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Jižní Moravou
za prací i zábavou

Ministr dopravy: R 52 jedině přes Mikulov

Z dětské
olympiády

strategických silnic budu usilovat
o to, aby tyto stavby měly prioritu,“
doplnil hejtman Michal Hašek.
K variantám silničního spojení, navazujícího na rakouskou severní dálnici,

tohoto propojení, jednak stanoví určité termíny,“ uvedl ministr.
„Děkuji panu ministrovi za péči, kterou těmto strategickým projektům
věnuje. Za sebe mohu slíbit, že
v rámci celostátního plánu rozvoje

ministr Slamečka řekl, že ani případná východní varianta přes Reintal, ani západní přes Laa an der Thaya nebudou mít na rakouské straně
pokračování.
(pokračování na str. 2)

Senzační stříbrný úspěch
dětských
olympioniků

do Vancouveru
Foto: Petr Podroužek

prioritu nejen z hlediska významu
pro kraj a republiku, ale také pro její
nadregionální význam. Připomínám
uzavření mezivládní dohody s Rakouskem, která stanoví jednak trasu

Foto: JMK

Klíčovým dopravním stavbám, plánovaným na území Jihomoravského
kraje, byla věnována návštěva ministra dopravy Gustava Slamečky, která
proběhla dne 23. února. Ministr během ní jednal se členy vedení Jihomoravského kraje a také se starosty
obcí, jichž se dotýká problematika
rychlostních silnic R 43 a R 52.
Ministr dopravy informoval o současné situaci ve financování klíčových
dopravních staveb a s přípravou vládního dokumentu, který má řešit
plán výstavby i financování strategických dopravních staveb na
příštích deset let. Vláda bude
podle něj muset rozhodnout
pro některou z variant financování, která by mohla ukončit současnou velkou rozestavěnost těchto staveb.
Podle ministra Slamečky
patří výstavba silnice na Mikulov mezi stavby mezinárodního významu. „Bereme
silnici R 52 jako špičkovou

Více o olympijském úspěchu brněnského
krasobruslaře Michala Březiny
čtěte na straně 4

Divadelní školy z celého světa
míří do jihomoravské metropole – ve dnech 6. - 10. dubna
se totiž v Brně uskuteční jubilejní 20. ročník Mezinárodního
festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER!
„Festival je svým rozsahem
a kvalitou jedním z nejprestižnějších festivalů svého druhu v Evropě. Cílem festivalu je zprostředkovat mezinárodní setkávání
studentů, pedagogů a divadelníků,
vzájemná výměna zkušeností a rozvoj diskuze o budoucnosti vysokoškolských vzdělávacích programů
zaměřených na divadelní práci,“
říká Hana Hřebačková, jedna z organizátorek festivalu a podotýká že
letos se festivalu účastní celkem 15
divadelních škol, mezi nimiž se premiérově představí i škola Kolumbijská a Turecká.
„Motto festivalu zní „Mýtus setkání." Motto odráží fakt, že v roce
2010 festival oslaví 20 let své existence, což je číslo úctyhodné a zároveň pro všechny účastníky trochu slavnostní, přinášející s sebou

určitou „mýtickou“ atmosféru,“ vysvětluje Hřebačková.
Festivalová představení budou
probíhat na pěti brněnských divadelních scénách – v Divadelním studiu Marta a v Kabinetu múz v prostorách Divadelní fakulty JAMU,
v Centru experimentálního divadla
v Divadle Husa na provázku a HaDivadle a v Divadle Bolka Polívky.
„Nedílnou součástí festivalu je
také tradiční setkání všech účastníků, tzv. Meeting Point Party, pro
kterou připravujeme kvalitní hudební program. Party se koná
v prostorách brněnského klubu
Fléda,“ upozorňuje Hřebačková
a dodává, že festival bude zakončen
slavnostním ceremoniálem, na
němž budou výjimečné výkony
a přínosy v dramatické oblasti oceněny soškou Marta, kterou uděluje
mezinárodní porota.
Festival se koná pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraji Michala Haška a za finanční podpory
Jihomoravského kraje, aktuální informace naleznete na www.encounter.cz.
(tof)

Foto: JMK

Foto: archiv SETKÁNÍ/ENCOUNTER

slaví jubileum

Foto: Regina Böhmová

Mezinárodní festival divadelních škol

(pokračování na str. 8)

Hejtman přivítal první občánky

Automaty na mléko v oblibě

Brno rozezní duchovní hudba Hovi: fanoušci jsou skvělí!

V Jihomoravském kraji přibývají automaty na mléko a podle spokojených ohlasů jejich zákazníků se jedná o oblíbenou novinku!

Již devatenáctý ročník mezinárodního Velikonočního festivalu
duchovní hudby se uskuteční ve třech brněnských chrámech.

S finským strážcem komeťácké svatyně Sasu Hovim nejen o senzační
atmosféře, která panuje na zápasech brněnských hokejistů.

Šest zlatých, sedm stříbrných a sedm
bronzových medailí – a tím pádem
i celkové druhé místo v konkurenci
třinácti krajů. Takový je zcela mimořádný úspěch reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách IV. Zimní
olympiády dětí a mládeže, která proběhla ve dnech 31. ledna až 5. února
v Libereckém kraji. Jako by tímto historickým úspěchem juniorští sportovci chtěli přes půl zeměkoule poslat
symbolický vzkaz do Vancouveru, kde
jen několik dní po nich startovaly dospělé legendy českého sportu jako
Martina Sáblíková, Lukáš Bauer či Michal Březina. Posledně jmenovaný
krasobruslař Březina, který se na vás
usmívá z titulní stránky, přitom začínal úspěšnou kariéru právě jako dětský závodník za Jihomoravský kraj.
„Reprezentanti našeho regionu startovali v alpském lyžování, klasickém
lyžování, biatlonu, ledním hokeji, krasobruslení, rychlobruslení, snowboardingu a také v novince Her – společenském tanci,“ uvedla vedoucí výpravy
dětských olympioniků Kateřina Fantová s tím, že olympiády se zúčastnil rekordní počet dětských sportovců, přičemž za Jihomoravský kraj soutěžilo
86 mladých sportovců a sportovkyň.
Hejtman Michal Hašek dne 25. února přivítal první občánky narozené
v letošním roce. Karolínka Havelková z Brna-Chrlic, která se narodila prvního ledna tři minuty po půlnoci v Brně, obdržela od kraje
finanční dar 10 tisíc korun, pamětní list a pamětní medaili a dětské
chůvičky. U příležitosti 10. výročí
svého vzniku kraj ocenil také děti,
jež se v letošním roce narodily jako
první v porodnicích krajských nemocnic, a které obdržely finanční
dar 5 000 korun, dětské chodítko
a pamětní list.
(red)
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• KURIOZITY •
Víte o zajímavé akci
ve Vašem okolí?
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Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Svoje tradiční ohlédnutí za uplynulým měsícem musím začít zmínkou
o brněnském Hospici svaté Alžběty, do kterého jsem se s manželkou vypravil začátkem února
s dárkovým certifikátem na vůz
Ford Fiesta, který mi ruka Štěstěny vytáhla z osudí při předvánoční
tombole. Z dvou desítek žadatelů jsme vybrali právě Občanské
sdružení Gabriela, provozující tzv.
domácí hospic – jehož pracovníci
poskytují specializovanou paliativní péči lidem v terminální fázi
jejich onemocnění v domácím prostředí. Jejich stařičká Škoda Felicie již dosloužila a bez automobilu
není možno nepřetržitou návštěvní
službu u pacientů zajistit.
Výběr ovšem nebyl jednoduchý – studium žádostí nám umožnilo hlubší vhled do detailů problematiky, kterou veřejnost málo
zná. Vyvstalo před námi množství
příběhů obdivuhodných lidí, kteří
pečují o své bližní, ale i těch, kteří
tuto péči denně potřebují. I nadále
chceme proto s ostatními žadateli
zůstat v kontaktu a pamatovat na
ně příležitostnými finančními dary,
nebo jinou formou podpory.
To se netýká jen mne a mé
rodiny. Také vedení kraje, které
v únoru pokračovalo v přípravě
projektů pro péči o seniory, na jejichž financování hodláme využít
úvěrový rámec Evropské investiční banky. Nešlo přitom jen o práce
na územní, stavební či projektové
dokumentaci. Rada kraje si již
nechala prověřit budoucí provozní náklady nových zařízení pro
seniory, jež mají být nákladem
800 milionů korun vybudována
v Kyjově, Zastávce, Blansku, Brně,
Ivančicích, Újezdu u Brna, Hustopečích, Bučovicích a Miroslavi.
Podrobná analýza, vycházející ze
srovnání s provozními náklady
našich nejmodernějších zařízení
toho druhu, ukázala potěšitelný
výsledek: Částka, kterou bude
kraj muset přispívat na provoz nových 525 lůžek pro seniory, nemá
přesáhnout ročních 16,5 milionu
korun. Kraj si tedy může dovolit
bezproblémové financování všech
devíti objektů. Počítáme však také
s alternativou – vypsáním tendrů
na provozovatele, kterým bychom
umožnili ucházet se o provozování
nově vzniklých zařízení.
Vedle projektů za stamiliony
kraj ani letos nezapomíná na
pokračování podpory infrastruktury, služeb a aktivit, směřujících
k rozvoji venkova. Po nedávném
schválení dotačního programu
na zřizování mléčných automatů

schválila rada kraje v únoru dva
dotační tituly na podporu včelařů
a včelařství s cílem zvýšení stavů včelstev a rozvoje chovu včel
jako významného odvětví našeho zemědělství. Z celkové sumy
1,5 milionu korun půjde 350 tisíc
na podporu včelařských kroužků
mládeže. Zatímco loni jsme věnovali z rozpočtu kraje osm milionů Vinařskému fondu, letos jsme
dotaci na rozvoj našeho vinařství
a vinohradnictví rozdělili do dvou
částí. Vinařský fond se stane
příjemcem pěti milionů (stejnou
částkou musí podle zákona do
fondu přispět i Ministerstvo zemědělství ČR). Další tři miliony kraj
rozdělí přímo vinařům z dotačního
programu Podpora vinařství a vinohradnictví. Cílem je podpora
tradičních vinařských kulturních
akcí místního nebo regionálního
významu, vybavení informačních
středisek, pořízení mobiliáře pro
konání výstav, pořádání propagačních kampaní a podobně. Podpora venkova a zemědělců zůstává
i v současném finančně napjatém
období předmětem naší trvalé pozornosti.
Svoji malou bilanci uplynulého
měsíce musím ukončit zmínkou
o návštěvě ministra dopravy Gustava Slamečky v kraji a také
o mém předchozím jednání s mým
dolnorakouským protějškem Erwinem Pröllem. Z rozhovorů v Sankt
Pöltenu vyplynulo, že obě strany
považují za nejdůležitější dopravní
stavbu pro oba sousední regiony
rychlostní silnici mezi Vídní a Brnem, a že rakouská strana počítá
s dostavbou dálnice A5 k přechodu v Mikulově. Také s ministrem
dopravy Gustavem Slamečkou jsme
se o den později shodli v názoru
na potřebu co nejrychlejšího vybudování třiadvacetikilometrového úseku rychlostní silnice R 52,
který má na rakouskou dálnici
v Mikulově navázat.
Ministr mne ujistil, že bere
silnici R 52 jako špičkovou prioritu nejen kvůli jejímu významu
pro kraj a republiku, ale také
pro její nadregionální význam –
v roce 2012 má být dokončeno
dálniční spojení do Bohumína
a Polska a diskutovaný úsek mezi
Mikulovem a Pohořelicemi se tak
stane součástí spojení od Jadranu na sever.
Spolu s ministrem dopravy jsme
poukázali na nesmyslnost snah některých iniciativ na našem území
prosazovat stavbu dálničního spojení
přes Břeclav do Reintalu, kde ovšem
nehodlají naši rakouští sousedé
nejbližších 20 let uvažovat o žádné
kapacitní silnici. Vyjádřili jsme odhodlání udělat všechno pro to, aby
v roce 2011 mohly práce u Mikulova
začít. Na straně ministerstva půjde
především o hledání prostředků pro
financování stavby, na straně Jihomoravského kraje pak o takovou
plánovací přípravu, která by zabránila jakémukoli zpochybňování této
trasy. Zadáním Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje na
zasedání krajského zastupitelstva
25. února tento proces začal.

