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Jižní Moravou
za prací i zábavou

CEITEC odstartoval svoji činnost

Hejtman Michal Hašek a rektoři Masarykovy
univerzity Mikuláš Bek a Vysokého učení
technického Karel Rais (vlevo) při zahájení
činnosti CEITECu.

Brno jako budoucí centrum vědecké excelence představila 26. září
konference, která zahájila činnost
Středoevropského technologického institutu – CEITEC. Projekt za
5,2 miliardy korun na půdě kampusu Masarykovy univerzity symbolicky odstartovali předseda vlády
Petr Nečas a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu

s představiteli zúčastněných vysokých škol.
„CEITEC je vynikající věc pro celou Českou republiku, nejen pro Jihomoravský kraj či Brno. Fakticky
potvrzuje úlohu Brna a jižní Moravy
jako jedničky mezi regiony v České
republice v oblasti podpory vědy,
výzkumu a inovací. Středoevropský
technologický institut do našeho

regionu přivede další vědce,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.
„Nestačí jen postavit budovy, ale
musíme získat také vědce a naplnit CEITEC živou vědou konkrétními projekty. Příchod špičkových vědců zabezpečuje prostřednictvím programu
SOMOPRO Jihomoravské centrum pro
mezinárodní mobilitu. V posledních
třech letech jsme takto investovali jako
jediný kraj v zemi sto milionů korun.
Rozhodnutím zastupitelstva na další
tři roky uvolníme z krajského rozpočtu dalších sto milionů korun. Jsou to
peníze, které se jižní Moravě, Brnu
a především vědě a výzkumu bohatě
vrátí,“ doplnil hejtman Hašek.
Jedinečnost CEITECu spočívá
v propojení výzkumu věd o živé
přírodě s oblastí pokročilých materiálů a technologií. Unikátní přístroje bude využívat na 600 vědců
a téměř 1200 studentů, ale také firmy z ČR i zahraničí. Centrum vědy,
které má v Brně podobu dvou špičkových pracovišť, bude dostavěno
v roce 2014.
(red)

Po vínech z ciziny

už nešilhám

Přichází Moravský podzim
Léto nenávratně dalo sbohem a o slovo se hlásí podzim. Ovšem ne ledajaký –
ve dnech 7.–21. října rozezní Brno Moravský podzim, již šestačtyřicátý
ročník mezinárodního hudebního festivalu, který nabídne všem milovníkům
hudby bohatou nadílku v podání excelentních interpretů!

Rozhovor s populárním hercem
Miroslavem Táborským
čtěte na straně 7

V Brně vznikl první Senior Point v ČR
F tii l sii přitom
Festival
řit za té
téměř
é ěř půl
ůl století
t l tí
své existence vybudoval mezi publikem značné renomé. „Po tolika letech
lze samozřejmě mluvit o tradici, a to
nikoli o jedné. Festival si jich vytvořil
hned několik – od zahajovacího rituálu na brněnské radnici přes tradiční
místa, na nichž probíhá až po svůj výjimečný charakter tematického festivalu. Důležité však je, že ve svých tradicích neustrnul a nalézá stále novou
funkci, odpovídající aktuální potřebě,“ říká Lenka Zlámalová, jedna z organizátorek akce.
„Festival vzniknul ve druhé půli
uvolněných šedesátých let jako
„okno do svobodného světa“. Tento
charakter si dokázal podržet i v letech normalizační cenzury a po sametové revoluci zůstal přirozeným
kulturním atributem Brna jako velkoměsta uprostřed Evropy a jedním
z ohnisek hudebního života na Moravě,“ přibližuje Zlámalová.
(pokračování na str. 6)

První Senior Point v České republice dne 6. září na brněnském
Mendlově náměstí slavnostně otevřel hejtman Michal Hašek spolu
s radní Marií Cackovou. Senior Point je koncipován jako informační
centrum pro seniory. Starší spoluobčané zde obdrží komplexní informace týkající se jejich životních

potřeb z oblasti bezpečnosti, sociálního systému, zdravotnictví, volnočasových aktivit, bytové problematiky a poradenství, nechybí
například ani bezplatný přístup na
internet.
„Tak, jako jsme před několika
lety zahájili projekt Rodinných
pasů, stejně jsme mysleli také na

Vinaři sklízí

Filmová smršť v Brně

Obchod s pietou

Jihomoravští vinaři mají nyní napilno – ve vinohradech panuje čilý
ruch a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět!

Hned dva filmové festivaly s desítkami výjimečných snímků čekají
na podzim na fanoušky stříbrného plátna.

