižní 
Moravě. Také by měly být skončeny 
práce na přípravě koncepce péče 
o pacienty s akutní cévní mozko-
vou příhodou, kde chceme dosáh-
nout stejně kvalitní péče, jaká je 
poskytována pacientům s infark-
tem myokardu. Toto je velký cíl, 
který významně napomůže obča-
nům Jihomoravského kraje.  

Dále dojde k aktualizaci koncepce 
činnosti Zdravotnické záchranné 
služby JMK. Stavební úpravy v na-
šich nemocnicích budou pokračovat 
rekonstrukcí Znojemské nemocnice, 
rekonstrukcí stravovacího provozu 
v nemocnici Břeclav a zahájí se prá-
ce na multioborové jednotce inten-
zívní péče v nemocnici Vyškov.

PaeDr. Ilona Sokolová
Radní JMK
Ve funkci jsem teprve od 17. října 
2009. Prvním úspěchem byla velmi 
náročná administrace humanitární-
ho projektu – pořízení sanitního vo-
zidla a p vybavení stomatologické 
ordinace jako dar Jihomoravského 

kraje Srbsku, následovat bude v této 
souvislosti školení pro lékaře a sest-
ry začátkem příštího roku. Na dal-
ších pět let jsme uzavřeli smlouvu 
o spolupráci s Leningradskou oblas-
tí, a to v rámci podnikatelské mise 
pod naším vedením. Za velmi užiteč-
ný rovněž považuji námi organizo-
vané setkání delegace významného 
ruského Chanty – Mansijského au-
tonomního okruhu – Jugry s našimi 
podnikateli. Důležitý je také podpis 
memoranda evropského významu 
o dálniční ose Gdaňsk-Brno-Vídeň 
v Bruselu na začátku prosince.

V roce 2010 budeme pokračovat 
v obchodních misích do našich 
spřátelených regionů, otevírat 
dveře našim firmám v těchto ob-
lastech. Stejně nutné bude i nadále 
těsně spolupracovat s Jihomorav-
ským centrem pro mezinárodní 
mobilitu. Tato organizace se pri-
márně zabývá podporou zahranič-
ních studentů a vědců. V souladu 
se záměry rozvoje Jihomoravské-
ho kraje se soustředíme na prezen-
taci kraje na světové výstavě EXPO 
2010 v Šanghaji a taktéž se bude-
me věnovat prezentaci desetileté-
ho výročí fungování kraje.

RNDr. Miloš Šifalda
Radní JMK
Za jednu z nejvýznamnějších věcí po-
važuji systém podpory lidských zdro-
jů, které souvisí s talentovanými stu-
denty, vědou a výzkumem. Podařilo 
se nám např. připravit projekt, který 
bude podporovat působení zahranič-
ních vědců na Jižní Moravě a tato 
podpora ve výši celkem 100 mil. Kč 
bude navíc ze 40 % hrazena z pro-
středků Evropské unie. Za mimořád-
ný úspěch považuji vznik a schválení 
nové Regionální inovační strategie 
(tzv. RIS 3), která nám umožní další 
posun v  podpoře projektů z oblasti 
vědy, výzkumu a inovací. 

Chci, aby se začaly realizovat vel-
ké projekty, na které můžeme čer-
pat prostředky z evropských fondů. 
Jsou to nejen prostředky na rozvoj 
cestovního ruchu a lázeňství, ale ze-
jména na projekty vědy, výzkumu 
a inovací. Chtěl bych dosáhnout 
toho, aby v Brně vzniklo Moravské 
vědecké muzeum, což je projekt za 
750 mil. Kč. Budu dále usilovat, aby 
se rozvíjely inkubátory, které jsme 
vybudovali a ve kterých začínají 
podnikat firmy produkující nové 
technologie a výrobky s velmi vyso-
kou přidanou hodnotou. Chci, aby 
se Jižní Morava v budoucnosti zařa-
dila mezi 50 nejinovativnějších re-
gionů v Evropě.     

JUDr. Marie Cacková
Předsedkyně výboru pro sociál-
ní věci, rodinu a zdravotnictví
Za nejvýznamnější úspěch považuji 
implementaci „Individuálního pro-
jektu“, díky kterému neziskové or-
ganizace v našem kraji získají bě-
hem 3 let 540 mil. Kč z fondů EU. 
Parametry tohoto projektu byly na-
staveny již v minulém roce a letos 
začalo jeho úspěšné čerpání.

Za úspěch v rámci prorodinné po-
litiky považuji, že se nám podařilo 
zařadit do rozpočtu kraje finanční 
prostředky pro organizace podpo-
rující rodiny jako jsou Mateřská cen-
tra, Centrum pro rodinu a jiné. 

Velkou radost mám také z dyna-
micky se rozvíjejícího projektu Ro-
dinných pasů. V listopadu se totiž 
rozrostla „naše rodina“ držitelů ro-
dinných pasů na 50 tisíc, v našem 
kraji je to téměř 28 tisíc rodin.

V příštím roce bych se chtěla za-
měřit na naše seniory. Pro ně mám 
připravený projekt „Senior pas“, 
který držitelům ušetří značné fi-
nanční prostředky. Pevně věřím, 
že se rovněž podaří uskutečnit 
projekt z minulého období, a to 
vybudování domova pro seniory v 
Tomešově ulici v Brně. Pro osoby 
se zdravotním postižením připra-
vuji zapojení našeho kraje do pro-
jektu Euroklíč. 

Ing. Mgr. Zdeněk Dufek
Předseda finančního výboru
Založili jsme a zahájili činnost spo-
lečnosti CEJIZA, s.r.o., která se bude 
zabývat centralizovaným nákupem 
zboží a služeb. Zavedli jsme systém 
transparentního hodnocení ředitelů 
příspěvkových organizací, aby bylo 
jasné, jaké mají cíle a za co jsou od-
měňováni. Zprůhlednili jsme prodej 
nemovitého majetku. Nyní informu-
jeme příslušné obce, nemovitosti na 
prodej označujeme na fasádě cedulí 
a inzerujeme na veřejných realit-
ních serverech. Podařilo se vyjednat 
strategický úvěr od EIB, který umož-
ní vyčerpat prostředky z evropských 
fondů určených pro náš kraj.

Z mého pohledu bude nyní nej-
důležitější naplno spustit systém 
centrálních nákupů a dosáhnout 
úspor při provozu našich organiza-
cí. Dále považuji za stěžejní úspěšně 
zrealizovat akce zařazené do progra-
mu EIB, což bude práce na zbytek 
volebního období.

Ing. Václav Horák
Předseda výboru pro životní 
prostředí a zemědělství
V minulém roce byl Jihomoravský 
kraj nejúspěšnějším ze všech krajů 
v ČR v čerpání finančních prostřed-
ků v oblasti životního prostředí. 
Předložili jsme nejvíc kvalitních 
projektů co do počtu i celkového fi-
nančního objemu. Toho bychom 
nedosáhli bez finanční i odborné 
podpory jednotlivých žadatelů ze 
strany Jihomoravského kraje a to 
již od samotné přípravy projektové 
dokumentace. Jsem rád a považuji 
za důležité, že se nám podařilo ten-
to přístup zachovat i v rámci roz-
počtu letošního roku, zejména v ob-
lasti potřebného kofinancování.

 Chci, aby spolufinancování pro-
jektů zůstalo prioritou i v příštích 
letech, protože ke každé koruně vy-
dané z rozpočtu kraje získáme jednu 
i více korun z dotací EU. Tato mož-
nost však brzy skončí, proto je třeba 
ji nyní maximálně využit.

Ing. Marek Juha
Předseda výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost
Během prvního roku jsem se sezná-
mil s problematikou speciálního 
školství. Navštívil jsem většinu spe-
ciálních vzdělávacích zařízení, od 
mateřských přes základní až po 
střední, dětské domovy nevyjímaje. 
Kraj se touto problematikou zabývá 
už léta, ale věřím, že pro naše handi-
capované děti můžeme udělat více. 