(dokončení ze str. 1)
Ministr dopravy se při návštěvě Jihomoravského kraje seznámil rovněž se stavem jednání o budoucích
silnicích R 55 a R 43 a zmínil se také
o připravované revitalizaci silnice,
spojující Pohořelice se Znojmem.
Na ní by měly být odstraněny nebezpečné úseky a body.
Český velvyslanec v Rakousku Jan
Koukal při ministrově návštěvě informoval o jednání hejtmana Haška
s dolnorakouským hejtmanem
Pröllem, který „dal jasně najevo, že
Rakousko vůbec neuvažuje, že Česká

republika by nedodržela mezivládní
dohodu sledující napojení rakouské
severní dálnice na českou rychlostní
silnici na přechodu Drasenhofen-Mikulov.“ Rakouská strana podle něj
několikrát jasně deklarovala, že více
než 15 let nepřipravuje žádné alternativní řešení směrem k Reintalu
a v nejbližších 20 letech žádné takové
řešení připravovat nebude.
Ministr Slamečka také potvrdil, že
ve vládě podpoří usnesení Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které
žádá vládu o zrušení dřívějšího vládního usnesení o budování čtyřpruho-

Kraj i letos pomůže vinařům
Jihomoravský kraj i v letošním roce
pomůže zdejším vinařům. Dotaci Vinařskému fondu na rozvoj vinařství
a vinohradnictví na jižní Moravě ve
výši pěti milionů korun z krajského
rozpočtu schválilo dne 25. února krajské zastupitelstvo.
Jak připomněl předkladatel návrhu, hejtman Michal Hašek, Jihomoravský kraj přispíval Vinařskému fondu
tradičně částkou zhruba 2-3 miliony
korun. V minulém roce přidělil fondu
výjimečně rekordní dotaci ve výši
osmi milionů korun. Také letos vynaloží na podporu rozvoje vinařství a vinohradnictví stejnou částku, avšak
rozdělí ji na dvě části. Zatímco Vinařský fond obdrží pět milionů – stejnou
částkou musí fondu podle zákona přispět také Ministerstvo zemědělství
ČR – další tři miliony korun rozdělí
kraj mezi vinaře prostřednictvím
vlastního dotačního programu.
Jihomoravští zastupitelé také
schválili Zadání Zásad územního rozvoje kraje, předložené a schválené již
dříve Radou JMK. V tomto Zadání budou posuzovány všechny existující
varianty vedení klíčových dopravních staveb. Členy Rady Jihomoravského kraje ještě před schválením
dokumentu a předložením k hlasová-

ní zastupitelstvu oslovil Ekologický
právní servis (EPS) dopisem, v němž
poukazoval na „kontroverzní“ záměry nebo jejich varianty, obsažené
v novém návrhu Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje,
a požádal je, aby jím poskytnuté informace vzali v úvahu.
Za kontroverzní záměry EPS považuje „bystrckou“ variantu rychlostní
silnice R43, jihozápadní, jižní a jihovýchodní tangentu, rychlostní silnici
R52 v trase na Mikulov, přestavbu železničního uzlu Brno s odsunutým nádražím, navrhované průmyslové zóny
a variantu rychlostní silnice R55 přes
ptačí oblast Bzenecká Doubrava.
„Domnívám se, že Ekologickému
právnímu servisu nejde o objektivní
porovnání všech variant jednotlivých záměrů. Nepřímo nás žádá o to,
aby jím uváděné „kontroverzní“ záměry nebyly v Zásadách územního
rozvoje JMK vůbec řešeny. Požadavek
na variantní řešení záměrů dopravní
infrastruktury je v Zadání obsažen
obecně. Nelze tam předjímat výběr
variant, to by bylo v rozporu s objektivitou posuzování vlivů jednotlivých
variant,“ konstatovala ještě před
schválením dokumentu zastupitelstvem Anna Procházková.
(red)

Zachránil život topícího se mladíka

vého obchvatu Břeclavi. Tento obchvat, který nemá oporu v územním
plánu Břeclavi, měl být součástí možné varianty vedení dálničního tahu
Brno-Vídeň přes Břeclav a Reintal.
„Mohu říci, že pro mne neexistuje
alternativa trasy R 52 přes Mikulov.
Rakouská vláda s jinou trasou nepočítá. To je pro mne klíčové a věřím,
že jednání otevřelo oči i těm starostům, kteří byli dosud přesvědčeni,
že trasa přes Reintal je na rakouské
straně stále ve hře. Sám nerozumím
volání některých ekologických aktivistů po stavbě betonového objektu

s čtyřpruhovou silnicí v oblasti, ve
které jiní ekologové chtějí zřídit
chráněnou krajinnou oblast Soutok.
Čtyřpruhový obchvat není v zájmu
občanů Břeclavi ani kraje a já očekávám, že nynější vláda dřívější vládní
rozhodnutí o této věci zruší,“ doplnil ministra Hašek.
„Současně doufám, že již v roce
2011 se ve Státním fondu dopravní
infrastruktury objeví první částka na
financování R 52. Osobně budu usilovat, aby se začalo stavět v úseku od
Mikulova. Je pro mne nepřijatelné,
aby od hranic nevedla alespoň část
rychlostní silnice za Mikulov v době,
kdy na hranicích vyústí rakouská dálnice D5,“ uzavřel Hašek.
(red)

Užší spolupráce s Dolním Rakouskem

Dálnice Brno-Vídeň a protipovodňová ochrana jsou společné priority
Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Potvrdila to schůzka hejtmana Michala Haška s dolnorakouským
zemským hejtmanem dr. Erwinem
Pröllem a zemským ministrem zemědělství a životního prostředí Stefanem Pernkopfem, která proběhla
dne 22. února v Rakousku.
Politici diskutovali zejména o koordinaci protipovodňové ochrany na
moravsko-rakouské hranici a vyměnili si informace o aktuálním stavu
příprav a realizace strategické rychlostní komunikace Brno-Vídeň na české i rakouské straně. Že šlo o setkání
mimořádně důležité, podtrhla rovněž účast velvyslanců obou států.
Hejtman Pröll ocenil novou dynamiku vztahů obou regionů ve středo-

Foto: JMK

Spojení na Vídeň je naší prioritou

Ministr dopravy: R 52 jedině přes Mikulov

evropském kontextu, která odstartovala po jeho loňském jednání
s hejtmanem Haškem v Brně a již přináší konkrétní pozitivní výsledky –
například v oblasti prevence a koordinace protipovodňových opatření.
Oba hejtmani se dohodli na společném setkání protipovodňových
komisí na státní hranici, kde budou vyhodnocovat mimo jiné realizaci společného evropského projektu „Předpovědní povodňový
systém Morava–Dyje“. Zároveň
také podpořili další přípravu a realizaci výstavby rychlostní silnice
Brno-Vídeň přes Mikulov a Drasenhofen. Dalšími tématy rozhovorů
byly také otázky zemědělství a lesnictví a čerpání Evropského fondu
přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko.
(red)

Ocenění pro Jiřího Šanderu

Hejtman Michal Hašek 25. února ocenil hrdinský čin Martina Svobody,
který s nasazením vlastního života
vytáhl z řeky Moravy v desetistupňovém mrazu tonoucího studenta. Když
Svoboda spatřil tonoucího, začal se
plazit po ledu a snažil se hocha zachránit pomocí bundy, na jejíž rukáv
navázal ještě šálu. Po několika poku-

sech se chlapci podařilo zachytit se
šály. Svoboda ji jednou rukou držel,
druhou vytáhl mobilní telefon a zavolal kamarádovi – veliteli jednotky
vnorovských dobrovolných hasičů
Petru Tomečkovi. Ten přijel k mostu
a přivezl záchranné lano. Společnými silami pak chlapce vytáhli z vody
a dopravili do bezpečí.
(red)

Kraj změnil systém proplácení
regulačních poplatků
Pro pacienty krajských zdravotnických zařízení, kteří chtějí přijmout
dar Jihomoravského kraje ve výši
tzv. regulačního poplatku, se od
1. března nic zásadního nemění. Na
rozdíl od dosavadní praxe, kdy nemuseli sáhnout do peněženky, musí
ovšem příslušný poplatek zaplatit.
Při odchodu z nemocnice jej však
mají zase v kapse.
Rozhodli o tom zastupitelé Jihomoravského kraje, kteří dne 25. února
schválili změny v systému proplácení
regulačních poplatků. „Vyřešili jsme
právní rámec a techniku, ale podstata zůstala stejná. Bude na manažerech zdravotnických zařízení, jakým
způsobem proplácení poplatků zajistí,“ uvedl radní pro zdravotnictví Oldřich Ryšavý. Jedna z možností je, že
pacient, který si u vchodu do nemoc-

nice v automatu koupí příslušný
kupón za 30 korun, dostane v ambulanci k podpisu předtištěnou smlouvu o poskytnutí daru. Tu podepíše
a na kontaktním místě, které nemocnice označí, obdrží po předložení tohoto dokumentu peníze zpět.
Ryšavý nepředpokládá, že by to
pro nemocnice znamenalo vyšší administrativní zátěž než dosavadní
způsob úhrady poplatků. „Vzhledem
k tomu, že k poskytnutí daru je třeba
schválení rady, budou nemocnice
pacientům vyplácet pouze zálohy.
Ty se stanou darem ve chvíli, kdy
rada jednou za měsíc všechny darovací smlouvy schválí,“ vysvětlil Ryšavý. V lékárnách zřizovaných krajem i po prvním březnu platí stejný
systém slev, jaký byl uplatňován doposud.
(red)

Série letošních pracovních výjezdů
vedení kraje do obvodů obcí s rozšířenou působností pokračovala
dne 10. února návštěvou Vyškovska. Vedení kraje nejdříve navštívilo Habrovany, kde hejtman Michal
Hašek v Ústavu sociální péče, který
poskytuje služby dospělým občanům s tělesným postižením, předal
panu Jiřímu Šanderovi Cenu hejtmana JMK. Ocenil tak elán i osobní iniciativu dlouholetého obyvatele
ústavu, jehož neúnavná práce přispívá ke zvyšování kvality života
ostatních spolubydlících.
Při návštěvě Gymnázia Vyškov
se vedení kraje seznámilo s největším problémem gymnázia – výukou
ve dvou budovách. Možné varianty
řešení „pod jednou střechou“ spojené s přestavbou a dostavbou stávající budovy – které se ovšem neobejde bez pomoci státu – by měla
projednat krajská rada v dubnu.
Výjezd pokračoval návštěvou
vyškovské nemocnice a Základní
umělecké školy či nově zrekonstruovaného chráněného bydlení pro
mentálně postižené Ostrov jistoty.
Závěr pracovního výjezdu patřil
jednání s představiteli Vyškova i se

starosty obcí vyškovského správního obvodu. Hlavním tématem
jednání byla dopravní problematika ohledně zamýšlené výstavby
průtahu městem.
Další ze série výjezdů pokračoval dne 17. února návštěvou Blanenska. Představitelé kraje navštívili dětskou léčebnu v Ostrově
u Macochy, kde se seznámil jak
s prováděnou speleoterapií, tak
i s chystanou rekonstrukcí objektu,
financovanou z úvěru Evropské
investiční banky (EIB). Dále navštívili Střední odborné učiliště v Blansku, kde jednali o problémech stravovacího zařízení školy, které
potřebuje rekonstrukci, či blanenské muzeum, kde hejtman Hašek
s její ředitelkou jednali o obnově
zdejšího zámeckého parku.
Návštěva Nemocnice Blansko
byla věnována především vznikající
koncepci zdravotní péče v Jihomoravském kraji. Představitelé kraje si
prohlédli blanenské Senior centrum
a projednávali zde záměr na přístavbu objektu, financovaný z úvěru
EIB. Závěrečným bodem programu
bylo setkání s vedením města Blanska a starosty okolních obcí . (red)

Foto: JMK

Slovo úvodem
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Jiří Šandera dlouhodobě pomáhá zlepšovat atmosféru v Ústavu sociální péče v Habrovanech.