Zatímco hokejový svět truchlil nad tragédií v Jaroslavli, někteří lidé
začali s památkou zesnulých hokejistů obchodovat…

naše seniory – od letošního roku
jsme tedy opět jako první z regionů ČR umožnili seniorům získat
takzvaný Senior pas. Jsem velmi
rád, že této příležitosti využilo 55
tisíc seniorů. První Senior Point,
který jsme dnes otevřeli, rozhodně není poslední – budou následovat další ve všech okresních
městech jižní Moravy,“ uvedl při
slavnostním otevření hejtman Michal Hašek.
„Jde nám o to, abychom lidem
v pozdním středním věku, lidem, na
které někdy tato společnost zapomíná, nabídli pomocnou ruku a otevřeli jim možnosti dalšího aktivního života. Jsem ráda, že myšlenka
informačního centra pro seniory
nalezla jasnou formu a dnes zde otevíráme první z celé sítě,“ doplnila
radní Marie Cacková.
Při příležitosti otevření Senior
Pointu předal také hejtman Hašek čestný Senior pas starobrněnskému opatovi Lukáši Evženu
Martincovi.
(red)

Brno na internetu
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Jižní Morava ukázala, že v klíčových věcech
umíme táhnout za jeden provaz

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Vážení Jihomoravané,
před několika dny, na začátku října,
jsme měli možnost oslavit Mezinárodní
den seniorů, který lidé na celém světě
slaví už od roku 1998. Je to oslava
životních zkušeností, moudrosti a laskavosti. Jihomoravský kraj pro generaci,
která prožívá svůj podzim života, připravil dárek – v areálu starobrněnského
kláštera byl otevřen první Senior Point,
informační centrum pro seniory, kde lze
získat komplexní informace týkající se
životních potřeb seniorů z řady oblasti,
nechybí například ani bezplatný přístup
na internet. Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj je opět v něčem první. Jako
první z regionů ČR jsme umožnili seniorům získat Senior pas, slevovou kartu
pro občany starší 55 let. První Senior
Point, který jsme otevřeli, rozhodně není
poslední – otevřen byl také v Blansku
a budou následovat další ve všech
okresních městech jižní Moravy.
V závěru září udělali krajští zastupitelé dvě klíčová rozhodnutí. Především
jsme po důkladných přípravách schválili Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – tedy jakýsi územní
plán jižní Moravy. Chci ocenit, že zastupitelstvo schválilo tento strategický
dokument – nezbytný pro rozvoj jižní
Moravy v budoucích letech v celé řadě
oblastí – drtivou většinou hlasů. Bereme vážně připomínky, se kterými jsme
byli konfrontováni v průběhu přípravy
a vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, proto zastupitelstvo
přijalo také dvě doprovodná usnesení.
To první hovoří o tom, že tyto zásady
budou i v budoucnu dokumentem dynamickým. První vyhodnocení toho,

zda se významně nezměnily okolnosti
a není třeba do nich udělat nějaký zásah,
bude podle usnesení zastupitelstva už
za osmnáct měsíců a dále periodicky
každé dva roky bude předložen do konce května přehled zejména ve vazbě
na dopravní infrastrukturu kraje. Druhé
usnesení ukládá krajské radě do konce
února příštího roku zpracovat záměr
vzniku kompenzačního fondu JMK jako
dobrovolného opatření kraje v návaznosti na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Jde o dobrovolné
rozhodnutí krajské samosprávy, něco
výjimečného, co nemá žádný jiný kraj.
Velmi si vážím toho, že všechny politické
kluby v současném zastupitelstvu tento
dokument podpořily. To je něco, co dává
tomuto dokumentu velkou naději a stabilitu a ukazuje na to, že přes různost názorů jsme byli schopni se sjednotit. Jižní
Morava ukázala, že v klíčových věcech
umíme táhnout za jeden provaz.
Druhým klíčovým rozhodnutím krajského zastupitelstva byla optimalizace
středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Výsledkem je sloučení 30
středních škol do 15 subjektů. Jedná
se o rozhodnutí, které je nezbytné. Uvědomuji si, že to není krok populární, ale
jde o výraz odpovědnosti do budoucna,
který podpoří kvalitu středoškolského
vzdělávání a oborovou pestrost nabídky vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Tím optimalizace nekončí. Do konce
roku budeme chtít připravit kritéria
pro budoucí optimalizaci gymnázií
zřizovaných Jihomoravským krajem,
diskutovat ho se všemi partnery v kraji
a poté v rámci zastupitelstva dohodnout takový postup, aby v příštích
dvou až třech letech budoucí zastupitelstvo podle předem daných kritérií
pokračovalo v optimalizaci gymnázií
zřizovaných krajem. I když v některých
místech v kraji nebude toto rozhodnutí
přijímáno s nadšením, považuji ho za
odpovědné a nutné. Do budoucna pomůže jak krajskému střednímu školství,
tak kraji jako celku. Chci poděkovat
zastupitelům všech politických stran,
kteří v hlasování podpořili optimalizační
kroky Jihomoravského kraje, protože
učinili zodpovědné rozhodnutí.