V následujícím roce bych rád pro-
sadil vybudování jednoho Centra 
pro neslyšící v Brně. Nyní je centrum 
roztříštěno do čtyř objektů a jsem 
přesvědčen, že úpravou jednoho 
areálu se výuka nejen zkvalitní, ale 
bude na sebe lépe navazovat.

Další významnou problematikou 
v kraji je uplatnění handicapova-
ných v praxi.

Zde kraj může nabídnout uplat-
nění ve vlastních příspěvkových or-
ganizacích, spolupracovat s dalšími 
státními institucemi a pracovními 
úřady. Vytvořila by se tak pracovní 
místa odpovídající jejich vzdělání. 

Stanislav Navrkal
Předseda kontrolního výboru
Z pohledu krajského politika – před-
sedy Výboru kontrolního ZJMK hod-
notím činnost kraje v roce 2009 jako 
nový nastartovaný impuls k jeho 
rozvoji. Celkem vítám, že se na vět-
šině jednání a rozhodování o životě 
v kraji rozhoduje bez politikaření. 
Příznivě vidím rozvoj v oblasti vědy 
techniky, zdravotnictví i sociální ob-
lasti. A to z pohledu především smys-
luplných investic jako vklad do bu-
doucnosti kraje. Proto podpora 
půjčky dvou miliard od EIB. Konkrét-
ní pomoc kraje hodnotím kladně 
i v oblasti životního prostředí, proti-
povodňových opatření či kultury 
a sportu. Na můj vkus by se pružněji 
mělo řešit lázeňství v Pasohlávkách. 
V tomto případě dvojnásobně platí, 
že „Čas jsou peníze“.

Kvůli ekonomické recesi nám 
chybí peníze na lepší řešení problé-
mů v dopravní infrastruktuře. Oříš-
kem nejen v roce 2009, ale i v násle-
dujících létech bude citlivé řešení 
problémů v oblasti středního a uč-
ňovského školství. Z čeho mám dob-
rý pocit je i úspěšnost projektů při 
získávání finančních prostředků 
z EU prostřednictvím ROP.

Setkáním starostů okresu Znojmo 
s hejtmanem Michalem Haškem 
a dalšími vedoucími pracovníky 
krajské samosprávy i státní správy 
byla v úterý 24. listopadu zahájena 
podzimní série porad starostů 
s představiteli regionu. 

Na setkání ve Znojmě i následující 
dny v Tišnově, Blansku, Hodoníně, 
Hustopečích a Vyškově se projed-
návaly informace, jež se úzce do-
týkají činnosti místních samospráv – 

například příprava rozpočtu 
Jihomoravského kraje na rok 2010, 
aktuální výzvy operačních progra-
mů, umožňujících získat prostředky 
Evropské unie k spolufinancování 
projektů obcí a mikroregionů či do-
tační programy kraje určené obcím. 

Starostové se také seznámili s pode-
psaným úvěrem od Evropské inves-
tiční banky a konkrétními projekty, 
které se díky  této půjčce zahájí v jed-
notlivých částech kraje. (kr)

Porady starostů s vedením kraje

Rok ve vedení kraje – řada úspěšných projektů
Přesně před rokem bylo zvoleno nové krajské zastupitelstvo. Zepta-
li jsme se členů Rady Jihomoravského kraje a uvolněných zastupi-
telů, jaké nejdůležitější projekty se vedení kraje podařilo za uply-
nulý rok prosadit a také na to, co je čeká v roce následujícím.  
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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)

EL-INSTA_Listy_JM_271x104.indd   1 25/8/09   12:09:02
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18. prosince 

 Vádemécum vína potřetí – 5. večer. 
Znojmo, vinný sklep, Horní náměstí 19. 
Vánoční rozjímání se sommelierem 
J. Rozkem.

19. prosince

 Večer s bublinkama. Ochutnávka sek-
tů. Strážnice, Slovácká vinotéka. 

26. prosince

 Svěcení mladých vín s ochutnávkou, 
Přísnotice, Kulturní dům. Pořádají za-
hrádkáři a vinaři z Přísnotic. Svěcení 
mladých vín s ochutnávkou, akci zahájí 
Mužácký sbor Šatavan. 

 Košt mladých vín, Starovice – sokolov-
na. K poslechu zahraje cimbálová muzika.

 Svěcení vína 2009, Moravská Nová 
Ves, sokolovna. 

 Místní výstava vín 2009, Židlochovice, 
spolková budova ZOČSZ Židlochovice. 
Výstava vín místních neprofesionálních 
vinařů

27. prosince

 Žehnání vína 2009,Čejkovice, okres 
Hodonín. Soutěž a výstava vín. 

 Svěcení vína, Kobylí, základní škola. 
 Svěcení mladých vín s ochutnávkou, 

Vranovice, sál restaurace „U Fialů“.

Kam za vínem

Vyhlášení vítězů soutěže  
studentských prací

V budově Krajského úřadu JMK se dne 
10. listopadu uskutečnilo slavnostní vyhlá-
šení vítězů VII. ročníku soutěže student-
ských prací s tematikou životního prostředí 
a ekologie, majících vztah k území Jihomo-
ravského kraje. Soutěž pořádal Jihomorav-
ský kraj spolu s Ekologickým institutem 

Veronica. Vítězi se letos stali Jan Skalík 
s prací Vědomosti a postoje mládeže týka-
jící se změny klimatu a Jan Běták, který se 
zabýval mykofloristická a ekologickou stu-
dií makromycetů v jihozápadních Chřibech. 
Ceny vítězům předal člen Rady Jihomorav-
ského kraje Ivo Polák.  (kr)

Kraj pomůže seniorům  
proti kriminalitě

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Kraj-
ským ředitelstvím policie Jihomoravské-
ho kraje realizuje v letošním  roce projekt 
„Senioři sobě v Jihomoravském kraji“. 
Projekt je zaměřený na prevenci krimina-
lity páchané na seniorech a jeho cílem je 
informovat a motivovat seniory v Jiho-
moravském kraji k ochraně vlastního 
bezpečí a bezpečí svého majetku. V rám-
ci  projektu byli přímo z řad seniorů  pro-
školeni „kurýři prevence“, kteří navštěvu-
jí  své vrstevníky a předávají jim  potřebné 
informace a informační materiály. Kurýři 
prevence jsou aktivní, ochotní a spolehli-
ví senioři, které pro tuto činnost doporu-
čili pracovníci obecních úřadů. Smyslem 

projektu je prostřednictvím kurýrů pre-
vence oslovit méně aktivní seniory, kteří 
se vzhledem ke svému zdravotnímu sta-
vu, způsobu života a jiným nepříznivým 
okolnostem k informacím nedostanou 
a snadno se mohou stát obětí trestné 
činnosti. Dílčím cílem projektu je informo-
vání široké veřejnosti prostřednictvím 
vyvěšených plakátů. V neposlední řadě 
projekt také motivuje k rozvoji preventiv-
ních aktivit v obcích. (kr) 

Výzva k předkládání žádostí 

Ministerstvo výstavby a regionálního roz-
voje SR jako Řídící orgán pro Operační 
program Přeshraniční spolupráce SR-ČR 
2007–2013 vyhlásilo 3. kolo výzvy 
k předkládání žádostí o finanční příspě-
vek s termínem ukončení dne 5. února 
2010. Podmínky výzvy včetně všech pro-
gramových dokumentů jsou k dispozici 
na www.sk-cz.eu.
V rámci tohoto operačního programu byl 
v letošním roce zahájen projekt RESPOS 
(REgionální SPOlupráce a Síťování), jehož 
hlavním cílem je vytvoření stabilní přeshra-
niční spolupracující sítě subjektů, které by 
se podílely na formulování a realizaci no-
vých projektových záměrů a projektů mezi 
Jihomoravským a Trnavským samospráv-
ným krajem v oblasti inovací a lázeňství. 
Projekt RESPOS je otevřen všem potenci-
álním partnerům, kteří uvažují o přeshra-
niční spolupráci, připravují odpovídající 
projekt nebo hledají odpovídajícího pře-
shraničního partnera. Další informace na: 
paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz nebo 
tel. č.: 541 651 347. (kr)

Z kraje

Přesně v 11 hodin 11. 11. byla na br-
něnském náměstí Svobody slavnost-
ně otevřena první láhev letošního 
Svatomartinského vína. Pak už 
mohl naplno vypuknout tradiční 
Svatomartinský košt.