Listy jižní Moravy

Kraj výrazně zlepší péči o seniory

Osm set milionů korun – přesně takovou částku vynaloží Jihomoravský kraj v nejbližší době na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících
zařízení pro seniory, čímž zvýší kapacity těchto zařízení o více než pět
stovek míst. Dne 18. února o tom
rozhodla na svém zasedání Rada Jihomoravského kraje. Díky penězům z úvěru od Evropské investiční
banky tak bude vystavěno šest nových domovů pro seniory a tři přístavby ke stávajícím zařízením
v Kyjově, Zastávce, Blansku, Brně,
Ivančicích, Újezdu u Brna, Hustopečích, Bučovicích a Miroslavi.
„U každého domu pro seniory,
které budeme stavět, byly provedeny výpočty, zváženy jednotlivé zdroje financování a výsledek je potěšitelný – částka, kterou bychom těmto
příspěvkovým organizacím (pokud
budou příspěvkovými organizacemi) posílali, se pohybuje kolem
165 milionů korun ročně, což si kraj
může dovolit. Financování domů pro
seniory je totiž vícezdrojové, důležitou složkou jsou také platby samot-

hu v České republice, výrazně posunout kvalitu péče o seniory v regionu. Týmy odborníků budou
ných klientů, příspěvky na péči
navštěvovat všechna zařízení, zřio osobu závislou, platby zdravotních
zovaná Jihomoravským krajem,
pojišťoven a zejména pak dotace Miprozkoumají jejich konkrétní situanisterstva práce a sociálních věcí,“
informoval o záměru člen Rady Jihoci z hlediska nejnovějších poznatků
gerontologie, zejména s přihlédnumoravského kraje Jiří Altman.
tím k tzv. syndromu demence. „To
V současné době přitom poptávbude hlavní těžiště celého projektu.
ka po tomto způsobu sociální péče
Této oblasti nebyla věnována dosud
o staré lidi převyšuje nabídku více
než dvojnásobně a čekací lhůty na
taková pozornost, jakou si zaslouží.
Délka dožití v populaci kraje roste
umístění v těchto zařízeních se poa otázky spojené s demencí a Alzhehybují od tří do pěti let.
imerovou chorobou jsou stále důlePodle radního Altmana si kraj
žitější,“ vysvětlil Altman.
může dovolit provozovat všech devět objektů. Zároveň ovšem byly
Odborníci z organizací, spolupracujících na projektu, budou
předloženy alternativy, které počísoučasně školit personál všech
tají také s vypsáním tendrů na prokrajských zařízení pro seniory tak,
vozovatele. „Přikláníme se k tomu,
aby se uměl
že alespoň na
Díky devíti novým či
o občany postičást nově vznikzrekonstruovaným
žené syndrolých zařízení
mem demence
vypíšeme tendzařízením pro seniory se
co nejlépe pory a umožníme
jejich kapacita v kraji
starat. Prozkoutěm, kdo poskyzvýší o 525 lůžek
mají i chod zatují sociální
řízení pro seniory, jejich podmínky,
služby, ucházet se o provozování
vybavení, strukturu klientů, aktinově vzniklých zařízení,“ dodal Altvity, které tam probíhají. Dají svá
man s tím, že díky novým kapacitám
doporučení k tomu, aby chod zaříse zvýší nabídka pobytových míst
zení byl co nejblíže kritériím České
pro seniory o celkem 525 lůžek.
gerontologické a České alzheimeJihomoravský kraj chce také zárovské společnosti
roveň zlepšit gerontologickou
„Jejich závěry využijeme i při výpéči – proto hodlá vynaložit jeden
stavbě nových objektů pro seniory,
milion korun na realizaci projektu
aby prostorové uspořádání domů
gerontologické a organizační superpro seniory, aktivity, které v nich
vize v krajských zařízeních pro sebudou probíhat a zařízení bylo přiniory. Ta by se měla uskutečnit ve
způsobeno nejnovějším světovým
spolupráci s Univerzitou Karlovou,
trendům. Chceme, aby se tento proGerontologickým centrem a Českou
jekt stal projektem akreditovaným,
alzheimerovskou společností.
a byl tedy použitelný i v jiných kraPodle radního Jiřího Altmana by
jích ČR,“ uzavřel Altman.
(red)
měl tento projekt, jediný svého dru-

Foto: Domov seniorů v Zastávce

Domov seniorů v Zastávce změní svoji tvář

Nové moderní zařízení místo nevyhovující budovy, zvýšení kapacity o desítky míst a zkvalitnění služeb pro seniory. Takové
změny čekají podle ředitele Miroslava Maloně Domov seniorů
v Zastávce, který patří mezi tři zařízení pro seniory, která v nejbližší době projdou zásadní rekonstrukcí.
Domov seniorů v Zastávce
změní svoji tvář - kdy to bude
a kdo poskytne peníze?
Peníze jsou z úvěru od Evropské
banky, který si vzal zřizovatel domova, tedy Jihomoravský kraj. Investiční pobídky pro oživení ekonomiky podniků v kraji na straně
jedné, a postupné plnění cílů, které si zastupitelstvo kraje vytýčilo
v oblasti sociální politiky: zvýšit počet lůžek pro seniory v sociálních
zařízeních minimálně o sto v každém okrese, na straně druhé.
Vaše zařízení patří do tzv. první vlny změn a úprav, proč?
K našemu Domovu pro seniory patří od května 2005 budovy bývalé
léčebny dlouhodobě nemocných,
které nejsou využívány. Nevyhovují po stránce hygienické a stavební,
nesplňují komfort bydlení pro seniory. Záměr upravit je a propojit
s hlavní budovou už máme z dřívější doby, ale nyní se rýsují úplně
jiné možnosti.
Můžete je trochu přiblížit?
Nevyhovující budovy budou zbourány a na jejich místě bude postavena nová, moderní, dvoupodlažní
budova, která bude plně vyhovovat všem normám pro kvalitní život starších klientů. Rekonstrukce
proběhne ve dvou etapách. V přízemních prostorách bude hospodářské zázemí, školicí místnost

pro další vzdělávání zaměstnanců,
přesunou se sem kanceláře vedení
z hlavní budovy. Tak se uvolní
i tam prostory pro vznik dalších
minimálně čtyř dvoulůžkových pokojů pro klienty.
To se zvýší celková kapacita
míst domově, je to tak?
Určitě, podle projektu bude vždy
v každém patře nové budovy 10
dvoulůžkových pokojů včetně malého sociálního zázemí, velká společná místnost pro volnočasové aktivity klientů, společná velká kuchyňka
a také centrální koupelna.
Tedy zvýšení minimálně o 50
lůžek a co s hlavní budovou, ta
se nezmění?
Ano, změní. Z dotačního programu
„Zelená úsporám“ v rámci státního
rozpočtu, pokud budeme úspěšní,
se chystáme na výměnu oken, zateplení celého pláště budovy a tím
k výrazným úsporám provozních
nákladů za topení.
Stavební úpravy změní vzhled
okolí vašeho domova pro seniory. Vzniknou parkovací místa
pro návštěvníky, dokončí se
parková úprava okolí, která už
je i nyní velice zajímavá, ale co
život seniorů, také se změní?
To je náš hlavní cíl - zvyšovat kvalitu poskytované péče prostřednictvím vzdělaného a motivovaného
personálu.Naši pracovníci získali

certifikát v oblasti ošetřování –.
„Pracoviště bazální stimulace“
a certifikát v oblasti výživy - „Standardizace nutriční péče“.
Pro laika je známé slovo certifikát, ale co se skrývá pod
těmi vašimi?
Bazální stimulace – podle tohoto
programu pracujeme především
s klienty s poruchami paměti a orientace. Standard nutriční péče skrývá podávání vyvážené stravy, která
obsahuje všechny potřebné složky,
neškodné tuky a má potřebnou energetickou hodnotu. Strava u seniorů
je stejně důležitá jako potřebný lék.
Vaše zařízení stojí mezi běžnou bytovou zástavbou v Zastávce, jaká je spolupráce
s obcí, školou nebo organizacemi, které zde sídlí?
19. února proběhl tradiční ples, který moderuje ředitelka místního
Domu dětí a mládeže. Od obce pravidelně dostáváme finanční příspěvek na kulturní aktivity našich seniorů. Výjezdní zasedání obecního
zastupitelstva se konalo v našem
letním pavilonu, kulturní vystoupení žáků školy, koncert dechovky na
1. máje, pravidelná společenská odpoledne s hudbou a tancem, účast
v soutěžích jako třeba mezinárodní
soutěž v pečení vánočního cukroví,
kde naši zástupci skončili druzí. Klienti u nás mají svoji kulturní komisi, která se stará o kulturní a společenské vyžití našich seniorů a tak
bych mohl pokračovat….
Vidím, že aktivit seniorů by
se dalo uvést ještě mnoho, ale
pro vedení domova a také pro
vaše zaměstnance teď nastane
doba, kdy bude potřeba „zapnout“. Když půjde vše bez
problémů a v souladu s časovým plánem realizace investičních akcí, kdy se budou moci
nastěhovat další noví klienti?
V případě, že práce budou probíhat
podle plánu a bez komplikací, tak
jaro 2012 by mělo být termínem,
kdy se přestřihne páska a náš domov pro seniory se tak stane místem, kde budou moci desítky zájemců o naši službu prožít důstojný život
v krásném moderním prostředí.
Mgr. Jaroslava Baštařová,
zastupitelka obce Zastávka
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Kraj za 10 let existence vybudoval
bohaté zahraniční vztahy
Za deset let samostatné existence si Jihomoravský kraj vydobyl
významné postavení i v mezinárodním měřítku.
Jihomoravský kraj má podepsána memoranda či smlouvy o spolupráci s 13 evropskými regiony
v devíti státech. První smlouva
o spolupráci byla podepsána již
v roce 2002 se spolkovou zemí
Dolní Rakousko. Od roku 2002 se
rovněž rozvíjí spolupráce s několika italskými regiony. V následujících letech byly rozvíjeny vztahy
se slovenskými kraji v blízkosti Jihomoravského kraje, ale i s regiony ruskými. Specifická je spolupráce s městy Šumadijského
okruhu v Srbsku.
V roce 2005 byla podepsána
smlouva o spolupráci s Lodžským
vojvodstvím v Polsku a odstartovala sérii společných aktivit s tímto
regionem. V loňském roce byla prodloužena smlouva o spolupráci s Leningradskou autonomní oblastí.
Specifickým typem přeshraniční spolupráce je vytváření tzv. euroregionů. Jejich cílem je prostřednictvím přeshraniční spolupráce
překonávat hranice a snížit jejich
význam na úroveň správního členění s pozitivně stimulujícím účinkem na spolupráci. Tato forma
spolupráce nevytváří žádné nové
struktury, ale je servisním místem
pro přeshraniční záležitosti.
Příkladem takto nově budovaného regionu je iniciativa směřující k vytvoření silného a konkurenceschopného středoevropského
regionu CENTROPE tvořeného
16 městy a regiony z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Všechny tyto formy spolupráce
mají své hmatatelné výsledky ve
formě společných akcí dotovaných
z peněz z obou stran hranice a ze-