Akademická zahrada v Lednici otevřena

Za účasti hejtmana Michala Haška
a děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Roberta Pokludy
byla 26. září v Lednici slavnostně
otevřena Akademická zahrada.
Zahrada vznikla na ploše 5600
metrů čtverečních v sousedství fakultních budov a kolejí. Bude veřejně přístupná a bude zároveň sloužit
jako modelová předloha pro obce
i širokou veřejnost.
„Těší mne, že Jihomoravský kraj
mohl svým významným dílem – dotací ve výši devíti milionů korun - přispět k uskutečnění tohoto díla,“ řekl
při otevření hejtman Hašek. „Jsem
přesvědčen, že Akademická zahrada
bude výborně sloužit svému účelu jak výuce studentů, tak jako experi-

mentální pracoviště. Současně zde
budou představovány nové technologie, materiály a sortiment uplatnitelný při úpravách veřejného prostranství měst a obcí,“ dodal hejtman.
V projektu založení zahrady architekti navrhli vysadit na pozemek
ucelenou škálu rostlin, stromů,
keřů, popínavek a květin všech druhů, které se v současnosti uplatňují
v parcích. Zahrada by tak měla sloužit jako modelová předloha pro obce
i zájemce o zahrádkářství a krajinářskou tvorbu. Založení Akademické
zahrady je součástí strategie zahradnické fakulty. Záměrem je vybudovat v regionu centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání v tomto
oboru.
(red)
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Optimalizace středních škol schválena
Krajské zastupitelstvo dne 22. září
rozhodlo o optimalizaci středních
škol zřizovaných Jihomoravským
krajem. Výsledkem je sloučení 30
středních škol do 15 subjektů.
Jediným rozdílem proti původnímu návrhu je zachování samostatné
existence Gymnázia Židlochovice.
Zastupitelstvo současně uložilo odboru školství do konce března příštího roku připravit kritéria pro komplexní změny v gymnaziálním
vzdělávání v Jihomoravském kraji,
podle kterých bude nastavena koncepce všech gymnázií zřizovaných
krajem (včetně Gymnázia Židlochovice a Gymnázia Hustopeče).
„Jedná se o rozhodnutí, které je
nezbytné. Uvědomuji si, že nejde
o krok populární, ale o výraz odpovědnosti do budoucna, který podpoří kvalitu středoškolského vzdělávání a oborovou pestrost nabídky
vzdělávání v Jihomoravském kraji.
Chci poděkovat zastupitelům všech
politických stran, kteří v hlasování
podpořili optimalizační kroky Jihomoravského kraje, protože se jedná
o zodpovědné rozhodnutí,“ uvedl
hejtman Michal Hašek s tím, že je

1.
2.
3.
4.
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přesvědčen, že optimalizace přinese
zkvalitnění středoškolské soustavy
v kraji.
„Do konce roku budeme chtít zveřejnit kritéria pro budoucí optimalizaci gymnázií zřizovaných Jihomoravským krajem, diskutovat ho
se všemi partnery v kraji a poté
v rámci zastupitelstva dohodnout
takový postup, kdy by v příštích
dvou až tří letech budoucí zastupitelstvo podle předem daných kritérií pokračovalo v optimalizaci krajských gymnázií zřizovaných krajem.
I když na některých místech v kraji nebude toto rozhodnutí bráno
s nadšením, považuji ho za odpovědné a nutné, které do budoucna
pomůže jak krajskému střednímu
školství, tak kraji jako celku.,“ doplnil hejtman Hašek.

Úspory přes půl miliardy korun
během čtyř let
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil, že školy jsou dnes
obsazené ze 75 procent, a kdyby se
místa nerušila, byla by za tři roky
obsazenost pětapadesátiprocentní.

Sloučením by se měl počet míst ve
školách snížit asi o 2 000 míst, půjde
však o ta, která už dnes zůstávají po
každoročních zápisech nenaplněná.
Jak zdůraznil, školy se neruší, ale
sestěhovávají.
„To, co jsme chtěli zachovat, je zachování dobrého vzdělání ve všech
regionech Jihomoravského kraje.
Oborové nastavení se určitě podařilo. Systémově jsme vyřešili záležitost obchodních akademií v celém
kraji,“ uvedl Juránek, podle kterého
by kraj bez optimalizace příští rok
doplácel na provoz škol 187 milionů
korun. Tato částka by během čtyř
let narostla až na 550 milionů korun, tedy desetinu krajského ročního rozpočtu.
„Naším cílem je, abychom nachystali pro příští politickou reprezentaci kraje nejlepší materiál, aby
mohli pokračovat v optimalizaci.
Věřím, že se to během příštích
dvou let podaří a že jihomoravské
školství bude patřit k nejlepším
v České republice,“ dodal náměstek Juránek.
Předseda Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost krajské-