Slavnostní přípitek pronesl jihomo-
ravský hejtman Michal Hašek spolu 
s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím 
Běhounkem a předsedou Rady Vi-
nařského fondu ČR Milanem Venc-
líkem. „Musím říct, že naši vinaři 

mohou být na svou práci patřičně 
hrdí. Jihomoravská vína jsou vysoce 
ceněna i na mezinárodních prezen-
tacích a jejich obliba a věhlas tak 
roste i za hranicemi naší země,“ kon-
statoval hejtman Michal Hašek poté, 
co v jednom ze stanů ochutnal z le-
tošní nabídky vín.

Brněnský košt symbolicky odstar-
toval řadu akcí spojených s propaga-
cí a ochutnáváním Svato martinského 
vína po celém Jihomoravském kra-
ji a poprvé také v zahraničí – jedna 
z akcí se totiž koná také v Bratisla-
vě. Oficiálním názvem „Svatomar-
tinské víno“ a grafickou známkou 
s Martinem na koni se mohou pyš-
nit jenom vína, která byla vybrána 
nezávislou komisí složenou z vi-
nařských odborníků. Letos bylo 
vybráno 211 vzorků od 89 vinař-
ství. (kr) 

Za přítomnosti velitele Společných 
sil generálmajora Hynka Blaška 
a dalších zástupců resortu obrany, 
představitelů Jihomoravského kraje 
a obcí v okolí radiolokačního stano-
viště Armády ČR v Sokolnicích byla 
dne 13. listopadu v nákupním stře-
disku této obce otevřena putovní 
výstava Radar 2009, seznamující 
s historií radarové ochrany vzduš-
ného prostoru, funkcemi radarů 
a dalšími aspekty radiolokačních 
zařízení, sloužících vojenskému i ci-
vilnímu sektoru. 

Slavnostní vernisáž, uspořádaná 
u příležitosti zahájení distribuce pu-
blikací Radar ve vašem regionu, ur-
čených občanům třinácti obcí kolem 
sokolnického radiolokačního stano-
viště, byla prvním ze splněných slibů 
Armády ČR, jež letos v srpnu zazně-
ly na schůzce starostů s ministrem 
obrany a hejtmanem Jihomoravské-
ho kraje Michalem Haškem v Sokol-
nicích. Na zmíněném setkání (mimo-
řádném zasedání Bezpečnostní rady 
Jihomoravského kraje) byl odstarto-

ván program opatření směřujících 
k odstranění komunikačních bariér 
mezi armádou a občany obcí v okolí 
radaru. Jedním z bodů bylo vytvoře-
ní informační brožury, která se má 
dostat do každé domácnosti a sou-
časně bude umístěna na webových 
stránkách obcí. Představitelé Armá-
dy ČR a Jihomoravského kraje infor-
movali o postupu prací na přípravě 

uvedení radaru do zkušebního pro-
vozu. O zahájení praktických zkou-
šek v příštím roce budou občané 
včas informováni a budou moci pro-
střednictvím svých obecních samo-
správ požádat o měření vlivu rada-
rového provozu na šíření televizního 
signálu, provoz mobilních telefon-
ních sítí atd. na konkrétních místech 
jednotlivých obcí. 

O jednotlivých krocích realizace 
usnesení Bezpečnostní rady kraje 
z 21. srpna letošního roku informo-
val starosty koordinátor krizového 
řízení a bezpečnosti Jihomoravské-
ho kraje Radek Šedivý. Ještě dříve, 
než se v lednu 2010 uskuteční další 
setkání starostů před zahájením 
zkušebního provozu radaru, je pod-
le něj připravena také schůzka před-
stavitelů kraje a starostů k proble-
matice vlivu provozu na brněnském 
letišti na život v dotčených obcích.

Informační výstava bude v Sokol-
nicích instalována do konce listopa-
du, pak se postupně přesune do dal-
ších obcí regionu.  (kr) 

Letošní Svatomartinské je již na světě

V Sokolnicích otevřeli výstavu o radaru
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PŮJČKY, ÚVĚRY
zajištěné nemovitostí

Krátkodobé i dlouhodobé, 
bez prokazování přijmu, 
nahlížení do registru, 
vyplácení exekucí, 
zástavních práv 
a dražeb, oddlužení.

Tel.: 602 848 174
www.exfinance.cz
e-mail:  info@exfinance.cz
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Zelené letadlo s rudými hvězdami 
na křídlech po odvážném střemhla-
vém útoku míří prudce k zemi 
a teprve v poslední vteřině srovná-
vá křídla, těsně míjí louku a podni-
ká další útočný výpad. Pilot stříbr-
ného letadla má menší štěstí, po 
ostré srážce ve vzduchu chybí jeho 
letadlu zadní výškové kormidlo, ve 
vývrtce nezadržitelně míří k zemi 
a tvrdě, vrtulí napřed přistává v roz-
oraném poli. Scény jako vystřižené 
z filmu Tmavomodrý svět předved-
li o třetím listopadovém víkendu 
letečtí modeláři na letišti v Hlubo-
kých Mašůvkách na Znojemsku. 
Uskutečnila se zde totiž tradiční le-
tecká bitva pod názvem Akce Sibiř.

„K vidění bývá kolem třiceti mo-
delů letadel kategorie aircombat 
v měřítku 1 : 12. Jsou to polomakety 
letadel z období druhé světové války 
a jsou poháněny spalovacími moto-
ry o obsahu 2,5 a 3,5 cm3. Speciál-
ním vysílačem jsou ovládány základ-
ní funkce jako u skutečného letadla 
– výškové kormidlo, křidélka a otáč-
ky motoru. Modely létají rychlostí až 
150 kilometrů v hodině,“ uvedl Jiří 
Písaříček, majitel Model City. 

Žádné ostré zbraně modely leta-
del samozřejmě nemají – jak spolu 

tedy navzájem bojují? „Letadla mají 
za sebou upevněnou 12 metrů dlou-
hou stuhu. Úkolem je tuto stuhu 
protivníkovi useknout a přitom si 
uhlídat svoji. Za useknutou stuhu 
pilot získává body a za svoji neuhá-
jenou body ztrácí. Jedno soutěžní 
kolo trvá sedm minut. Za čas, který 
v této době udrží pilot svůj model 
ve vzdušném boji bez srážky, získá-
vá také body. Soutěž se létá na tři 
kola plus finále. Současně proti sobě 
bojuje sedm letadel – každý sám za 
sebe a každý proti každému,“ vy-
světluje Písaříček pravidla boje. 

Jelikož je v jednu chvíli ve vzdu-
chu několik letadel, dojde občas i ke 
kolizi – modely letadel jsou z poly-
styrenu, a řada letadel si po střetech 
s protivníky v lepším případě odne-
se škrábance od ostré roztočené vr-
tule, v horším případě přijde o kří-
dlo a následuje neovladatelný pád 
k zemi. I z toho důvodu mívá každý 
modelář letadel několik.     

„Tato akce je chápána jako roz-
loučení s letošní aircombatovou se-
zónou. Bude se bojovat neúprosně 
a do posledního letuschopného le-
tadla a o vítězství. Body se však už 
nezapočítávají do oficiálního celo-
ročního hodnocení,“ podotknul 

Písaříček ještě před započetím akce 
a nutno dodat, že piloti protivníky 
rozhodně nešetřili. 