Z kraje

Jihomoravská delegace
v Chorvatsku

Foto: JMK
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jména z Evropské unie. Kraj tak žije
mezinárodními kulturními festivaly, studenti prakticky všech typů
škol mají velmi rozsáhlé možnosti
výměny zkušeností a výsledky pociťují i podnikatelé anebo občané,
kteří si chtějí jen tak zaskočit na
druhou stranu hranic a budou
k tomu moci využít jihomoravský
integrovaný dopravní systém.
Z mnoha drobných malých projektů stojí za zmínku například
projekt „Twinning Jihomoravský
kraj – Dolní Rakousko“. Partnerem
je v tomto případě Úřad zemské
vlády Dolního Rakouska. Jedná se
o jednoletý projekt, který bude financován z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % výdajů bude hrazeno
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Celkové náklady projektu představují částku 510 tisíc korun. Realizace projektu byla zahájena
v červnu 2009 s předpokládaným
ukončením 30. června 2010.
Jihomoravský kraj pro pružnější
komunikaci a operativnější organizaci akcí zřídil svá zastoupení v Bruselu a Kragujevaci.
Ilona Sokolová
členka Rady Jihomoravského kraje

Zejména možnosti dalšího rozvoje spolupráce mezi jižní Moravou a Zadarskou
župou byly tématem třídenní návštěvy
delegace Jihomoravského kraje v čele
s radní Ilonou Sokolovou v chorvatském
regionu, která proběhla ve dnech 15. až
17. února letošního roku. Při jednáních
s chorvatskou stranou byly zhodnoceny
předcházející společné akce jakými byla
návštěva zadarského župana Stipe Zrilice na jižní Moravě či expozice Zadarské
župy na veletrhu Regiontour a projednávané budoucí formy spolupráce, jako
například chystaná březnová turistická
prezentace ostrovů Pag a Dugi otok v brněnském obchodním centru Vaňkovka
a dubnové Zadarské dny spojené s prezentací jihomoravských firem.
(red)

O životě lidí postižených
autismem
Občanské sdružení APLA-JM připravuje
u příležitosti Světového dne informovanosti o autismu informační kampaň WAAD
2010. Ta má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o všem, co se týká problematiky života osob s autismem a jejich rodin a přispět tak ke snazšímu začlenění těchto
jedinců do společnosti a umožnit návrat
jejich rodin k běžnému stylu života.
Z řady aktivit jmenujme například mezioborovou konferenci Jak se žije lidem
s autismem v Jihomoravském kraji, nad
kterou převzal záštitu hejtman Michal
Hašek. Uskuteční se 30. března ve prostorách Kanceláře veřejného ochránce
práv v Brně. Konference je určena odborné i laické veřejnosti, studentům
a rodinám osob s tímto handicapem
Život lidí s autismem, jeho specifika
a možnosti jejich podpory přiblíží veřejnosti i Den otevřených dveří v sídle sdružení ve Fügnerově ulici č. 30 v Brně,
který se uskuteční 2. dubna od 8 do
17 hodin. Více o činnosti sdružení naleznete na www.apla-jm.cz
(red)

inzerce

POZVÁNKA

ECONOMY RATING a.s. za podpory Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské
komory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna Vás zve na konferenci

Jak udělat z rodinné firmy „rodinné stříbro“
Záštitu převzali: primátor statutárního města Brna Roman Onderka
a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Termín:
Místo:
Organizátor:

středa 21. dubna 2010
aula Administrativního a školicího centra JMK, Cejl 73, Brno
ECONOMY RATING a.s., poradenská a konzultační společnost

8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9:00 –
9:10 –
9:25 –
9:35 –

Zahájení konference, představení partnerů (Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
Úvodní slovo primátora města Brna (Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna)
Jihomoravský kraj = dobré místo pro podnikání (RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje)
Názory podnikatelů na problémové oblasti podnikání a návrhy řešení z praxe (Eva Svobodová, MBA,
generální ředitelka AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)
Strategické řízení rodinných firem – mezigenerační předávání zkušeností
(Prof.Ing.Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Brno University of Technology, Business and Management Faculty)
Psychologické aspekty řízení rodinné firmy
(PhDr. Blanka Nerudová, psycholog, jednatelka MITA THOR INTERNATIONAL, spol. s r.o.)
Jak realizovat dobré nápady a kde na to vzít
(Mgr. Ing. Jan Hranička, obchodní ředitel ECONOMY RATING a.s.,
Mgr. Zuzana Šimberová, projektová manažerka ECONOMY RATING a.s.)

9:10
9:25
9:35
9:50

9:50 – 10:20
10:20 – 10:45
10:45 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Přestávka, občerstvení
Podnikatelské příběhy: Paradox výhody je nevýhoda – nekritický pohled na vlastní dítě
(Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
Udělejte si pořádek i mimo své podnikání - Bedenika s.r.o., hospodyňské a úklidové služby
(Ivana Šiková, ředitelka a spolumajitelka)
Čerpejte z hi-tech podloží – TC MACH, s.r.o., tepelná čerpadla (Stanislav Mach, majitel společnosti)
Svým úsilím jsme se dostali až do New Yorku – ALFE Brno, s.r.o. (Hana Portová, majitelka společnosti)
Postavte své podnikání na pevných základech – Kaláb – stavební firma, spol. s r.o.
(Ing. Jiří Kaláb, jednatel a manažer projektů)
Oběd
Panelová diskuse s prezentujícími na téma: Šéf nebo manžel? Dotace ano, či ne?
Rodinná firma ano, či ne? Cizí zdroje, či vlastní našetřené? …

Účastnický poplatek:

700,- Kč vč. DPH za osobu
500,- Kč vč. DPH za osobu při účasti 2 a více osob z jedné organizace
Studenti mají vstup ZDARMA. Pro členy AMSP ČR, KHK JMK a MAPM SLEVA 10 %.

Více informací:

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

Mgr. Zuzana Šimberová – telefon: 545 211 105, mobil: 774 709 301
Bc. Darja Wanke – telefon: 545 211 105, mobil: 777 553 358

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

Mediální partner

Partner
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Krasobruslařskou válku odnesl i Březina

Brněnský Michal Březina se stal
českou krasobruslařskou jedničkou. Už podruhé, v poměrně
krátké době, porazil Tomáše
Vernera. Na olympiádě ve Vancouveru si Michal dojel pro desáté místo, Tomáš skončil až devatenáctý. Březina přitom mohl
skončit i lépe, než jako celkově
třetí nejlepší Evropan v soutěži.
Michal je zřejmě „slušný“ flegmatik. Ani den po závodech nezavolal
domů, nenapsal SMS, ani se s rodinou jinak nespojil. „Aspoň své sestře Elišce popřál přes Facebook
k jejím čtrnáctým narozeninám,“

řekla Listům jižní Moravy Michalova maminka Edita Březinová. Ale
vypadalo to, že si z toho těžkou hlavu nedělá. „Poslední hodiny před
závody s ním nikdy nemluvíme, necháváme mu dostatek času se soustředit na jeho vlastní výkon,“ dodala Březinová.
Ani žádná přítelkyně krasobruslaři zatím volný čas neubírá – Březinovi sportem zkrátka žijí. U vchodových dveří mají o zeď opřeno
několik párů běžeckých lyží. Michalův táta se také kdysi věnoval
krasobruslení. Trénovala ho tehdy
legenda Karol Divín, který zase

pro změnu v současné době pomáhá Michalovi. „Naposledy mě otec
porazil na ledě, když mi bylo třináct a jemu pětatřicet a bylo to ve
dvojitém axelu,“ zavzpomínal pro
Listy Michal.
Kdyby nebyl krasobruslařem,
potom by to mohl klidně zkusit
jako cyklista. Už odmala ho otec,
stejně jako dceru Elišku, honil po
pořádných kopcích. „Kolo je vhodným doplňkem, společně s plaváním, k získání další potřebné kondice. Šlapat do pedálů celý den
a ujet 160 kilometrů není pro nás
něčím výjimečným,“ říká Michalův
otec Richard, a pokračuje: „Máme
rádi krajinu v oblasti Nice ve Francii. Už z městečka Vence, kde býváme ubytování, vede osm kilometrů
dlouhý kopec se sedmistupňovým
stoupáním.“ Dopoledne se zde šlape do pedálů, odpoledne plave
v moři. „Hrozně se mezi sebou hecují. Jsou schopni jet celé dvě hodiny vedle sebe do kopce,“ popisuje
rodinné sportovní boje, kterých se
sama trochu straní, Michalova matka Edita. „Já jedu v autě za nimi

Řádková inzerce

Kulturní tipy

Bydlení, reality, stavby

Podhorácké muzeum,
Předklášteří

GARÁŽOVÁ VRATA 10 600 Kč s DPH! sekční, výsuvná s el. pohonem a DO. Rozměr
2 500 x 2 150 mm.
Další míry v překvapivých cenách. TEL. 606 496 060 www.vratainfo.cz
Drobné opravy a údržba v domácnosti, úpravy interiérů, montáž a opravy
nábytku. 608 212 076
KRBY-REALIZACE z pískovce, žuly, mramoru a jiných materiálů. Ob. zastoupení pro
Moravu Václav Krych +420 605 360 293/ krych@atlas.cz/ www.krbykurka.cz

Ostatní
Palivové dřevo buk, dub, jasan, smrk, topol. Tel./Fax: 519 345 014, 777 097 002,
info@lecco.cz
NEBANKOVNÍ PŮJČKA KTERÁ VÁM POMŮŽE. Text: rychlá a výhodná od 40 tis. do
700 tis. tel.: 777 792 900, 722 286 606

Práce, podnikání
Finanční servis pod jednou střechou. Půjčky úvěry bankovní nebakovní hypotéky pojištšní
povinné ručení. Solarní panely na Váš dům pozemek včetně realizace, tel.: 774 767 776
A.G.Nika přijme ženy na kan. práci z domu. Tel.: 777 315 033
Prodej levného palivového dříví, 733 171 527
Nehtové studio – modeláž nehtů gel, akryl. Blansko. Tel.: 728 756 136
Zajímavá práce, vysoký příjem. Volejte 775 911 875
Prodej levného palivového dříví,733 171 527

Hobby, sport, volný čas
Štěnátka šarpejů po čistokrevných rod. ale bez PP krásná!! Zrzci po vakcinaci. Jsou
jim 3 měsíce. Mob.: 608 432 978
ŘECKO 12dní 5 600–7 400Kč, apartmány s bazénem u moře. KATALOG ZDARMA.
Tel.: 466 985 652, www.cklotos.cz
Zdravé hubnutí – hotel Slovan Brno, Lidická, 17. 3. 2010 v 18 hod. Zdarma.
Nový dalekohled, 30x60, Russia, 450 Kč. 739 659 482
inzerce

Auto-moto
Prodej nových, předváděcích a ojetých i luxusních vozů. 725 169 986
inzerce

Oslovte
domácnosti
v Jihomoravském kraji
Inzerujte

v Listech jižní Moravy
s nákladem 467 000 výtisků
Cena od 8 Kč za oslovení 1000 domácností.
Kontaktujte svého obchodníka:
Leo Gabsdiel (Znojmo, Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: gabsdiel@ccb.cz
Karel Matoušek (Brno-venkov, Vyškov, Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: matousek@ccb.cz
Alena Rajteková (Břeclav, Hodonín, Brno-město)
tel.: +420 545 222 779, e-mail: rajtekova@ccb.cz
Jan Přikryl (Brno-město)
tel.: +420 545 222 780, e-mail: prikryl@ccb.cz
Vladimír Zahálka (Blansko, Brno-venkov)
tel.: +420 606 853 385, e-mail: fipore@centrum.cz
inzerce

ÚPRAVY OKOLÍ DOMĩ

Památné stromy Tišnovska – výstava fotografií, pořádaná ve spolupráci
s Ekoporadnou a Městským úřadem
v Tišnově. Od 29. Listopadu do 28.
března 2010.
Jarní zeleň – Velikonoční výstava prezentující zvykosloví prostřednictvím jarních rostlin. Od 26. března do 5. dubna.
EXPOZICE:
Měšťanský obytný interiér z přelomu
19. a 20. století
Miner. a paleontologická expozice
Dějiny a současnost kláštera Porta coeli
Klášter Porta coeli – raně gotická křížová chodba, lapidárium, kapitulní síň

Muzeum ve Šlapanicích
Merkur je věčný – Výstava o historii
a současnosti stavebnice Merkur. Od
19. března do 22. srpna.