Slučované školy (červeně je nástupnická organizace):
SOŠ a SOU – MŠP, Letovice, Tyršova 500 a Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430
OA, SOŠ knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
a OA a VOŠ obchodní, Brno, Pionýrská 23
SŠUD a VOŠR, Brno, Husova 10 a VOŠ oděvního designu a managementu a SPUŠ textilní,
Brno, Francouzská 101
SŠIT a SP, Brno, Purkyňova 97 a SPŠ elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
SŠ potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 a SOŠ a SOU obchodní, Brno, Jánská 22
SOŠ průmyslová E. Beneše a SOU, Břeclav, nábř. Komenského 1 a Obchodní akademie,
Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 a OA a JŠ s právem SJZ, Hodonín, Velkomoravská 13
SOŠ oděvní a SOU, Strážnice, Úprkova 1733 a SOŠ, Strážnice, Skácelova 890
VOŠ, SOŠ a SOU, Bzenec, nám. Svobody 318 a SŠ lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549 a Střední odborná škola zdravotnická
a sociální, Kyjov, Komenského 46
Gymnázium, Bučovice, Součkova 500 a Obchodní akademie, Bučovice, Komenského nám. 211
Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 a SŠ zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50
Gymnázium a Střední pedagogická škola, Znojmo, Pontassievská 3 a Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4
OŠO a SOUŘ, Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127 a SOŠ a SOU dopravní a mechanizační, Ivančice, Krumlovská 25
SOU, Tišnov, nám. Míru 22 – převod činnosti ZŠ a internátu ze ZŠ a DD Předklášteří

Návrh názvu sloučené školy
Masarykova střední škola Letovice

Účinnost
1. 7. 2012

OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno

1. 7. 2013

Střední škola umění a designu a VOŠ Brno

1. 7. 2012

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno 1. 7. 2012
Střední škola potravinářská, obchodní a služeb Brno
1. 7. 2012
Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav
1. 7. 2012
Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín
Střední škola Strážnice
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov

1. 7. 2012
1. 7. 2012
1. 7. 2012
1. 1. 2012

Gymnázium a OA Bučovice
Gymnázium a SOŠ zdravotnická a zemědělsko-ekonomická Vyškov

1. 7. 2012
1. 7. 2012

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyko- 1. 7. 2012
vá škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
Střední škola dopravy, obchodu a služeb
1. 1. 2012
Střední škola a Základní škola Tišnov

Příprava rozpočtu 2012 vrcholí
Během uplynulého léta byly shromážděny podklady pro sestavení
rozpočtu od jednotlivých správců
kapitol a nyní začne jeho detailní
projednávání. Konečná podoba
krajského rozpočtu na příští rok by
měla být zastupitelstvu předložena
za zasedání 15. prosince letošního
roku. Již nyní je zřejmé, že kraj se
bude muset vypořádat s řadou negativních vládních rozhodnutí. Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje
na rok 2012 ovlivní zejména následující skutečnosti:
1. Pokles příjmů ze sdílených
daní
I když ministerstvo financí předpovídalo na rok 2011 pro náš kraj růst
daňových příjmů o 200 mil. Kč, ve
skutečnosti to bude pouze cca 30
mil. Kč. Návrh státního rozpočtu na
rok 2012 opět předpovídá hospodářský růst a růst daňových příjmů.
Po špatných zkušenostech s vládními odhady z minulých let nelze na
ministerstvem slibovaný růst spoléhat.
2. Vyšší výdaje na financování
projektů EU
V souvislosti s projekty EU realizovanými krajem a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi rostou oproti roku 2011 výdaje na
povinné spolufinancování projektů, financování neuznatelných nákladů i předfinancování. Jedná se
o logický vývoj, neboť programovací období 2007–2013 se chýlí ke
konci a kraj realizuje velké množství projektů, k jejichž financování se zavázal. Navíc v minulém

roce vláda zrušila svůj slib kofinancovat 7,5% na evropské projekty, což opětovně zvyšuje nároky na náš rozpočet.
3. Vyšší výdaje v oblasti dopravy
Návrh rozpočtu v oblasti dopravy
významným způsobem ovlivňuje
deklarace vlády, že se nehodlá řídit
Memorandem o zajištění stabilního
financování dopravní obslužnosti
veřejnou regionální železniční
osobní dopravou uzavřeným mezi
Českou republikou, kraji a Asociací
krajů České republiky.
4. Dokrytí přímých výdajů na
vzdělávání
Návrh rozpočtu v oblasti školství
ovlivňuje skutečnost, že ve školním roce 2011/2012 dojde vzhledem k demografickému vývoji
k dalšímu významnému snížení
počtu žáků středních škol. Finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na tzv. přímé náklady na vzdělávání již nebudou
v roce 2012 na pokrytí platů pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců při nezmenšeném
počtu škol postačovat. I přes probíhající optimalizaci sítě škol,
bude nutné z rozpočtu Jihomoravského kraje dokrýt výpadek dotací na přímé náklady na vzdělávání
ze státního rozpočtu.
5. Nízká úroveň dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí
Návrh rozpočtu v oblasti sociálních věcí ovlivňuje výše výdajů,
které budou v návrhu zákona
o státním rozpočtu ČR na rok 2012