Jako zpestření pro diváky před-
vedli modeláři také dvouplošník 

a trojplošník z první světové války. 
„Ještě teď se mi třesou kolena,“ pro-
zradil majitel jednoho z těchto 
skvostů s rozpětím křídel hodně 
přes metr poté, co bezpečně s mo-
delem přistál. Rozhodně se totiž ne-
jednalo o laciný kus. „Kolik stál? Na 
to se mě raději neptejte, manželka 
by mě zabila!“ prozradil se smíchem 
modelář. 

„Modelářské akce jsou vhodné 
pro široké spektrum návštěvníků 
a pro rodiny s dětmi určitě. 

Na některých akcích v Model City 
u Hlubokých Mašůvek na Znojem-
sku jsme zaznamenali návštěvu je-
den až dva tisíce diváků.  Návštěv-
nost je ovlivňována především 
počasím. Jsme vděčni za každého 
nového návštěvníka a hlavně za ty, 
kteří se vracejí na další akce,“ dodá-
vá Písaříček s tím, že letiště nabízí 
bohaté zázemí, například restaura-
ci, možnost ubytování či dětský kou-
tek. Pokud budete někdy chtít 
zhlédnout letadla v akci na vlastní 
oči, sledujte kalendář akcí na www.
ModelCity.cz! (tof) 

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

Řešení křížovky posílejte do 23. prosince na adresu redakce nebo na krizovka@ListyJM.cz. 5 výherců obdrží nástěnný kalendář 
ČESKÝ FOTBAL 2010 s řadou fotografií hvězd českého fotbalového nebe. 

Křížovka
Soutěžte o ceny!

Tajenka křížovky z č. 11/2009 zní: Draci létají, když fouká vítr. | Řiditelného draka, věnovaného společností AIKON, Bratislavská 50, 
602 00 Brno, kontakt: www.draci.net, tel: 739 085 858 získává Miluška Kopečková z Brna. Výherkyni gratulujeme a pokud jsme nevylosovali 
právě Vás, třeba uspějete příště!

Nedvěd, Čech, Rosický, Baroš, Jan-
kulovski, Ujfaluši, Šmicer, Pobor-
ský a další stálice českého fotbalu 
jsou hvězdami historicky prvního 
kalendáře ČESKÝ FOTBAL 2010, 
který propaguje souhrnně český 
fotbal a je k dostání v běžném pro-
deji na celém území republiky. Při-
chází na trh symbolicky v době, 
kdy odchází z fotbalové scény Pa-
vel Nedvěd, kterému je věnována 
titulní strana a k ní ještě jedna 
vnitřní strana kalendáře. Emotivní 

a dynamické fotografie Vlastimila 
Vacka z magazínu Hattrick jsou ga-
rancí spokojenosti každého, kdo si 
kalendář pořídí. 

Každý, kdo má rád fotbal, kdo se 
rád dívá na špičkové reportážní fo-
tografie z herních situací a k tomu 
všemu s hvězdami českého fotbalu 
posledních let, si na stránkách ka-
lendáře přijde na své. K pocitu spo-
kojenosti může přispět i vědomí, 
že část příjmů z prodeje těchto ka-
lendářů bude převedena na podpo-

ru občanského sdružení Liga vozíč-
kářů a jeho prostřednictvím na 
účet SK HOBIT Brno, který se řadí 
mezi nejlepší české basketbalové-
ho týmy vozíčkářů. 

Nástěnný kalendář ČESKÝ FOT-
BAL 2010 je možné pořídit za velmi 
dostupnou cenu kdekoliv v běž-
ném prodeji a na www.bigfotbal.
cz/kalendar.html.

První kalendář s českými fotbalovými hvězdami 

d  Vyhrajte kalendář   d
v křížovce!

Modeláři předvedliModeláři předvedli
strhující leteckou bitvu strhující leteckou bitvu 

Hledáme spolupracovníky 
pro údržbu a rozvoj
webových stránek
a webových aplikací. 
Předpokládáme znalost 
HTML kódu,
PHP a MySQL výhodou.

Více na www.ccb.cz
nebo na emailu
zamestnani@ccb.cz.

Nabídka zaměstnání
* programátor PHP
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Bolí je klouby a po ád nic nepomáhá?Bolí je klouby a po ád nic nepomáhá?
Příčinou může být zánět, který změny v opotřebeném kloubu 
zpravidla doprovází. Enzymy ve Wobenzymu omezují projevy 
zánětu a urychlují ústup otoků. To vede ke zmírnění bolesti 
a zlepšení pohyblivosti kloubu.

Mají problémy s hojením ran?Mají problémy s hojením ran?
Wobenzym zlepšuje prokrvení tkání a průchodnost lymfatic-
kých cév. Díky tomu dochází k lepšímu zásobení postižené-
ho místa živinami a odstraňování nežádoucích látek z rány 
a jejího okolí. To umožňuje nastartovat procesy hojení 
i u dlouhodobě se nehojících ran.

eká je operace?eká je operace?
Wobenzym zkracuje dobu hojení a omezuje výskyt pooperač-
ních komplikací např. s hnisáním rány. Urychluje vstřebávání 
otoků, krevních výronů a podlitin a zmírňuje bolest. Nejlepšího 
účinku lze dosáhnout, začne-li se Wobenzym užívat co nejdříve 

po operaci, samozřejmě po předchozí konzultaci s lékařem.

Mají potíže s imunitou?Mají potíže s imunitou?
Trápí je neustálé chřipky a angíny? Obranyschopnost organizmu 
bývá nejvíce ohrožena v podzimních a zimních měsících a také 
ve stáří, kdy už je imunitní systém do jisté míry opotřebován. 
Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a pomáhá bránit časté-

mu opakování nemoci.

K Wobenzymu 800 tbl.

zdarma 2 dárky:
kniha „Enzymy – jak p sobí, pomáhají a lé í“

+ CD s váno ními skladbami

To jsou ty i d vody, pro  darovat Wobenzym. A jeden navíc:

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace na tel.: 267 750 003.

Inzerce

Od listopadu letošního roku 
bylo na Chirurgickém oddělení 
Nemocnice Břeclav zahájeno 
provádění tzv. bariatrických 
operací, které mají pomoci li-
dem trpícím obezitou. Podrob-
nosti nám prozradila ředitelka 
Nemocnice Břeclav MUDr. Janka 
Bambasová.

 Proč byla ve vaší nemocnici za-
hájena léčba touto metodou? 
Jedná se o první z kroků k uskuteč-
nění záměru vybudování Centra pro 
léčbu obezity.

V Centru pro léčbu obezity by 
měla být poskytována komplexní 

péče pacientům trpícím v důsledku 
obezity dalšími závažnými onemoc-
něními, která nejen snižují kvalitu 
života, ale také zkracují jeho délku.

 V čem spočívá léčba pomocí 
bariatrie a v čem se liší od ostat-
ních metod léčby obezity? 
Bariatrie je chirurgická léčba velmi 
obézních pacientů, u kterých selha-
la nebo neměla žádoucí účinek kon-
zervativní léčba. Chirurgické řešení 
obezity je jedním z mnoha způsobů, 
jak snížení tělesné hmotnosti dosáh-
nout, a rozhodnutí pro operaci závi-
sí na řadě dalších faktorů a vyšetře-
ní. Nejedná se o zákrok estetické 

nebo kosmetické chirurgie na přání 
klienta. O indikaci k chirurgickému 
výkonu vždy rozhoduje lékař ve 
spolupráci s dalšími odborníky – 
obezitologem, endokrinologem, 
psychologem,…

Součástí této péče jsou i chirurgic-
ké výkony, které laicky řečeno mů-
žeme nazvat zmenšením žaludku. 