Památník písemnictví
na Moravě, Rajhrad
Ludvík Kundera – Výstava věnovaná osobnosti a dílu spisovatele, dramatika, překladatele, literárního teoretika,
výtvarníka k významnému životnímu
jubileu. Od 19. března do 26. září.
Expozice věnovaná písemnictví s moravskými vazbami od 9. do 20. století.

Festival Jeden svět míří na Moravu
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech JEDEN SVĚT
zamíří i na jižní Moravu! Jeden svět je
dnes největším lidskoprávním filmovým
festivalem v Evropě a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v rámci
celé České republiky. Každoročně představuje přes 100 filmů z celého světa
a snaží se podporovat kvalitní dokumentární filmy se sociální, politicky angažovanou a lidskoprávní tematikou. Tyto
filmy byly vybrány z více než 1 600 přihlášených snímků.
Kromě Prahy se festival úspěšně rozšířil
i ve 29 městech v celé České republice.
Letos se mezi ně zařadil i Brno a Mikulov. V Mikulově bude filmová přehlídka
probíhat ve dnech 17.–20. března, v jihomoravské metropoli pak ve dnech
22.–30. března. Jako každý se festivalu
zúčastní i desítky zahraničních hostů,
většinou režisérů, ale i hlavních postav
vybraných dokumentárních filmů, kteří
budou přítomni debatám bezprostředně
po skončení projekcí.
(tof)

a maximálně jim podám něco na
pití,“ dodává.
Kolu věnuje Březina vždy posledních 14 dnů v červnu. Potom
už musí na led, ze kterého prakticky celý rok nesleze. Což potvrdil
i v Kanadě, kde zůstal i po závodech 20. února, a to až do 3. března, aby se zde připravoval na mistrovství světa. To proběhne 23.–29.
března v italském Turíně.
Michal se ke krasobruslení dostal
po sledování pohádkové české hokejové cesty olympijským Naganem – v tu dobu chtěl do rukou hokejku. Jenže neuměl bruslit a tak
musel začít pěkně od píky. Když už
se začal ošívat, že krasobruslení nechá, začaly přicházet první úspěchy.
A ty nakonec také rozhodly. Zatímco

Michal Březina začal svoji úspěšnou krasobruslařskou kariéru již v útlém dětství.

KRBY stav.

tel.: 603 212 847
fax: 517 377 495
e-mail: zdelis@seznam.cz

Tel.: 723611846
www.krbystav.cz

stavíme krby, komíny
i kachlová kamna.

Fámy o nečistém rozhodování se potvrdily. Před zahájením her totiž
americký sudí John Inman zaslal
osobní mail 60 rozhodčím a vyzval
je, aby nenadhodnocovali Pljuščen-

ka a Jouberta. Šlo o jeden z aktů zámořské války proti Evropě, vyhrocené v olympijském roce. Už dávno
se ví, že nejde o objektivní sport. Ten,
kdo by jednou přišel na to, jak spravedlivě krasobruslaře oznámkovat,
by měl být navržen na Nobelovou
cenu. Michalovo konečné 10. místo
je však i tak nejlepším umístěním
českého muže na olympiádě od Albertville 1992, kde Petr Barna vybojoval bronz. „Jestli se Michal bude
zlepšovat jako doposud, tak v Soči
2014 už pojede o medaili,“ předpovídá mu budoucnost Karol Divín.
Petr Podroužek

Soutěž Podnikatel roku 2009 zná vítěze
Jaroslav Klíma, generální ředitel
společnosti TESCAN, s.r.o., se stal
Podnikatelem roku 2009 Jihomoravského kraje. Diplom a trofej převzal
4. února z rukou hejtmana kraje Michala Haška a zástupce pořadatelské
společnosti Ernst & Young.
„Soutěž Podnikatel roku považuje
náš kraj za prestižní a důvěryhodnou
akci. Za každým nominovaným se
skrývá zajímavý podnikatelský příběh. Především pak ochota vzít na
sebe riziko, síla tvořit hodnoty a v neposlední řadě také schopnost dát
práci dalším lidem. Pro mne je tato
soutěž nadějí, že i v současné nelehké
ekonomické situaci mohou být úspěšní podnikatelé. Jihomoravský kraj se
podle svých sil snaží především vytvářet podmínky těm, kdo s podnikáním začínají. Ať již dotacemi pro začínající živnostníky, nebo budováním
podnikatelských inkubátorů pro
nové firmy využívající inovačních
technologií,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Jaroslav Klíma se celý život zabývá
elektronovými mikroskopy. Impulzem

pro začátek podnikání byl rozpad
podniku TESLA a seznámení se s technologií počítačového zpracování obrazu. Jak sám říká, podnikat začal
s kolegy z nouze a za podnikatele se
začal považovat až s přijetím prvních
zaměstnanců. Dnes jeho firma zaměstnává přes 100 techniků,vývojářů

a vyvíjí a vyrábí špičkové elektronové
mikroskopy a s nimi související speciální software a další zobrazovací přístroje. Téměř 100 % produkce jde na
export, přístroje značky Tescan používají například kriminalistické laboratoře v USA či Rusku nebo firmy
v Asii i Evropě.
(red)

sdružení Klub Domino, Dětská tisková
agentura. Jejím posláním je především
popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně
přispívají k utváření kvalitního vztahu
mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi
a jejich vedoucími.
V lednu a únoru probíhají regionální
kola Zlatého Ámose. V nich musí žáci
své návrhy před porotou obhajovat. Ze
semifinále, konaného počátkem března, pak postoupí šest pedagogů do finále, které proběhne v pátek 26. března v Praze. Bližší informace o anketě
najdete na www.zlatyamos.cz. (red)

plně k dispozici budou také expozice Památníku, který v klášteře sídlí,“ vysvětluje
Antonín Reček, ředitel Muzea Brněnska.
„Interiéry doplní nápadité květinové vazby inspirované především dobou baroka
a 19. století. Rostlině pojmenované pod-

Z kraje

Cena Zlatý Ámos putuje
do Rájce-Jestřebí
Vítězkou regionálního kola ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý
Ámos se stala učitelka Základní školy
a mateřské školy v Rájci-Jestřebí Iva Müllerová. Ocenění jí předal dne 9. února hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Hejtman při setkání s účastnicemi regionálního kola ankety ocenil především
skutečnost, že její účastníky nevybírá
školní inspekce, nadřízení či zřizovatel,
ale žáci, kteří své návrhy obhajují před
porotou soutěže. „I když do semifinále
ankety nemůžete postoupit všichni, můžete být hrdí už na to, že vašim žákům

Kamélie vystaví mezi knihami

inzerce

návrhy, realizace – obytné zahrady, stavby, rekonstrukce

Michal ve Vancouveru medaili nezískal, sestra Eliška je z olympiády přivezla hned čtyři.V Liberci, který byl
dějištěm IV. Zimní olympiády dětí
a mládeže ČR, se jí dařilo v rychlobruslení, kde uplatnila své krasobruslařské umění. Druhá Sáblíková
z ní ale prý určitě nebude.
V Kanadě se Michal ukázal ve
skvělém světle už během krátkého
programu. Když jej dokončil, zaťal
pěsti a nadšeně vykřikl. Byl zatím
nejlepší v jeho životě. Čtvrtý krasobruslař z mistrovství Evropy myslel
na 83 bodů, jež by znamenaly vstupenku do elitní šestky. Pak uviděl
na obrazovce 78 bodů a naštval se.
Hala pískala rozhořčením. Březina
se okamžitě zvedl, zasalutoval rozzlobeně rozhodčím a odešel.

stálo za to přihlásit vás do této ankety
a stali jste se tak nejoblíbenějším učitelem vaší školy,“ zdůraznil Hašek.
Anketa Zlatý Ámos se koná letos již po
sedmnácté, pořadatelem je občanské

Tradiční zimní výstava květů kamélií letos
zavítá na jižní Moravu. Unikátní živá sbírka
se na čtyři březnové dny přemístí ze zámeckého skleníku v Rájci nad Svitavou do
Památníku písemnictví na Moravě v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě.
„Kamélie se tentokrát představí ve společnosti knih, pro něž byly květiny inspirací. V průběhu výstavy pořádané ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Brně
bude návštěvníkům zpřístupněna mimořádná prohlídková trasa areálem kláštera,

le brněnského misionáře budou věnovány také přednášky vedoucího zámecké
zahrady Jana Dvořáka, odborníka na floristiku Slávka Rabušice a zámeckého
zahradníka Evžena Kopeckého,“ dodává
Reček s tím, že vystavená květinová
aranžmá nejen z kamélií doplní i zajímavá filmová produkce.
Výstava se uskuteční ve dnech 11.–14.
března 2010, otvírací doba 9.00–16.00
hodin v Památníku písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad.
(tof)
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Foto: Kryštof Turek

Automaty na mléko
si získávají oblibu

Teprve před nedávnou dobou začali první jihomoravští zemědělci
k prodeji části produkce mléka používat speciální automaty. Nyní
se ukazuje, že s automaty na čerstvé mléko objevili onu příslovečnou
díru na trhu. Podle všeho se totiž tato novinka těší mezi spotřebiteli velké oblibě a vypadá to, že novotvar „mlékomat“ se brzy stane
běžnou součástí slovní zásoby, stejně jako se tyto automaty v budoucnu budou vyskytovat v čím dál větším počtu tuzemských měst.
impulsem podle něj prý také byly
nízké výkupní ceny ze strany
zpracovatelů mléka, které by byly
pro chov krav likvidační.
„Zájem lidí nás potěšil, i bez nějaké plošné reklamy si cestu k automatu našli. Zájem lidí jsme předpokládali a to se potvrdilo,“ podotýká
Sigmund s tím, že u automatu se
střídají lidé všech věkových kategorií, kteří denně koupí na 540 litrů
čerstvého mléka, ke konci týdne dokonce přes 750 litrů.

Dlouhých osmnáct let – přesně tak
dlouho již existuje známá brněnská
kapela Nasal Drops. Výročí opravdové
dospělosti se její členové chystají oslavit stylově – vydáním nového CD.
„Osmnáct let existence pro nás
znamená velký osobní úspěch stejně jako to, že máme stále fanoušky,
kterým se naše muzika líbí. Je to
také důvod tvořit dál dobrou muziku, které je v poslední době málo,
zvláště když v současnosti převládá
muzika umělá, jako je třeba techno

a disco,“ říká Jiří Chadt, kapelník,
kytarista a zakladatel skupiny.
„Dříve jsme hrávali převzaté věci,
ale v posledních letech se nám daří
být soběstačnými v tvorbě jak hudby, tak textu,“ dodává bubeník Michal Sedlák s tím, že vlastní texty má
kapela výhradně české, jelikož je
ráda, když jí její posluchači rozumí.
A kam na heavymetalové Nasal
Drops zajít? „Hrajeme v podstatě
všude, kde pořadatelé seberou odvahu a pozvou nás. Dá se ovšem

Foto: Miloš Chadt

RUČENO NEMOVITOSTÍ,
VHODNÉ PRO KLIENTY
V REGISTRECH, vyplácení
exekucí, dražeb, zástavních
práv, oddlužení, půjčky-úvěry.

www.exfinance.cz
tel.: 602 848 174

Tel.: 777 900 925
Rodinné a občanské právo

Oddlužení osob
(Osobní bankroty)

Mendelova univerzita v Brně nabízí
velké množství studijních oborů

9xHFRSRWĳHEXMHWH
YüGüWQDOH]QHWHQD
www.mendelu.cz
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Vyhrajte CD v křížovce!