ho zastupitelstva Jiří Janda uvedl,
že i po tomto kroku zůstává v kraji
nabídka 11 800 míst na středních
školách pro 8 500 žáků vycházejících z devátých tříd. „K tomu je třeba ještě připočítat dalších asi 2500
až 3000 míst na školách soukromých, obecních a církevních. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že
optimalizace bude pokračovat,“
zdůraznil Janda.
Jednání krajského zastupitelstva
se zúčastnil také ministr školství Josef Dobeš, který podle svých slov
přijel podpořit a povzbudit jihomoravské zastupitele k další vlně optimalizace sítě středních škol. „Je
málo dětí a hodně škol. Věřím, že
společný úkol mi pomohou jihomoravští zastupitelé zase o kousek
zvládnout,“ řekl ministr Dobeš
Proces optimalizace probíhá již
od vzniku kraje. V průběhu roku
2001 převzal kraj 278 školských příspěvkových organizací, k 1. 9. 2011
jich zřizuje 209. Počet středních
škol se z původních 115 v roce 2001
snížil na stávajících 87 a přesto je
v průměru čtvrtina kapacit středních škol neobsazených.
(red)

určeny na dotace, které poskytuje
MPSV poskytovatelům sociálních
služeb. Doposud se předpokládá,
že výše poskytnuté finanční podpory pro dotace MPSV bude činit
stejně jako v roce 2011 6,1 mld.

Kč. Pro Jihomoravský kraj je situace složitější v tom, že se budou
hlásit o dotaci i některé organizace, které doposud byly zapojeny
v individuálních projektech. Již
v roce 2011 je kraj nucen ze svých
zdrojů dofinancovat ztrátové hospodaření zřízených příspěvkových
organizací, ke kterému došlo vlivem nedostatečného financování
ze strany MPSV.
Ke shora uvedeným vlivům je třeba
ještě počítat s negativním vlivem
jednotné sazby DPH, která nám
zdraží většinu vstupů do našich zařízení. Jednotná sazba DPH má být
navíc kompenzována občanům zvýšením odčitatelné položky na dítě

1. 7. 2012
z daně z příjmu, čímž opětovně dojde ke snížení daňových příjmů
krajů a obcí.
Díky dobře nastavenému hospodaření kraje a díky úsporným opatřením, která byla zavedena v uplynulých letech, doufáme, že se nám
podaří se všemi uvedenými negativními vlivy vypořádat tak, že kraj

zajistí financování všech důležitých
priorit zejména z oblasti dopravy,
školství, zdravotnictví a sociálních
věcí. Je snahou současného vedení
kraje, aby nedocházelo k navyšování zadluženosti kraje. Jihomoravský
kraj se může pochlubit tím, že v rámci ČR je podle ukazatele dluhové
služby třetím nejméně zadluženým
krajem v ČR (stav k 30.6.2011) a to
je bezesporu vizitka dobrého hospodáře.
Michal Hašek
hejtman Jihomoravského
kraje
Zdeněk Dufek
předseda Finančního výboru
Zastupitelstva JMK
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Kraj získal přes 600 milionů na rozvoj sociálních služeb
Jihomoravskému kraji se daří získávat finanční prostředky na financování a rozvoj sociálních služeb z evropských zdrojů. To potvrzuje
i získání dotace ve výši více než 590
milionů na projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
„Jihomoravský kraj se tak stal prvním a je zatím jediným krajem České
republiky, který zajistil touto formou
financování služeb sociální prevence
na následující tři roky,“ uvedl
hejtman Michal Hašek. Jde o navázání na současně realizovaný projekt,
který je určen na zajištění financování služeb sociální prevence v Jihomo-

ravském kraji v období 2009 až 2011.
Bude plně financován z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřen na
financování služeb sociální prevence
na období 2012 až 2014.
Největším přínosem projektu je
ekonomická stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Díky
projektu kraj zajistí odpovídající
kvantitativní a kvalitativní poskytování služeb sociální prevence, které pokrývají území Jihomoravského
kraje podle zjištěné potřebnosti
u jednotlivých druhů sociálních služeb a odpovídají daným cílovým
skupinám.
Projekt se týká devíti druhů služeb
sociální prevence, a to azylových

domů, domů na půl cesty, intervenčního centra, nízkoprahových denních center, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen,
sociální rehabilitace a terénních programů, které budou podle svého zaměření poskytovány zejména osobám se zdravotním postižením,
dětem a mládeži, osobám bez přístřeší, osobám opouštějícím zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího
násilí, obětem obchodu s lidmi či osobám komerčně zneužívaným.
Jak dodal krajský radní Jiří Altman, na jižní Moravě by se měl

projekt týkat celkem 76 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se
vyhnou potížím při jejich financování. Projekt ocenili i zástupci
poskytovatelů těchto sociálních
služeb.
Dále se kraji podařilo získat z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR prostředky ve výši téměř 10,5
milionu korun na realizaci dalšího
navazujícího projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji II.“
Z Evropského sociálního fondu
získal kraj také prostředky ve výši 9,6
milionů korun na projekt „Podpora
celoživotního vzdělávání pracovníků
poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji“.
(red)