 Jak bariatrie pomůže pacien-
tům? 
Cílem bariatrických operací je zmír-
nění zdravotních rizik pacienta re-
dukcí jeho váhy a přistupuje se 
k nim až při velmi vysoké obezitě. 
V některých případech se může jed-
nat o zákrok zachraňující život.

 O léčbu prý projevují zájem 
i pacienti ze zahraničí…
Pro efektivní využití kapacit nemoc-
nice jsme se rozhodli umožnit pod-
stoupení takovéhoto zákroku i za-
hraničním klientům. Do budoucna, 
s ohledem na zdravotní stav popu-
lace, předpokládáme nárůst zájem-
ců o tento typ péče, a to jak ze strany 
českých, tak i zahraničních klientů, 
také například v rámci projektu pře-
shraniční spolupráce s Rakouskem 
a Slovenskem. V současné chvíli již 
máme zájemce z Velké Británie, tito 
však budou tvořit jen určité procen-
to klientů, prioritou pro nás budou 
čeští pacienti. (tof)

Důvod k pořádné oslavě mají 
všichni, kdo se podílí na činnos-
ti Střediska volného času v Ivan-
čicích, stejně jako všichni, kdo 
činnosti tohoto střediska využí-
vají –  právě letos totiž slaví rov-
né čtvrtstoletí od svého vzniku.  

„Středisko volného času v Ivanči-
cích působí svou bohatou činností 
již dvacátým pátým rokem. Je to 
školské zařízení, které poskytuje zá-
jmové vzdělávání. Svou činností na-
plňujeme zájmy dětí, mládeže i do-
spělých a aktuální potřeby a trendy 
města Ivančice, regionu, kraje a Mi-
nisterstva školství,“ prozrazuje jeho 

ředitelka Jana Heřmanová a podo-
týká, že ve středisku působí 16 stá-
lých a 54 externích pracovníků. 

„Posláním střediska je motivo-
vat, podporovat a vést děti, mládež 
a dospělé k rozvoji osobnosti, ke 
klíčovým kompetencím širokou na-
bídkou aktivit v bezpečném prostře-
dí s profesionálním týmem v no-
vých trendech. Cílem střediska je 
pestrá a kvalitní nabídka činností  
a zapojení do alternativních způso-
bů smysluplného využívání volné-
ho času,“ podotýká Heřmanová. 

„Jsme zařízení otevřené od pon-
dělí do neděle, od rána do večera. 

Nabízíme  aktivní využití volného 
času od mateřského a rodinného 
centra přes otevřený klub mládeže 
až po dospělé či seniory. Zaměřu-
jeme se na pravidelnou činnost 
v zájmových útvarech, příležitost-
nou, prázdninovou, pobytovou 
a spontánní činnost,“ doplňuje ře-
ditelka s tím, že v průběhu roku 
středisko organizuje řadu zajíma-
vých akcí, jako například výlety na 
kolech či za lyžováním, lanové ak-
tivity, maškarní karneval nebo mi-
kulášskou nadílku.  

„Je krásný pocit, když se aktivity 
zadaří, přijde hodně lidí, zapojují se 
a vidíme rozzářené tváře a spokoje-
ně odchází a rádi se k nám vrací,“ 
dodává Heřmanová, která stála 
u zrodu zdejšího střediska a která 
je již čtvrt století vede.  (tof) 

Jihomoravský kraj vyhlásil ke dni 
28. října 2009 čtvrtý ročník literár-
ní soutěže Skrytá paměť Moravy, 
tentokrát na téma „Z rodinné kro-
niky“. Soutěž je určena mladým au-
torům ve věku od 12 do 19 let, kte-
ří mohou své přihlášky a prozaické 
texty posílat do 31. března 2010. 

„Soutěž je rozdělena do dvou vě-
kových kategorií, kterým odpovídá 
zadaný rozsah textu. Mladší soutěžící 
ve věku od 12 do 15 let mají do sou-
těže zaslat 1 až 3 strany prozaického 
textu, starším autorům ve věku od 
16 do 19 let je zadán rozsah 4 až 

10 stran,“ říká Andrea Vítová z Muzea 
Brněnska, které soutěž organizuje.

„Letošní téma „Z rodinné kroni-
ky“ skýtá možnost zapátrat v rodin-
né historii: může se jednat o vyprá-
vění pozapomenutých osudů 
vlastních předků, střípky rodinné 
historie vyčtené z dopisů a deníků, 
ale také o smyšlené příběhy – ať už 
ze vzdálené minulosti či ze součas-
nosti,“ podotýká Vítová s tím, že 
pravidelní účastníci soutěže i ti, 
kteří se rozhodnou poslat svůj lite-
rární text poprvé, se mohou v zim-
ních měsících těšit na seminář tvůr-

čího psaní Krocení literární múzy, 
který jako podporu soutěže pořádá 
po celé Moravě Památník písemnic-
tví na Moravě.

Všechny soutěžní texty budou 
po uzávěrce předány odborné po-
rotě a ty vítězné přečtou jejich au-
toři na vyhlášení výsledků v Mikul-
čicích za přítomnosti veřejnosti ve 
druhé polovině června 2010. Při-
hlášky a podmínky soutěže nalez-
nou zájemci na adrese www.muze-
umbrnenska.cz, www.masaryk.
info či www.kr-jihomoravsky.cz/
informace. (kr, tof) 

Literární soutěž pro mladé spisovatele 

Nemocnice Břeclav 
léčba obezity novou metodou

Víte, jak si hráli prarodiče? 

Řada dětí najde letos pod vánočním stro-
mečkem nejmodernější elektronické hrač-
ky, o jakých se nám před pouhými několi-
ka lety ani nesnilo. Víte ovšem, s čím si 
hráli naši prarodiče? Odpověď na tuto 
otázku se dozví každý, kdo zavítá na vý-
stavu Vánoce s hračkami našich dědečků 
a babiček, která se uskuteční na zámku 
ve Vranově nad Dyjí. 

„Jak napovídá název, vystaveny budou 
zejména nejrůznější hračky, a to od sou-
kromých sběratelů – panenky, kočárky, 
pokojíčky pro panenky a obchůdky, med-
vídci, ale i hračky pro chlapce - mašinky, 
stavebnice či cínoví vojáčci. Dalším okru-
hem vystavených předmětů budou obráz-
ky s dětskými motivy ze zámeckých sbí-
rek,“ prozrazuje Miroslava Janíčková ze 
zámku Vranov a podotýká, že celkem 
bude vystaveno kolem dvou stovek hra-
ček z devatenáctého a dvacátého století, 
a některé obrazy přitom budou i barokní.  
„Je to výstava vánoční. Má vyjadřovat 
a přinášet atmosféru klidu a pohody, kte-
rá je vánočním svátkům vlastní, umožnit 
těm, kteří se přijdou podívat, tiché zasta-
vení a zamyšlení nad významem Vánoc. 
A také přinést radost z hraček, které si 
mnozí pamatujeme z dětství, lehce přiblí-
žit dětský svět minulosti, uvědomit si, co 
Vánoce znamenají či měly by znamenat 
pro děti. Chtěli bychom přiblížit kouzlo 
hraček, které prošly mnoha rukama ma-
lých majitelů, ale i sběratelů, kteří o ně 
s láskou pečují. A hračky nám připadají 
jako vhodné téma, jako připomenutí toho, 
jak je důležité obdarovávat nejen děti 

a jak důležitá je tradiční poezie Vánoc,“ 
dodává Janíčková. 
Výstava je otevřena vždy od 13 do 17 ho-
din, a to od 21. do 23. prosince 2009 (pro 
objednané výpravy a školy) a dále pro ši-
rokou veřejnost denně od 26. prosince 
2009 až do 3. ledna 2010. (tof) 

Koledy zahrají muziky  
z celého Slovácka

Jedinečnou příležitost slyšet tradiční kole-
dy v podání řady mužských a ženských 
sborů z celého Slovácka bude mít každý, 
kdo zamíří na folklorní akci pod názvem 
Došli jsme k vám na koledu, která se 
uskuteční na začátku prosince ve Velké 
nad Veličkou.   
„Toto setkání lidových sborů, muzik a sólis-
tů patří k největším na Moravě, co se týče 
jak počtu účinkujících, tak délky programu. 
Akce je výjimečná tím, že na jednom místě 
zazní koledy téměř z celého Slovácka – na 
zpívání vystoupí soubory z Horňácka, Uher-
skobrodska, Uherskohradišťska, Strážnic-
ka, Kyjovska, Podluží a Valašska,“ uvádí 
Antonín Vrba, jeden z organizátorů.   
O tom, že se jedná o mimořádnou folklor-
ní akci, svědčí i to, že v minulosti zde do-
konce padl účastnický rekord! „V roce 
2005 zde byl vytvořen český rekord v po-
čtu krojovaných zpěváků, když se na pó-
diu na jednom místě sešlo 268 zpěváků 
z 23 mužských sborů,“ potvrzuje Vrba 
výjimečnost akce.  