Řešení křížovky posílejte do 26. března na adresu redakce nebo na krizovka@ListyJM.cz. Pět z vylosovaných výherců
obdrží CD od legendární brněnské heavymetalové skupiny NASAL DROPS. Tajenka křížovky z č. 2/2010 zní: Parním
Soutěžte o ceny! vlakem na výlet do historie. | DVD s názvem Poslední jízda, které zajímavým způsobem zachycuje historii a provoz
na zaniklé trati mezi Vranovicemi a Pohořelicemi, získávají tito výherci: Zdenka Koutná ze Znojma, Jiří Hlaváček z Kuřimi, Jiří Gabriel z Brna,
František Čáslavský z Ivančic a Drahomíra Čuříková z Brna. Gratulujeme! Omluva: v čísle LJM 2/2010 si tiskařský šotek vybral svůj při úpravě
článku o lidech s nemocí motýlích křídel. Autorce Veronice Pochylé se za gramatické chyby omlouváme.

pro obyčejné lidi

inzerce

inzerce

Křížovka

Bezplatná
právní
pomoc

BANKA VÁM
NEPŮJČÍ?
MY ANO!

říct, že brněnské kluby BIGBÍT
a BROOKLYN jsou místa, kde hráváme nejčastěji,“ podotýká Sedlák
a doplňuje, že za největší úspěch
považuje to, když kapela sdílela na
Falcon festu pódium s Tublatankou
a skupinou Kern.
V březnu můžete Nasal Drops
slyšet naživo na Vysočině ve Víru,
další plánované koncerty naleznete na www.rock.cz/profil/nasaldrops a http://bandzone.cz/nasaldrops.
(tof)

Nasal Drops dospěli a chystají nové CD

inzerce

inzerce

a upozorňuje, že lidé by měli před
požitím mléko převařit a nejpozději do tří dnů spotřebovat.
Sigmund přitom vidí jako vítanou příležitost pro všechny jihomoravské zemědělce to, že jim
kraj uhradí část nákladů na pořízení automatu. „Určitě oceňujeme
podporu Jihomoravského kraje
s vyhlášením dotačního titulu na
zařízení automatu. Každý zemědělec, který provozuje mléčný
automat přivítal
možnost požádat Jihomoravský kraj o dotaci,“
uzavírá Sigmund
s tím, že na základě dosavadních
zkušeností se
družstvo rozhodlo, že v nejbližší
době rozšíří prodej díky instalaci
dalších tří mléčných automatů. Na
čerstvé mléko se tak lidé mohou
nově těšit u nemocnice ve Vyškově,
ve Slavkově u Brna či v brněnském
Novém Lískovci.
(tof)

Foto: JMK

„O automat jsme se začali zajímat
v říjnu roku 2009, kdy jsme se
s tímto zařízením seznámili ve
Slovenské republice. Zkušenosti
zde byly velmi dobré a tak jsme
předpokládali, že i u nás budou
mít lidé o takové mléko zájem,“
vysvětluje Cyril Sigmund, předseda představenstva akciové společnosti AGROS Vyškov – Dědice,
proč společnost koncem loňského
listopadu uvedla do provozu první automat ve Vyškově. Důležitým

A proč je podle něj o novinku takový zájem? „Lidé znovu objevují, co
je pravé přírodní mléko – je to surovina s možností přirozeného
zpracování na výrobky jako tvaroh,
sýry či jogurty,“ domnívá se Sigmund. Jeho slova potvrzují obyvatelé Vyškova, kterých se za pouhé
půl hodiny vystřídalo u automatu
hned dvanáct.
„S krabicovým
mlékem se rozhodně nedá srovnat, má plnější,
čerstvější chuť“
myslí si pan Pavel,
jeden z pravidelných zákazníků.
Je však neupravené mléko z automatu zdravotně
nezávadné? „Mléko je v automatu
po celou dobu
jeho uskladnění
a prodeje uchováváno při teplotě
4–8 °C a to nejdéle po dobu 24 hodin. U mléka se také pravidelně
provádí základní vyšetření syrového mléka na přítomnost mikroorganismů,“ vysvětluje Sigmund

strana 5

Listy jižní Moravy

12. – 13. března
Znovínský košt vín, Znojmo, Loucký
klášter. Ochutnávka znovínských ročníkových vín, pozdních sběrů, výběrů, ledových vín, úspěšných vín na tuzemských i světových výstavách, archivních
i unikátních vín.

13. března
Výstava vín, Svatobořice-Mistřín, kulturní dům. Tradiční výstava vín začíná ve
13:00 v kulturním domě. K poslechu Varmužova cimbálová muzika, pro gurmány
zvěřinové speciality
Tradiční výstava vín, Židlochovice,
inzerce
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

Masarykovo kulturní středisko. Výstava
malopěstitelů a profesionálů z Moravy,
Čech a Rakouska. Hudba, tombola, od
9.00 hod.
Místní výstava vín Vranovice, sportovní hala. Cimbálová muzika KATRÁN a večer k tanci a poslechu dechová hudba PONAVA. Začátek ve
14:00 hod.
Výstava vína mikulovské vinařské
podoblasti, Mikulov, zámecký sál. Začátek v 10:00 hodin, odpoledne cimbálová
muzika Kasanica.
Místní výstava vín, Lanžhot, sál
restaurace Podlužan. Tradiční výstava doplněná o vzorky vín z okolních
obcí Podluží, Rakouska a Slovenska.
Od 14.00 do 22:00 hodin. Cimbálová
muzika.
Těšetický košt 2010, Těšetice, Hostinec u Vlků. Od 18.00 hod., od 20.30
Cimbálová muzika Kalíšek.
Místní výstava Vacenovice, Hospoda u Letochů. S účastní vinařů z vinařské oblasti Weinviertel. Začátek ve
13.00 hod.
13. výstava vín v Kostelci u Kyjova,
Kulturní dům. Od 14.00 hod., přes
800 vzorků vín, tombola.

800 100 414
9<5È%Ë$352'È9È
%$3$3UDKD
.RXĜLPVNi

,1$'2%Ë5.8

CZ

L
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14. března
20. výstavka vín, Brno – Obřany, Hlaváčova 20. Od 10.00 do 17.00 hod., občerstvení, cimbálka.

inzerce

rozezní duchovní hudba
Velikonoce se nezadržitelně blíží –
a s nimi i tradiční brněnský Velikonoční festival duchovní hudby s mezinárodní účastí. Ten se přitom bude
ve dnech 28. března až 11. dubna konat v jihomoravské metropoli již podevatenácté.
„Na devatenáctiletou tradici festivalu jsme samozřejmě hrdi. Myslím,

že se za tu dobu festival stal součástí
běžného brněnského velikonočního
dění a mnoho lidí si navyklo spojit
oslavy největšího křesťanského svátku s hudebním prožitkem,“ říká Blanka Šaffková, tajemnice festivalu.
„Festival mezi Květnou a Bílou nedělí je umístěn svými obvyklými šesti večery tentokrát do tří brněnských

Výstava přiblíží historii Velikonoc

zachovaly dodnes a přirozeně se propojily s těmi křesťanskými. Pro věřící znamenají oslavu zmrtvýchvstání Krista po
jeho ukřižování a ti ostatní se určitě těší
na velikonoční vajíčka, pomlázku i veselou jarní výzdobu,“ říká Petr Lukas, jeden z organizátorů výstavy.
„Výstava připomíná některá tu více, tu
méně známá fakta z historie Velikonoc.
Vystaveny budou především jarní floristické dekorace z řezaných květin, pestrobarevné a voňavé hrnkové květiny,
taktéž dnes již zapomenuté lidové dekorace či drobné rituální pečivo, náboženské předměty spojené s Velikonocemi
a samozřejmě malovaná vajíčka, kraslice nebo perníky,“ vypočítává Lukas
a dodává, že zajímavé rozhodně budou
i informace o původně pohanských zvycích jako je například svěcení kočiček,
které řada lidí nyní vnímá jako automatickou součást „pravých“ křesťanských
zvyklostí.
Výstava v Baron Trenck Gallery v areálu
Kapucínského kláštera bude přístupná
od 27. března do 5. dubna denně kromě
pondělí od 10.00 do 16.00 hodin, na Velikonoční pondělí bude otevřeno. (tof)

Zdroj: Petr Lukas

Přijďte prožít nevšední zážitek
s našimi nejlepšími víny.
Stálá degustační expozice Salonu vín
České republiky na zámku ve Valticích.

Brněnské chrámy

NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, o.p.s.
Zámek 1 • 691 42 Valtice
tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz, narodni@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz

Víte, co znamená červená barva na velikonočním vajíčku nebo kolik podob
může mít „jidáš“? Pokud máte jen matné
tušení a zároveň byste se rádi dozvěděli
více o historii jarních svátků a tradičních
velikonočních zvycích, pak právě pro
vás je otevřena Jarní a velikonoční výstava v brněnské Baron Trenck Gallery.
„K Velikonocům – nejdůležitějším svátkům církevního roku – se váže mnoho
pověr a obyčejů. Některé jsou natolik
zažité, že se ve zjednodušené formě
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chrámů. Tři koncerty s velkými orchestry zaznějí v katedrále na Petrově, dva v minoritském kostele svatých Janů a jeden v Červeném
kostele,“ dodává Petr Altrichter, hlavní dirigent festivalu.
Jednotlivá hudební vystoupení
jsou přitom určena nejširší veřejnosti. „Koncerty jsou určeny pro všechny
věkové kategorie posluchačů a lidi
všech zájmů. Prezentují samozřejmě
tzv. vážnou hudbu, ale krásné chrámové prostředí a sváteční duch Velikonoc navodí potřebnou atmosféru
a dokáží tak oslovit i posluchače s jiným hudebním zaměřením,“ podotýká tajemnice Šaffková.
Možná jste také netušili, že právě
brněnský Velikonoční festival duchovní hudby je nejstarším podobným festivalem v celé České republice! „Byl prvním festivalem svého typu
u nás. Vznikl po revoluci v roce 1989,
před kterým samozřejmě nemohla
podobná akce existovat. V dnešní
době se podobný festival objevil
v Praze a v menším rozsahu i v dalších
městech; náš má však za sebou nejdelší tradici a je tudíž v této oblasti průkopníkem. Festival přesahuje hranice
Brna a lidé na něj přijíždějí z celé Moravy. O tom svědčí i to, že záštitu nad
ním převzal nejen primátor města
Brna Roman Onderka, ale i hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek
a biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle,“ uzavírá Šaffková.
(tof)

Program
28. 3. v 19.30, Katedrála sv. Petra a Pavla
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Český filharmonický sbor Brno
Sbormistr: Petr Fiala

29. 3. v 19.30, Kostel sv. Janů
Barocco Sempre Giovane
Edita Adlerová – alt
Pavel Svoboda – varhany

30. 3. v 19.30, Kostel sv. Janů
Večer vokální polyfonie
Stimmwerck
Franz Vitzthum – kontratenor
Klaus Wenk – tenor
Gerhard Hölzle – tenor
Marcus Schmidl – basbaryton

7. 4. v 19.30, Katedrála sv. Petra a Pavla
Pěvecký recitál Richarda Nováka
Filharmonie Brno
Richard Novák – bas
Dirigent – Jakub Klecker

8. 4. v 19.30, Červený kostel
Dětský pěvecký sbor Severáček
Sbormistryně: Silvie Pálková
Lukáš Trykar – klavírní a varhanní
doprovod

11. 4. v 19.30, Katedrála sv. Petra a Pavla
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Pražský filharmonický sbor
Sbormistr: Lukáš Vasilek
Martina Masaryková – soprán
Pavla Zbořilová – mezzosoprán
Aleš Briscein – tenor
Otokar Klein – tenor
David Szendiuch – bas
Dirigent: Leoš Svárovský

Podrobný program festivalu naleznete na
www.mhf–brno.cz.