Vydány Zásady územního rozvoje kraje
Jihomoravští zastupitelé 22. září
schválili jeden z nejdůležitějších
dokumentů v dosavadní existenci
kraje – Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje.
„Jako hejtman chci ocenit, že zastupitelstvo schválilo tento strategický dokument – nezbytný pro rozvoj
jižní Moravy v budoucích letech
v celé řadě oblastí – drtivou většinou
hlasů. Bereme vážně připomínky, se
kterými jsme byli konfrontováni
v průběhu přípravy a vydání Zásad
územního rozvoje Jihomoravského
kraje, proto zastupitelstvo přijalo
také dvě doprovodná usnesení,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
„To první hovoří o tom, že tyto
zásady nejsou nějaký statický doku-

ment, budou i v budoucnu dokumentem dynamickým. První vyhodnocení toho, zda se významně
nezměnily okolnosti a není třeba do
nich udělat nějaký zásah, bude podle usnesení zastupitelstva už za osmnáct měsíců a dále periodicky každé
dva roky bude předložen do konce
května přehled zejména ve vazbě na
dopravní infrastrukturu kraje. Chci
ocenit, že všechny politické kluby
v současném zastupitelstvu tento
dokument podpořily. To je něco, co
dává tomuto dokumentu velkou naději a stabilitu a ukazuje na to, že
přes různost názorů jsme byli schopni se sjednotit. Jižní Morava ukázala,
že v klíčových věcech umíme táhnout za jeden provaz,“ řekl hejtman

Hašek. Jak dodal, druhé usnesení
ukládá krajské radě do konce února
příštího roku zpracovat záměr vzniku kompenzačního fondu JMK jako
dobrovolného opatření kraje v návaznosti na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Je to něco
výjimečného, nemá to žádný jiný
kraj. Jde o dobrovolné rozhodnutí
krajské samosprávy. Kompenzační
opatření přitom nemusí mít jen finanční povahu,“ doplnil hejtman.
Krajští zastupitelé též rozhodli
o námitkách, tak, jak bylo uvedeno
v původním návrhu tohoto klíčového dokumentu – při jeho přípravě bylo třeba vypořádat se s 98 podáními s námitkami a 83 podáními
s připomínkami.
(red)

Je to jízdní řád na desítky let dopředu...

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které 22. září schválili jihomoravští zastupitelé, ovlivní
kraj na desítky let dopředu. Podrobnosti o tomto dokumentu vysvětluje krajský radní David Macek.
Pane Macku, mohl byste stručně vysvětlit, co jsou Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a proč
jsou tak důležité?
Zásady územní rozvoje jsou často
srovnávány s územním plánem a také

nazývány územním plánem kraje. Dá
se to tak velmi zjednodušeně říct, nejsou však tak podrobné. Řeší se v nich
takové záměry, které ovlivňují území
více obcí, jako například dálnice,
rychlostní silnice, či železnice. Tyto
záměry tzv. „nadmístního významu“
musí nejprve vymezit kraj v Zásadách územního rozvoje, až poté mohou být podle názoru Nejvyššího
správního soudu připravovány k realizaci. Zjednodušeně můžu uvést, že
bez nich nelze dálnice, rychlostní silnice či železnice realizovat.

Zásady obsahují řadu map
a k nim textové podklady. Co je
například v těchto podkladech
uvedeno?
Stavební zákon určuje, čemu je kraj
povinen se v Zásadách územního rozvoje věnovat. Opět se pokusím o jednoduché shrnutí problému – musí se
věnovat všem záměrům nadmístního
významu, které jsou v kraji navrhovány. Jsou to např. silnice, železnice,
vodovody i kanalizace, vedení velmi
vysokého napětí a mnoho dalších.
Je to tedy tak, že každá malá
obec, tak i velké město mohou
v ZÚR JMK najít, co se v jejich
okolí bude stavět či naopak co
se v jejich okolí stavět nesmí?
Ano, je to tak. Ve většině případů
pro obce i města se nejedná o záměry nové. Územní plánování je
disciplína, v níž se plánuje dlouhodobě, obce i města jsou v průběhu
prověřování záměrů s nimi seznamovány a konzultovány.
Zásady jsou tedy takovým
„jízdním řádem“ pro rozvoj
kraje na desítky let dopředu…

Veřejnou vyhlášku Oznámení o vydání Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje
podepsal hejtman Michal Hašek 26. září.