„Organizátoři mají jako hlavní krédo před-
stavit divákům v předvánoční atmosféře 
především lidové koledy z různých míst re-
gionů Slovácka. Každý rok si na Horňácko 
zvou většinou jiné reprezentanty folkloru. 
Jako hosta máme letos sbor žen Karlovjan-
ky z Velkých Karlovic.Vedle účinkujících se 
připravuje nezvyklé  překvapení v mode-
rování pořadu a nevylučujeme, že tomuto 

lidovému maratonu bude patřit i patřičná 
délka programu,“ uzavírá Vrba. 
Akce začíná 12. prosince v 15 hodin 
v Kulturním domě ve Velké nad Veličkou, 
vstupenky lze rezervovat na tel. čísle 
608 813 592. (tof)      

Rekordní adventní věnec  
v Miroslavi          

Adventní věnec neodmyslitelně patří k at-
mosféře Vánoc a s každou další zapále-
nou svící je vidět, jak nezadržitelně se 
blíží Štědrý den. Pokud byste si ovšem 
chtěli sami vyrobit stejný věnec, jaký mají 
v Miroslavi, potřebovali byste pokácet 
malý borový lesík a vykoupit železářství. 
Rekordní miroslavský adventní věnec, 
který letos postaví již podesáté, totiž patří 
k opravdovým obrům!

„Průměr věnce je 7 metrů a je umístěn na 
čtyřech pilířích ve výšce 3,8 metru. Nad 
každým z pilířů jsou metrové adventní 
svíce, které se o adventních nedělích po-
stupně rozsvěcují,“ prozradil místostaros-
ta Miroslavi Roman Volf. „Základ věnce 
tvoří kovový rám ze 42 metrů trubek, 
také je třeba vlečka slámy a několik kon-
tejnerů zejména borového chvojí. Dále 
jsou zde 4 metrové svíce, stovky metrů 
světelných LED kabelů a několik elektric-
kých hvězd,“ podotýká Volf.
„Hodnocení veřejnosti a návštěvníků měs-
ta je velmi kladné, mnoho lidí se jezdí 
k věnci fotografovat. Návštěvníkům dopo-
ručuji velmi atraktivní večerní pohled, pro-
tože kromě věnce a stromu je vánočními 
motivy osvětleno celé náměstí, budova 
radnice a také kaštany ve druhé části ná-
městí,“ uzavírá Volf s tím, že pro zájemce 
je již třetím rokem připravena sada pohled-
nic s motivem rekordního adventního věn-
ce. Budete také mezi těmi, kdo je pošlou 
jako vánoční přání svým blízkým?  (tof) 

Adventní a vánoční tipy

Středisko volného času
v Ivančicích slaví 25 let
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inzerce

Wellness a lázeňský komplex Therme Laa – Hotel & Spa, ležící na česko-rakouských hrani-
cích, slibuje nejen osvědčenou kvalitu rakouského wellnessu a s tím spojené služby, ale i za-
jímavé slevy v době adventu. V chladných dnech na konci roku si užijte například venkovní 
solný bazén s teplotou až 36 °C nebo tradiční rakouské saunovací rituály a procedury s ne-
tradičními přísadami, jako např. se solí, medem, kozím mlékem, jogurtem, grapefruitem, čoko-
ládou nebo konopným olejem. Pro nejmenší hosty je k dispozici dětský svět s mělkým bazén-
kem a skluzavkou, větší děti potěší 90 m dlouhý tobogán se světelnými a zvukovými efekty. 

Zatím co je někde hlavní postavou adventu Santa Claus či děda Mráz, komplex Therme Laa se 
drží tradic a chtěl by v předvánočním čase přivítat prvních sto Ježíšků v lázních zadarmo. Kdo 
tedy od 14. do 20. prosince 2009 přijde do termálních lázní Therme Laa v převleku Ježíška, 
nemusí za vstup platit. Volná vstupenka čeká na prvních 100 Ježíšků. I hotel Therme Laa čeká 
na své Ježíšky. Kdo se při příjezdu do hotelu Therme Laa v době od 8. do 24. prosince 2009 
ubytuje v převleku Ježíška, dostává jednu noc zadarmo. Nabídka platí pro prvních 24 hostů.

Řada jejích kolegů – herců bývala už 
na základní škole středem pozor-
nosti a seznam jejich lotrovin by za-
bral pěkných pár stránek. Byla 
ovšem taková v dětství i Antalová? 
„Já jsem nikdy showman nebyla ani 

nejsem, já jsem velmi velký intro-
vert. Kdo mě nezná, tak by ani neti-
poval, že můžu být herečka. Takže 
to na mě úplně neplatí. Ale je fakt, 
že odmalička jsem zpívala a různě 
recitovala, tancovala, takže ten umě-

lecký směr mi byl daný. Ale já jsem 
jinak plachý člověk,“ tvrdí herečka, 
známá zejména díky seriálům Pojiš-
ťovna štěstí a Četnické humoresky. 

Byly to podle ní úspěšné pořady? 
„Byly – já si myslím, že jsem ve své 
době hrála ve dvou nejlepších seri-
álech,“ přiznává Antalová a dodá-
vá, že každý televizní herec by roz-
hodně měl projí napřed divadlem. 
„Myslím, že divadlo je základ, as-
poň neznám žádného dobrého her-
ce, který by divadlem neprošel. To, 
jak přemýšlet o postavě, to vás učí 
divadlo, takže jsem šťastná, že ho 
mám a že teď v prosinci začnu zkou-
šet velkou roli v Městském divadle 
v Brně. Na to se hrozně těším a fil-
mových nebo televizních nabídek, 
aby stály za to, je samozřejmě málo. 
Takovým, které mě opravdu osloví, 
se nebráním, ale musí opravdu stát 
za to!“ přemýšlí Antalová. 

Nejkrásnější rolí je podle ní však 
role matky – kromě dvou dcer se 
jí před půl rokem narodil i malý 
Janíček. Jak si herečka užívá dětí? 
„Tak je to opravdu na plný úvazek. 
Tomu se podřídil celý můj život, 
ale neměnila bych! Je to paráda, 
úžasná věc. Děti mě překvapují 

každý den, protože jsou každý den 
úplně jiné a dávají mi smysl života. 
Takže mi opravdu nic nechybí,“ 
tvrdí šťastná trojnásobná mamin-
ka a pokračuje, že s dětmi a rodi-
nou bude trávit i celé Vánoce. 