V Kyjově vystavují půl tisíce kraslic
Kraslice, kraslice a zase další kraslice. Pořádnou snůšku malovaných vajíček, rovných pět stovek kraslic zdobených nejrůznějšími technikami bude mít možnost vidět
každý, kdo zamíří do Vlastivědného muzea
v Kyjově – až do 11. dubna zde totiž probíhá jedinečná výstava pod názvem „Kraslice ze sbírek Stanislava Loveckého“.
„Vybrali jsme kolekci 500 kusů kraslic, které
mapují nejznámější výzdobné techniky jako
je batikování, gravírování, lepení slámou, jezerní sítinou, drátkování či reliéfní voskové
techniky. Tyto tradiční techniky jsou doplněné i o techniky novější,“ prozrazuje Taťána
Martonová, jedna z organizátorek výstavy
a podotýká, že sběratel Stanislav Lovecký
vlastní celkem 1400 malovaných vajíček,
které prý sbírá již od dětství, kdy mu první
kraslici darovala jeho babička.
Návštěvníci se mohou těšit i na méně tradiční kraslice – kromě zdobených slepičích vajíček budou totiž k vidění i kraslice
kachní, husí, krůtí, křepelčí a pštrosí. Rekordmanem mezi miniaturními kraslicemi
je pak odrátované vlaštovčí vajíčko.
Nehrozí však tradici malování vajíček
v dnešní moderní době zánik? „Kraslice

mají na Moravě dlouhou tradici, maléreček
je poměrně hodně a navíc se tomuto umění
učí další generace,“ je přesvědčená Martonová. Paradoxně největším problémem je
podle ní na první pohled banální věc, a to,
že se těžko shánějí bílá slepičí vajíčka.
Mimořádný bude také doprovodný program výstavy – zájemci si budou moci
hned dvakrát pod vedením zkušených
lektorů vyzkoušet tvorbu kraslic či se naučit nové techniky zdobení.
„V rámci výstavy nabídneme zájemcům
možnost naučit se zvládnout základy techniky gravírování a lepení slámou tak, aby
byli schopni si pro své nejbližší připravit
kraslice sami,“ dodává Martonová s tím,
že první kurz proběhne 14. března a druhý
ve dnech 25. – 26. března v rámci předváděcí akce Velikonoce v muzeu. Více informací o výstavě na tel. 518 612 338 či na
www.masaryk.info.
(tof)

Foto: Muzeum Kyjov

Kam za vínem

březen 2010 | ročník 3
Foto: Petr Francán
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Kandidátní listiny pro volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR je nutné podat
do úterý 23. března

OZNÁMENÍ
Rada Jihomoravského kraje dne
18. února schválila Dotační program Jihomoravského kraje „Podpora včelařství“ pro rok 2010 (dále
jen „dotační program“). V rámci
dotačního programu jsou vyhlášeny dva dotační tituly.

Dotační titul 1
je určen pro fyzické osoby – zájmové
a začínající včelaře. Na tento dotační
titul je určena částka 1 150 000,00 Kč.
Maximální výše dotace na jednu akci
činí 15 000,00 Kč. Minimální výše
dotace na jednu akci činí 3 000,00 Kč.
Minimální podíl spoluúčasti žadate-

le z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů akce.
Dotace jsou vypláceny zpětně až po
předložení dokladů, na základě kterých příjemce uhradil výdaje spojené s realizací akce.

Dotační titul 2
je určen pro právnické osoby, které provozují nebo nejpozději v den
podání žádosti zahájí provozování
včelařského kroužku mládeže. Na
tento dotační titul je určena částka
350 000,00 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 000,00 Kč.
Minimální výše dotace na jednu
akci činí 5 000,00 Kč. Minimální

Krajský úřad získal cenu za kvalitu

Cenu za kvalitu ve veřejné správě,
kterou uděluje Ministerstvo vnitra
ČR, získal za rok 2009 Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Ocenění

mu bylo uděleno ve stupni „Organizace zvyšující kvalitu veřejné
služby“ za zavedení systému managementu jakosti dle mezinárodních
norem ISO 9001:2001.
„Systém řízení kvality dle normy
ISO 9001 byl na krajském úřadě zaveden v roce 2007, od té doby jsme
úspěšně absolvovali dva dozorové
audity a letos proběhne recertifikace systému,“ upřesnil ředitel
krajského úřadu Jiří Crha, který
ocenění převzal 9. února v Táboře
na 6. Národní konferenci kvality ve
veřejné správě.
Koncepce ISO normy má sice univerzální charakter, zpravidla je však
využívána spíše pro výrobní sektor
a s její aplikací ve veřejné správě

vyplnění žádosti o dotaci jsou
podíl spoluúčasti žadatele z vlastsoučástí elektronické verze. Lhůních prostředků je 5 % celkových
ta pro podávání žádostí o dotaci
uznatelných výdajů akce. Dotace
bude poukázána jednorázově banje od 15.3.2010 do 30.6.2010 do
kovním převodem na bankovní
15:00 hod. Rozhodující pro doruúčet příjemce nejpozději do třiceti
čení žádosti je okamžik převzetí
dnů ode dne podpisu Smlouvy
tištěného provedení žádosti vyhlašovatelem (nikoli předání
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jik poštovnímu doručení) nebo
homoravského kraje oběma smluvními stranami.
převzetí originálu žádosti o doAdministrátorem dotačního protaci vyhlašovatelem jiným způsogramu je Odbor regionálního rozbem přípustným podle zvláštních právních
voje KrÚ JMK,
předpisů.
který také zajišŽádosti o dotace
ťuje koordinaci mohou včelaři podávat Metodickou poprogramu a sloumoc při vyplňodo 30. června
vání a podávání
ží jako místo pro
žádostí o dotace, v průběhu lhůty
příjem a předběžné hodnocení žápro podávání žádostí o dotace, podostí o dotaci. Kontaktní osoby:
skytuje kontaktní osoba Odboru
RNDr. Iveta Macurová, dveře č.
regionálního rozvoje Krajského
330A, tel: 541 652 353, e-mail:
úřadu Jihomoravského kraje.
macurova.iveta@kr-jihomoravsky.
Úplné znění dotačního programu
cz, Ing. Pavel Illek, dveře č. 331A,
včetně příloh je zveřejněno na intertel: 541 652 314, e-mail: illek.panetových stránkách Jihomoravskével@kr-jihomoravsky.cz.
Žádost o dotaci musí být podáho kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru
na elektronicky na formuláři zveregionálního rozvoje Krajského úřařejněném na stránkách www.krdu Jihomoravského kraje. (red)
jihomoravsky.cz. Pokyny pro
nebyly příliš velké zkušenosti. Z tohoto důvodu bylo po předběžném
seznámení se s požadavky normy
rozhodnuto o jejím zavedení pilotně na dva odbory krajského úřadu –
odbor kancelář ředitele a odbor regionálního rozvoje, což se posléze
ukázalo jako velmi vhodné. Odbor
kancelář ředitele zajišťuje kromě jiného personalistiku, infrastrukturu
a materiálně technické podmínky
pro práci samosprávy i krajského
úřadu, odbor regionálního rozvoje
je zaměřen na poskytování žádaných služeb externím zákazníkům
(např. pokud jde o agendu evropských dotací). Přestože certifikovanou oblast tvoří pouze dva odbory,
aplikace tohoto systému se tak díky
jejich působnosti dotýká prakticky
celého úřadu.

Krajský úřad má dlouholeté zkušenosti rovněž s další metodou řízení kvality – aplikací modelu
CAF. „Přínosem určitě je, že se
nám podařilo provázat oba systémy dohromady a tak zesílit jejich
efekt,“ upozornil ředitel Crha. Připomenul, že se díky tomu zavedla
řada opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků úřadu –
např. byly osazeny směrovky navigující k budově úřadu ze všech
hlavních silničních tahů, přímo
v budově se zlepšil orientační systém, pracoviště informací a podatelny bylo přesunuto hned ke
vchodu do úřadu a byla vybudována specializovaná místnost poskytující zázemí rodičů malých
dětí, kteří na úřad přicházejí vyřídit své záležitosti.
(red)

Foto: Kryštof Turek

Foto: Roman Fiša

Kraj podpoří včelaře částkou 1,5 milionu korun

Kandidátní listiny pro
volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
ČR lze podat
Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje
vždy v pondělí – čtvrtek
v době od 8:00 do 16.00,
v pátek od 8:00 do 14:00
nejpozději 23. března 2010.
Kandidátní listiny jsou
přebírány v místnostech
č. 125A (budova IMOS,
I. patro) –
JUDr. Sychrová
č. 127A (budova IMOS,
I. patro) –
Jitka Odehnalová
č. 127A (budova IMOS,
I. patro) –
Iveta Dvořáčková
Dotazy lze směřovat na
telefonní čísla
541 652 216, 541 652 223,
541 652 220.

Na 28. a 29. května 2010 vyhlásil
prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Kandidátní listiny za Jihomoravský kraj je nutné podat na
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
nejpozději do 23. března do 16:00.
Kandidátní listiny mohou podávat registrované politické strany
a politická hnutí, jejichž činnost
nebyla pozastavena a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou
koalicí se považuje ta, kterou
všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině
jako koalici označí, uvedou členy
koalice a její název. Nejvyšší počty
kandidátů, které mohou být uvedeny na kandidátní listině v rámci
volebního kraje, stanoví příloha č.
2 k zákonu o volbách do Parlamentu ČR. V Jihomoravském kraji to je
maximálně 34 kandidátů. Krajský
úřad do 29. března přezkoumá podané kandidátní listiny, v případě
zjištění závad vyzve k jejich odstranění, přičemž zmocněnci politických stran (případně hnutí či koalic) mají lhůtu do 8. dubna.
Podrobné informace k problematice voleb včetně vzoru kandidátní listiny, vzoru prohlášení kandidáta, informací o přebírání kandidátních
listin (kontakty) jsou zveřejněny na
webových stránkách Jihomoravského
kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz.
V Jihomoravském kraji je 1 408 volebních okrsků a kandidáti se budou
ucházet o hlasy cca 959 000 voličů.
Jiří Crha
ředitel Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

inzerce

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
kromě kvalitní zdravotní péče nabízí svým
klientům bohatou škálu nadstandardních
preventivních programů. Pojišťovna nabízí
také speciální program Plaťte méně nebo
oblíbené cestovní připojištění.

Spolehlivá zdravotní péče
pro celou rodinu

Využívejte i výhod moderní formy
komunikace, kterou umožňuje
elektronická přepážka.
Více informací získáte na www.cpzp.cz
nebo na lince Infocentra 810 800 000.

více než
720 000 klientů

26 000 smluvních
zdravotnických zařízení

84 kontaktních míst
po celé České republice
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Dětští olympionici přivezli stříbro
který juniorskému sportu dlouhodobě pomáhá.
„Ročně do podpory sportu Jihomoravský kraj dává desítky milionů
korun - ať už na jednotlivé sportovní
akce nebo na rekonstrukci infrastruktury, jako jsou například drobná sportoviště na vesnicích. Snažíme se, aby byly v pořádku například
šatny nebo sportovní povrchy,“ říká
Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje. O tom, že se taková podpora vyplácí, potvrzuje podle něj
například krasobruslař Michal Březina, který svou profesionální kariéru nastartoval právě v reprezentaci za náš kraj a z dětské olympiády
po letech zamířil na olympiádu, kterou sleduje celý svět.
„Je to bezvadné a ukazuje to, že
výběr na dětské olympiády se bere
vážně, že skutečně jsou tam děti,
které se účastní závodu na vysoké
sportovní úrovni. Nedivil bych se,
kdyby i z této generace, která teď
byla na dětské olympiádě v Liberci,
vzešel nějaký budoucí olympijský
reprezentant,“ dodává Šifalda.
Informace o Hrách IV. zimní
olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji a kompletní výsledky naleznete na webové stránce
http://www.odm2010.cz. (tof)

Gólman Hovi:
Fanoušci Komety jsou úžasní!
Hovi před léty přestoupil ze země
tisíce jezer do Vsetína, potom se přesunul do Bratislavy, aby odtud zamířil do Brna. Proto ten jazykový ´guláš´. „Čeština je ale složitější, než
slovenština. České noviny si přečtu,
jen občas ne všemu rozumím,“ přiznává pro seveřany tak typický
blonďák. Hovi přitom jako brankář
nezačínal. Rok musel bruslit po ledě
jako ostatní hráči a čekat, až gólmanů nebude v týmu tolik. „Nechtěl
jsem trávit čas na střídačce, ale být
pořád na ledě,“ vysvětluje Sasu,
proč si zvolil pozici brankáře.