Dá se to tak velmi zjednodušeně
přirovnat. Jsou strategickým rozvojovým dokumentem, který musí
být neustále udržován v aktuálním
stavu. Tento dokument byl 22. září
vydán, v následujících letech budou všechny záměry prověřovány,
zda jsou i nadále aktuální, případně jak se změnily. Jde o dynamický
dokument, který musí být neustále
udržován v aktuálním stavu. Povinný cyklus aktualizace je dvouletý.
Vznikem tohoto dokumentu práce
nekončí, právě naopak.
Co jsou „rychlíky“ v tomto
jízdním řádu a co naopak „lokálky“?
Rozlišení „rychlíků“ a „lokálek“
v mnoha případech nemůže udělat kraj. Zatím jsem neuvedl jednu
podstatnou věc – i když tento dokument vydává Jihomoravský
kraj, mnoho záměrů v něm obsažených má jiného investora než
je kraj. Investorem např. dálnic,
rychlostních silnic a silnic I. třídy
je stát, na něm závisí, zda v kontextu státního rozpočtu z těchto
záměrů udělá rychlíky či lokálky.
Záleží tedy na posouzení každého
investora.
(tof)
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Předány ceny
za Zelené úřadování
Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz
úřadu/instituce v Jihomoravském kraji,
konaná pod názvem Zelené úřadování,
zná své vítěze. Nejlepší účastníci obdrželi 20. září ceny z rukou ředitelky krajského
úřadu Věry Vojáčkové.
Vítězem šestého ročníku soutěže se stal
Městský úřad Boskovice, na druhém místě
se umístil Městský úřad Hrušovany nad
Jevišovkou a třetí místo obsadil Městský
úřad Rosice. Zvláštní ocenění získali Nejvyšší správní soud za používání ekologicky
šetrných výrobků včetně ekologického úklidu a za informování zaměstnanců o zavedených opatřeních, a Obecní úřad Hýsly za
systematickou podporu ekologického provozu obecních úřadů I. typu a za ekologický
rozvoj obce. Další ocenění, které udělila
společnost Asekol, s.r.o., s níž Jihomoravský
kraj dlouhodobě spolupracuje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, převzal Městský
úřad Hustopeče za propagaci a osvětu v oblasti odpovědného nakládání s odpadem,
zahrnující provoz sběrného místa na vyřazená elektrozařízení, zářivky a baterie.
Do letošního VI. ročníku, který vyhlásila
v rámci environmentálního vzdělávání,

výchovy a osvěty ředitelka krajského
úřadu, se přihlásilo 22 úřadů veřejné správy a 2 instituce (Nejvyšší správní soud
a Kancelář veřejného ochránce práv).
Odborné vyhodnocení soutěže zajistil
Ekologický institut Veronica. Vítězové
soutěže již tradičně převzali výtvarné originály z dílny pana Michala Pavlovského
a čestná uznání ředitelky krajského úřadu.
(red)

Mikulovská konference hodnotila
přeshraniční spolupráci
Dosavadním výsledkům přeshraniční česko-rakouské spolupráce v současném
programovém období Evropské unie a její
vizi do budoucna byla věnována konference, která proběhla 21. září v Mikulově.
Jihomoravský kraj na ní reprezentoval
náměstek hejtmana Václav Božek,
spolu s ním se diskuse zúčastnili členka
vídeňského zemského sněmu Elisabeth
Vitouch, zemská radní spolkové země
Dolní Rakousko Barbara Schwarz a hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Představitelé jednotlivých regionů v rám-

Střední škola v Sokolnicích bude spolupracovat se společností E.ON

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a jednatel společnosti
E.ON Česká republika, s.r.o. Karel
Dietrich-Nespěšný dne 8. září v areálu Integrované střední školy v Sokolnicích podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci obou subjektů.
Hejtman Hašek v této souvislosti
zdůraznil, že k prioritám kraje patří
podpora technického a odborného
školství. „Jde o první smlouvu svého
druhu, kterou společnost E.ON Česká
republika uzavírá s některým subjek-

tem regionální samosprávy. Jejím
smyslem je posílení praktické spolupráce. Ta nebude nová, protože zde už
probíhá řadu let, nyní s větší intenzitou
a dynamikou. Chceme, aby na jižní Moravě vyrůstali špičkoví odborníci, proto Jihomoravský kraj podporuje celostátní přehlídky odborného školství
nebo zručnosti, zavedli jsme stipendijní program pro vybrané učební obory
apod. Je důležité podpořit řemeslo
a vrátit se ke sloganu, že řemeslo má
zlaté dno,“ uvedl Hašek.

Na základě smlouvy bude Jihomoravský kraj jako zřizovatel Integrované
střední školy Sokolnice (ISŠ) podporovat tuto školu ve spolupráci s E.ON
v několika oblastech. První z nich je
spolupráce v programu Montérský dorost, zaměřeném na rozvoj a podporu
žáků školy, kteří se v případě zájmu
budou moci připravovat na budoucí
povolání u konkrétního zaměstnavatele již během studia. Dalšími oblastmi
spolupráce bude zvyšování kvalifikace
zaměstnanců firmy E.ON i jeho dodavatelů ve špičkově vybaveném školicím středisku ISŠ či spolupráce při zajištění praktického vyučování žáků
školy – společnost E.ON se zavazuje
poskytnout ISŠ nabídky na provedení
konkrétních akcí obnovy distribuční
sítě nízkého napětí v rámci Jihomoravského kraje. Společnost E.ON bude
také sponzorovat školu s cílem zkvalitnění výuky žáků ISŠ a zlepšení technického vybavení, například formou
nákupu vybavení do učeben či pomůcek pro vylepšení praktické výuky.
Jednatel společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. Karel Dietrich-Nespěšný