Řada dětí ovšem takové štěstí 
o Vánocích mít nebude, proto nás 
zajímalo, proč se Alena Antalová 
angažuje v Klokánku a proč podpo-
ruje Strom splněných přání. „Mys-
lím si, že to má smysl, už kvůli pod-
mínkám, které jim Klokánek dává. 
Jsem přesvědčená, že jejich osud, 
ač je hrozný, tak má důstojné řeše-
ní. Mně za ty děti v Klokánku smut-
no není, myslím si, že se mají na tu 
hrůzu jakž takž dobře, a myslím, že 
nejmíň takové podmínky by mělo 
mít každé dítě, které je dnes v ne-
snázích,“ dodává herečka s tím, že 
v brněnské Olympii si můžete až do 
20. prosince vyzvednout vánoční 
přání a pořídit opuštěným dětem 
dárek, který jim rozhodně udělá 
pod stromečkem radost.    

A co by popřála Alena Antalová 
našim čtenářům do nového roku? 
„Aby byli sami šťastní. Protože když 
budou oni šťastní, tak budou šťast-
ní lidé kolem nich, a my všichni ko-
lem. To začíná v srdci každého 
z nás. A já jim přeji, aby se jim to 
dařilo.“ (tof) 

Špilberk střeží zlato Inků
(dokončení ze str. 1)
Na devadesát předmětů, mezi kte-
rými jsou například zlaté šperky, 
poháry, obřadní dýky či plastiky 
zvířat, pochází ze sbírek Muzea zla-
ta v Limě. Podle kurátorky Křížové 
mají předměty pro Peruánce ob-
dobný význam jako pro Čechy ko-
runovační klenoty. Tomu odpovídá 
i to, že výstava je pojištěna na ně-
kolik desítek milionů dolarů a stře-
žena 24 hodin denně. Přitom vysta-
vené vzácné předměty měly kdysi 
úplně jinou hodnotu! 

„Když Španělé dobyli Peru, přinu-
tili panovníka Atahualpu, kterého 
zajali, aby jim zaplatil výkupné. To 
je ta známá historka, že až do dvou 
metrů zaplní trůnní sál zlatem a stří-
brem a skutečně se mu to povedlo 
(Španělé ovšem panovníka i přesto 
posléze zabili. Pozn. red.). Odhadu-
je se, že váha výkupného byla asi 
deset tun stříbra a tři tuny zlata, a to 
se rozdělilo mezi 160 mužů. Většina 
z nich to zlato okamžitě utratila za 
předměty denní potřeby. Španělé 

okovávali koně stříbrem, protože 
jednoduše neměli železné podko-
vy…Někdo spočítal, že všechno to 
zlato, které je na výstavě, mělo teh-
dy hodnotu několika plátěných kal-
hot dovezených ze Španělska. Zlato, 
za které si nemůžete nic koupit, svou 
cenu ztrácí,“ přibližuje kurátorka 
Křížová dobové souvislosti.  

Výstavu Zlato Inků si můžete na-
vštívit denně od 10 do 18 hodin až 

do 28. února. Další informace o vý-
stavě naleznete na www.ZlatoIn-
ku.cz. Záštitu nad výstavou převzal 
velvyslanec republiky Peru Alber-
to Salas Barahona, hejtman Jiho-
moravského kraje Michal Hašek 
a primátor města Brna Roman On-
derka.  (tof) 

Pozor, soutěž 
o 10 vstupenek!

Jak se jmenuje legendární plas-
tika, jejíž replika je vystavena 
na Špilberku? 

a) Atahualpova
b) Quetzacóatlova
c) Lazónova

Správné odpovědi posílejte do 
23. prosince na adresu redakce nebo 
na soutez@ListyJM.cz. Do předmě-
tu zprávy uveďte Zlato Inků. 

Alena Antalová: role matky je nejkrásnější

Populární herečku Alenu Antalovou jsme zastihli, právě když 
zpívala u vánočního stromu s desítkou dětí z Klokánku koledy. 
O tom, proč pomáhá opuštěným dětem, co plánuje v nejbližší 
budoucnosti a jak se vyrovnává s rolí trojnásobné matky, si 
můžete přečíst na následujících řádcích.  

Užijte si adventní čas Užijte si adventní čas 

a konec roku ve znamenía konec roku ve znamení

rakouského wellnessurakouského wellnessu

Více informací na: http://www.therme-laa.at/xxl/_lang/cs/index.html

Ježíšek se jede koupat do Therme Laa zadarmo, Santa Claus a děda Mráz ať zaplatí...
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Sportovní stranu připravil
Petr Podroužek

V uplynulé sezoně se ve světovém 
šampionátu silničních motocyklů 
objevovali pravidelně od začátku 
také dva čeští zástupci: Lukáš Pe-
šek a Karel Abraham. V závěru se 
k nim přidal ještě Jakub Kornfeil. 
Do té doby prakticky neznámé 
jméno. Do šampionátu naskočil 
v nejnižší kubatuře 125 ccm. V pěti 
závodech nezískal jediný bod, ale 
ani v opačném případě by se zřej-
mě nějakého uznalého poplácání 
po ramenou v místě bydliště, v Ro-
hatci u Hodonína, stejně nedočkal. 
„Reakce na moje závodění tady ne-
jsou prakticky žádné. Celá obec 
žije fotbalem a motocykly nikoho 
nezajímají,“ tvrdí rodák z Kyjova. 
Na motocyklu má číslo 84, tedy 

část svého data narození – 8. 4. 
(1993). Jakub řádil nejdříve v teré-
nu. V roce 2001 se stal vicemistrem 
Evropy v superkrosu ve třídě do 50 
ccm. O rok později obsadil v mis-
trovství světa v motokrosu do 
50 ccm absolutní osmé místo. „Jen-
že Ladislav Polák, který mě tréno-
val, je ´rozený silničář´ a tak mě 
nakonec k závodům na okruzích 
taky přetáhl. Nejdříve jsem začal 
v supermotu, kde jsem udělal hned 
domácí titul. Poté jsem přesedl na 
minibike 40 a získal titul mistra Ev-
ropy. Další sezonu jsem už kočíro-
val Hondu 125 ccm a následně 
jsem se stal juniorským mistrem 
republiky,“ popisuje aspoň část své 
dosavadní sportovní cesty Jakub. 

Uplynulou sezonu považuje za sezo-
nu snů. Podařilo se mu vyhrát nej-
prestižnější juniorskou soutěž této 
planety Red Bull MotoGP Rookies 
Cup. Navíc v italském mistrovství 
skončil na 4. místě a stejnou příčku 
obsadil také ve finále mistrovství 
Evropy. K tomu všemu ještě stihl star-
tovat v pěti závodech MS. Co víc si 
může kluk v 16 letech přát. „Můj prv-
ní závod v mistrovství světa nedopa-
dl dobře. Zadřel se mi v Misanu mo-
tor. Loncin (čínský tým sídlící 
v Itálii – pozn. red.) si mě vybral ze-
jména pro úspěch v Rookies Cupu. 
Díky tomu bylo i angažmá ve stáji grá-
tis,“ dodává závodník. V následující 
sezoně se Jakub bude v mistrovství 
světa objevovat zřejmě pravidelněji. 

inzerce

Letos bronzový z mistrovství Evro-
py v kulečníkovém kádru Marek 
Faus je z Prahy zpátky v Brně. Deset 
let na jihu Moravy trénoval sebe 
i mladé naděje ve vlastní škole ku-
lečníku. Před rokem a půl přijal 
výzvu, aby se stal hráčem ambici-
ózního klubu Billiard centrum Pra-
ha. „Dostal jsem lákavou nabídku. 

Pomohl jsem si finančně, ale i co se 
zázemí týká. A tak jsem se herny 
v Brně po mnoha letech vzdal 
a přestěhoval se do Prahy,“ říká 
35letý a 35násobný mistr republi-
ky Marek Faus. V Praze pomohl dát 
dohromady nejlepší české druž-
stvo, které se vloni v Brně úspěšně 
kvalifikovalo na klubové mistrov-

ství Evropy. V Holandsku skončilo 
nakonec šesté. Letos chce ve Francii 
tým ještě výše. „Založili jsme součas-
ně Billiardovou akademii. Vyučuje 
se v ní karambol, pool i snooker. Už 
jí prošly desítky zájemců nejen z naší 
republiky. V herně jsou stoly, s vý-
jimkou vyhrazených hodin pro aka-
demii, k dispozici i veřejnosti,“ při-
bližuje podmínky školy juniorský 
mistr Evropy z roku 1994.  