Mluví se o krizi, museli také
skokani slevit ze svých finančních nároků za startovné?
Krize nás zasáhla, ale manažeři závodníků na to moc ohled neberou.
Hlavně u špiček vůbec nějakou krizi neakceptují.
Který ze skokanů byl za těch
patnáct let nejdražší?
Olympijská vítězka Yelena Slesarenko z Ruska. Podle smlouvy nemohu její cenu zveřejňovat, ale její
výkon za to rozhodně stál, protože
jako první překonala na našem
území dva metry.

Foto: Petr Podroužek

Létající muži

se stěhují na výstaviště
Létající muže na silných strojích budou mít možnost spatřit návštěvníci
dosud největší freestylové akce na
jižní Moravě, která proběhne v sobotu 13. března na brněnském výstavišti. Freestyle Motocross Race Brno 2010
nabídne čtyřdílný program s absolutní tuzemskou novinkou, kterou
bude nedávno v USA vzniklé freestylové superkrosové závodění v hale.
V Brně se freestylisté takto střetnou
pod názvem Speed&Race.
Poprvé pod střechou Ronda odstartoval brněnský halový motokros
v roce 1991 a během svého trvání nabídl spoustu adrenalinu i zábavy.

Zvláště přechodem z dřevěného na
hliněný povrch tratě přibývali ve startovní listině velmi kvalitní jezdci z celého světa. Současně však stále palčivěji prosakovaly na povrch nevýhody
haly: stísněné zázemí, malý prostor
pro vybudování tratě i nízký strop.
Letos se však akce premiérově uskuteční v nesrovnatelně komfortnějším
pavilonu V na brněnském výstavišti.
Pořadatelé slibují nabitý program,
který zahrnuje Nejlepší jízdu, Nejlepší skok, Freestyle superkros závod
a společnou show, startovní listina
přitom obsahuje kompletní českou
freestylovou elitu. Nestor Petr Kuchař

předváděl svoje umění nedávno
v Číně a trojnásobný freestylový vicemistr světa Libor Podmol zase naváže Brnem na tréninkový pobyt
v Kalifornii. Chybět nebude ani nejmladší jezdec s vydařeným saltem
vzad Petr Pilát. Hlavní hvězdou ze
zahraničí by měl být Alister Sayer
z africké Botswany. O show navíc se
chce postarat Emmanuel Angius, který dokáže předvádět adrenalinové
kousky na trialovém motocyklu.
Brněnská sportovní lahůdka
představí létající muže na motocyklech v odpoledním (od 14.30 hod.)
a večerním (od 19.00 hod.) programu. Vstupenky na tuto akci jsou
k mání již nyní v síti Ticketstream,
www.ticketstream.cz.

Pozor, extra soutěž!
Jak se jmenuje nejmladší jezdec,
kterému se povedlo salto vzad?
a) Petr Pilát
b) Petr Pavlát
c) Petr Kuchař
Správné odpovědi posílejte do
10. března na adresu redakce nebo na
soutez@ListyJM.cz. Osm výherců
získá od agentury Ticketstream po
dvou vstupenkách buď na odpolední,
či večerní vystoupení.

Chystá se 65. běh za Lužánkami

Foto: Karel Walter

Brněnská laťka byla vyhlášena druhou nejlepší akcí veletržního města
za rok 2009. V patnáctém ročníku
mítinku, jenž proběhl v únoru, byl
nejlepší Alksey Dmitrik z Ruska
a mezi ženami Španělka Biethia
Ruth. „Nejraději ale vzpomínám na
desátý ročník, kdy jsem se, jako bývalý výškař, setkal s držitelem světového rekordu a fenoménem světových výškařských sektorů, Javierem
Sotomayorem z Kuby, který ve mně
zanechal nezapomenutelný dojem,“
říká s určitou nostalgií duše Brněnské laťky Ctibor Nezdařil.

V Brně byl Hovi poprvé na hokeji
před třemi roky. Až časem se dozvěděl, o jak historicky úspěšný sport
zde jde a jak fantastické fanoušky
Kometa má. V Brně bydlí Sasu i se
ženou a dvouletou dcerkou. „Pro
manželku je to tady těžké, česky
prakticky neumí. Dcera se učí anglicky a občas nějaké to vaše slovíčko
přece jen pochytí,“ říká Hovi, který
se s rodinou doma ve Finsku ukáže
v sezoně maximálně dvakrát do
roka. Jak přiznává, po odchodu
z Finska musel změnit svůj zažitý
brankářský styl. „U nás mají téměř

V sobotu 27. března 2010 se v městském parku Lužánky od 9. hodin
uskuteční mezinárodní běžecký závod ČPP Běh Lužánkami 2010, který je druhým nejstarším, dosud trvajícím během na Moravě. Tradiční
brněnský závod pořádá atletický
klub AC TRACK & FIELD Brno ve
spolupráci s Agenturou Walter.

„V minulém roce se na start postavilo 234 běžkyň a běžců z 8 evropských zemí v celkem 18 věkových
kategoriích. Hlavní závod mužů vytrvalců na 8000 metrů vyhrál etiopský vytrvalec Feyissa Mosissa, náš
reprezentant, mistr Evropy v triatlonu Filip Ospalý, doběhl na 4. místě,“ říká ředitel závodu Karel Wal-

lo lobem vyhodit puk z třetiny tak
šikovně, že se zapsal i do listiny
střelců. Jako zápisné musel potom
zaplatit do společné kasy tři tisíce
slovenských korun.
ter. Kvalitně obsazené pole elitního
závodu mužů se očekává i letos.
Jubilejní 65. ročník bude již tradičně měřen elektročasomírou s čipovým systémem. Součástí akce
bude i doprovodný program. „Závod je určen především sportovcům, zároveň však myslíme i na
jejich rodinné příslušníky a další
diváky, aby i pro ně byl čas strávený na závodech příjemný a odpočinkový,“ dodává Walter. Závod se
uskuteční převážně na asfaltovém
povrchu za každého počasí, tradiční zázemí pro závodníky bude
v SVČ Lužánky.
Záštitu pro letošní jubilejní ročník poskytl Michal Hašek, hejtman
Jihomoravského kraje.
Aktuální informace, výsledky či
fotografie naleznete na www.behluzankami.cz, bližší informace o pořádajícím atletickém klubu, vycházejícím z odkazu slavné TJ Zbrojovka
Brno, na www.actrackandfield.cz.

Futsalisté si přivydělávají v kopačkách

Foto: Petr Podroužek

Foto: Petr Podroužek

Na některé výškaře je krize krátká
Můžete aspoň napovědět,
jaké auto by si za to člověk
koupil?
To už zrovna můžu říct částku, ale
vůz střední třídy by za to byl.
Na jak dlouho dopředu skokany domlouváte?
Největší hvězdy je nutno nasmlouvat minimálně tři měsíce dopředu
a je to poměrně risk, protože ani oni
sami neví, jaká bude jejich forma
anebo jestli se nezraní. S novými
hvězdami se jedná ze dne na den.
V Brně se představily občas
výškařské osobnosti, které
toho ale nakonec příliš nepředvedly...
Toto je velké riziko pořadatelů
a nekorektnost manažerů, když
každý z nich chce mít svoje jisté
a tak domlouvá těm lepším závodníkům startovné pevné, což je špatně. To by mělo být podmíněno výkonem, ale bohužel mítinků tohoto
tipu je mnoho a tak si mohou manažeři vybírat. Jen těžko se dá
předpokládat, že by se všichni pořadatelé domluvili na jednotných
pravidlech.

Na schůzku přišel
ochránce hokejové svatyně brněnské Komety
Sasu Hovi (27) se šálou důkladně omotanou kolem krku,
s teplou čepicí
a v rukavicích. A to
i přesto, že o nějaké
velké zimě nemohla
být ani řeč. „Som nemocný,“ hned se omluvil
češtinou mixovanou se slovenštinou finský gólman.

Foto: Petr Podroužek

tovců z celé republiky by však dětští
olympionici možná nedosáhli, nebýt podpory Jihomoravského kraje,

Foto: Regina Böhmová

(dokončení ze str. 1)
Senzačního druhého místa v rekordní konkurenci mladých spor-

všichni gólmani podobný styl. Byl
jsem technický a tedy hravější typ.
Tady jsem se musel naučit rychleji
číst hru a občas provádět zákroky
ala Dominik Hašek,“ usmívá se brněnská opora a pokračuje: „dokonce jsem se s ním nechal vyfotit,
abych se doma ve Finsku pochlubil
proti komu jsem nastupoval.“
Na sever Evropy se Hovi asi časem zřejmě vrátí. Ve Finsku má zajištěné bydlení i plno známých.
Přesto doufá, že v Brně bude ještě
nějakou dobu bydlet – smlouvu má
zatím do konce sezony. „V Brně se
mi líbí. Jsou zde navíc i super fanoušci,“ libuje si gólman, jenž za
hráče Komety s nejtvrdší střelbou
považuje Jaroslava Svobodu. Sasu
přitom mrzí, že se Kometa nedostala do play off. „Škoda, na začátku
nebyl tým sehraný, ale kádr jsme
na to měli,“ podotýká brankář.
Hovi je příkladem toho, že i gólman by si měl nechat do smlouvy
dát klauzuli o prémii v případě dosažení gólu. Na Slovensku se mu
totiž v utkání s Trenčínem podaři-

Hned při svém premiérovém startu
v nejvyšší soutěži se podařilo brněnským futsalistům FC Tango
Brno splnit cíl. „Chtěl jsem, přestože jsme nováčkem, postoupit do
play off. To se nám splnilo ještě
před koncem základní části. Nemůžeme už skončit celkově horší než
sedmí,“ pochvaluje si předseda
mužstva Jiří Štěrba.
Ve svém kádru má hned tři reprezentanty, kteří přivezli z mistrovství Evropy v Maďarsku bronzové medaile – bývalého fotbalistu
Brna Michala Beleje, Víta Blažeje
a Josefa Havla. „Teď už jen, aby-

chom neskončili po základní části
na horším než třetím místě. Jen tak
se vyhneme suverénní Chrudimi.
Tu ale nechce dostat nikdo,“ přeje
si předseda. Chrudim totiž ztratila
letos pouhý bod, a to právě po remíze s Tangem. To Jiří Štěrba by
bral za soupeře brněnský Helas.
„Nemuseli bychom nikam cestovat,
ušetřilo by se za dopravu a navíc
by přišlo na derby určitě více diváků,“ říká Štěrba.
Tango patří mezi poloamatérské
týmy, takže základní plat deset tisíc
je zde tak na hranici maxima. Hráči si proto vedle futsalu přivydělá-

vají i v kopačkách. „Na plat se mi
skládají Tango s fotbalovou brněnskou čtvrtí Líšeň,“ prozrazuje Listům jižní Moravy současný nejlepší futsalový střelec české ligy
Michal Belej a doplňuje, že u Tanga
dokonce podepsal doživotní smlouvu. „Jsem kmenový hráč Brna, ale
působím na půlročním hostování
v Líšni. S fotbalem chci rozhodně
pokračovat. Nevidím problém
zkombinovat druhou nebo třetí
ligu s futsalem, jen v té v nejvyšší
už by to asi nešlo,“ dodává Belej.
Zatímco profesionální Teplice
mají rozpočet na sezonu sedm milionů, Tangu musí stačit miliony
tři. Stejně jako například ve fotbale se to i v české futsalové lize jen
hemží cizinci. Například v Teplicích obléká dres pouze jediný český futsalista, reprezentační kapitán Martin Dlouhý. A kolik se dá
futsalem vydělat? U nás nejlépe
placený hráč z Brazílie si přijde měsíčně na 70 000 korun, o čemž se
nezdá ani většině fotbalistů.
Sportovní stranu připravil
Petr Podroužek
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