Marek Faus se specializuje v aka-
demii na technické disciplíny. Za 
základní kurz, tedy tři hodiny, inka-
suje dva tisíce, za šedesát minut 
800 korun. Taková je cena za rady 
od hráče evropského kalibru. V sou-
časné době, po půlročním žití v Pra-
ze, se Marek do Brna zase pomalu 
vrací. V Praze hraje a učí, v Brně na-
šel opět potřebné soukromí, navíc 
zde trénuje a věnuje se i nadále stá-
lým svěřencům. Mezi Fausovy žáky 
patří také jeden z nejlepších evrop-
ských juniorů Pavel Böhm.  

inzerce
Hokejový útočník Jaroslav Jiřík vy-
bojoval s Brnem pět mistrovských 
titulů a byl prvním československým 
hráčem v NHL. Z olympijských her 
1968 si přivezl stříbrnou medaili. 
O rok později reprezentanta kontak-
toval manažer nového účastníka 
NHL Saint Louis Blues. Jiřík dostal 
povolení hokejového svazu a od-

jel do zámoří. V sezóně 1969/70 
nastoupil ve třech utkáních 

právě za Saint Louis Blues, 
ale angažmá na další sezo-
nu odmítl z rodinných dů-

vodů. Za zámořský celek 
odehrál tři zápasy, 
v utkání proti Los An-

geles dal údajně 
i gól, který rozhod-

čí ale neuznali.
Jaroslav Jiřík 

nastoupil v NHL 
před čtyřiceti 
lety a v těchto 
dnech osla-
vuje sedm-

desátiny. Na 
takový věk se 
ale zdaleka 

necítí, ba nao-
pak. Užívá si 

příjemné chvíle s ultralehkým leta-
dlem. Trasu Brno – Karlovy Vary 
zvládne za dvě a půl hodiny. „Švára 
teď koupil vrtulník, tak se učím lé-
tat i na něm, aby toho bylo více,“ 
překvapuje svou netradiční aktivi-
tou Jaroslav Jiřík. Na domácí zápasy 
Komety chodí skoro pravidelně 
„Myslím si, že to už není tak tragic-
ký. Začátek se prostě nepovedl, ale 
nyní hrají solidně. Samozřejmě mu-
sejí počítat s baráží, protože bodová 
díra je už příliš velká. Baráž by snad 
ale měli zvládnout bez problémů,“ 
odhaduje šance mužstva také bý-
valý trenér Brna. 

„Diváci, to je ale tady něco fantas-
tického. To za našich časů nebývalo 
a navíc fanoušci hráčům odpouštějí 
velké chyby. Mužstvo prohrává, pře-
sto diváci hráče neustále povzbuzu-
jí, ani jim moc nenadávají. Za našich 
časů, to by nám fanoušci dali, kdy-
bychom třikrát za sebou prohráli,“ 
přiznává Jiřík. Na tým, za který měl 
možnost v NHL nastoupit, nedá ani 
dnes dopustit. „Tím, že jsem Saint 
Louis Blues prolítl, držím mužstvu 
palce, i když se mu letos moc neve-
de. Pořád je to ale jakoby můj domá-
cí klub,“ dodává hokejista. Jako 
agent jisté americké agentury zastu-
pující hráče má nyní ve svém hle-
dáčku také brněnského gólmana 
Tadeáše Galanského. 

Jihomoravští medailisté z letošních 
Her IV. letní olympiády dětí a mlá-
deže ČR 2009 – sportovci i trenéři – 
převzali dne 10. listopadu ocenění 
z rukou hejtmana Jihomoravského 
kraje Michala Haška, člena Rady Ji-
homoravského kraje Miloše Šifaldy 
a vedoucí odboru školství Krajské-
ho úřadu JMK Hany Polákové. 

Hejtman Hašek vyzdvihl důleži-
tost aktivního sportování mládeže, 
poděkoval olympionikům i jejich 
trenérům a rodičům, kteří se setká-
ní také účastnili. Popřál také všem 
další úspěchy v osobním i sportov-
ním životě.

Výprava Jihomoravského kraje 
z Her IV. letní olympiády dětí a mlá-
deže, kterou hostil 23. – 28. června 
2009 Jihočeský kraj, přivezla cel-
kem 24 zlatých, 18 stříbrných, 
12 bronzových medailí a 56 dalších 

bodů za 4. – 6. místa olympijského 
bodování. V celkovém hodnocení 
krajů obsadil Jihomoravský kraj 

2. místo s minimální ztrátou za kra-
jem Středočeským a před třetími 
Jihočechy.  (kr) 

Brněnský Adam Ondra se již ve 
dvanácti letech zařadil mezi deset 
nejlepších lezců na obtížnost na 
této planetě. Juniorskému mistru 
světa chyběl letos jen kousek, aby 
podobný úspěch zopakoval i v prv-
ním roce mezi seniory v Číně. Ale 
i titul vicemistra Adamovi sluší. 
Navíc nedávno vyhrál poslední – 
šestý – závod Světového poháru 
ve slovinském Kranji a stal se tak 
současně i jeho absolutním vítě-
zem. Adam studuje na brněnském 
Gymnáziu Matyáše Lercha a řídí 

se mottem: Více metrů, více pádů, 
více srandy...

„S lezením jsem začal přibližně 
ve čtyřech letech, protože se mu vě-
novali rodiče. Samozřejmě to neby-
lo tehdy o lezení doslova, ale spíše 
o seznamování se s horami, když 
jsem se třeba jen houpal na laně 
v Moravském krasu,“ vzpomíná na 
svoje začátky teprve šestnáctiletý 
Adam Ondra. Lezeckou hvězdu Tes-
ly Brno můžete vidět na skalách 
i umělých stěnách. „Raději mám 
přírodní útvary, ale na nich se ne-

soutěží. V přírodě se mohu vydat 
po už prolezené trase, ale pokusit 
se také o prvovýstup. V případě 
úspěchu si cestu může dotyčný po-
jmenovat, jak chce. Jednu takovou 
jsem v Moravském krasu nazval 
Perla východu. To aby se jen v Če-
chách nepyšnili, že tam mají nejtěž-
ší cesty,“ usmívá se Adam Ondra. 

Ve skalách se hodnotí náročnost 
trasy od nejlehčí jedničky až po nej-
těžších jedenáct plus. Dosažené in-
dividuální úspěchy mohou zavánět 
pochybovačností. Tedy stejně, jako 
je tomu u horolezců. „Lezeme ve 
skalách prakticky jen pro sebe, tak-
že něco takového nemáme zapotře-
bí,“ tvrdí Listům skalní akrobat. 
Velký potenciál lezení je podle Ada-
ma především v Rakousku. „Nej-
těžší ke zdolávání jsou zpravidla 
převisy,“ podotýká. Ondrovi 
k úspěchům pomáhají i míry. Měří 
180 cm a o nadváze se v jeho přípa-
dě hovořit rozhodně nedá. „Je lep-
ší být jen svalnatější a šlachovitější, 
protože třeba i chyty jsou hodně 
malé,“ dodává specialista na nejtěž-
ší skalní výstupy světa. 

Hokejový útočník Ja
bojoval s Brnem pět
titulů a byl prvním čes
hráčem v NHL. Z oly
1968 si přivezl stříb
O rok později repreze
toval manažer nov
NHL Saint Louis Blu
povolení hokejové

jel do zámoří. V se
nastoupil ve t
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Hejtman ocenil mladé olympioniky

Více metrů, více pádů, více srandy

Oslavenec Jiřík má v hledáčku 

gólmana Galanského

Marek Faus učí v Billiardové akademii 
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