vyjádřil potěšení, že smlouva vznikla
po období delší stabilní spolupráce.
„O to lehčí je dát jí oficiální podobu.
Bez tradice není budoucnost. Uzavřená spolupráce se sokolnickou školou
je pro naši společnost výzvou. Můžeme
tak smysluplně pomoci rozvoji školy
a zajistit tak další její existenci. Zároveň
půjde o možnost školení našich vlastních zaměstnanců, zejména pro práci
pod napětím. Je zde jediný polygon
svého druhu v České republice, který
nám závidí kolegové z celého koncernu,“ řekl Karel Dietrich-Nespěšný
Ředitel Integrované střední školy
Sokolnice Oldřich Životský následně
představil školu, kde v současné době
studuje přibližně 350 žáků v denním
studiu a během roku zde projde školením asi 1500 zaměstnanců energetických firem. Hosté včetně předsedy
Finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeňka Dufka a starostů
okolních obcí se měli možnost seznámit s jednotlivými provozy školy,
montážními pracovišti a zhlédli ukázku kurzu školení pod napětím na speciálních polygonech.
(red)

ci konference „Partnerství Rakousko –
Česká republika ve středoevropském
prostoru – PRO 2013+“ představili konkrétní projekty, které se podařilo realizovat, a hovořili o nových.
Náměstek hejtmana Václav Božek zdůraznil,
že cílem konference je zhodnotit dosavadní
přeshraniční spolupráci tak, aby v příštím
programovém období Evropské unie 2014–
2020 byla ještě úspěšnější. „Jestliže dříve
šlo zejména o projekty pro rozvoj regionů
bezprostředně sousedících se státní hranicí,
v budoucnu by se měly zaměřit na spolupráci při zvýšení konkurenceschopnosti
našich regionů,“ uvedl Božek.
(red)

Mise na Ural – šance pro naše
podnikatele i studenty
Ve dnech 19.–21. září proběhla obchodní
mise Jihomoravského kraje pod vedením
hejtmana Michala Haška v Chanty-Mansijském autonomním okruhu – Jugře v Ruské federaci. Mise se kromě vrcholných
představitelů kraje účastní také jihomoravští podnikatelé, a to s cílem navázat užší
kontakty s ruskými protějšky. Na programu

byla také prezentace těchto firem a jejich
setkání se zástupci ruského byznysu.
Vrcholem mise bylo setkání s gubernátorkou
Chanty-mansijského autonomního okruhu
Natálií Komarovou dne 20. září. Hejtman
Hašek s gubernátorkou probírali nejen možnosti užší spolupráce mezi oběma regiony,
ale věnovali se též tématu kooperace mezi
podnikatelskými subjekty. Představil také
inovační potenciál Jihomoravského kraje
a hovořil o spolupráci letišť na rozvoji letecké
dopravy. Tématem jednání byla také možnost
zapojení vědců a studentů z Chanty-mansijského autonomního okruhu do projektů Jihomoravského kraje. Jednání se hejtman
zúčastnil spolu se svými náměstky Ivo Polákem a Václavem Horákem, přítomen byl též
velvyslanec ČR v Ruské federaci Petr Kolář
a generální konzul Miroslav Rameš.

Jihomoravské delegace navštívila také
Jugerskou státní univerzitu, kde byla
představena činnost lektorátu českého
jazyka a podepsána smlouva o spolupráci mezi univerzitou a Jihomoravským
centrem pro mezinárodní mobilitu.
Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugra je jedním z nejproduktivnějších a nejrozvinutějších regionů Ruské federace.
Dohoda o obchodně-hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci mezi
Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou a Jihomoravským krajem
byla podepsána v roce 2008.
(red)

Centrum policejní spolupráce na
česko-rakouské hranici slaví 5 let
Pět let Centra policejní spolupráce Mikulov
Drasenhofen 29. září bilancovali zástupci
bezpečnostních orgánů Dolního Rakouska
a Jihomoravského kraje. Jednání v budově bývalého hraničního přechodu se zúčastnili také představitelé samosprávy
z obou stran hranice v čele s hejtmanem
Michalem Haškem.
Hejtman zdůraznil, že otázky bezpečnosti
patří k prioritám kraje. „Jsem rád, že patří
i k prioritám přeshraniční spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska,“ uvedl

Hašek a upozornil, že kraj v letošním roce
pomohl policii v obtížné rozpočtové situaci
státu. „Připomenu, že to byla schůzka hejtmanů s premiérem a ministrem vnitra, která
napomohla zvýšení rozpočtu policie v roce
2012 o 700 mil. korun,“ zdůraznil hejtman.
V rámci vyhodnocení pěti let činnosti centra byla jeho pracovníkům předána ocenění jihomoravského krajského policejního
ředitele za přínos v oblasti česko-rakouské
přeshraniční spolupráce. Centrum policejní
spolupráce je jedním z šesti obdobných
center v ČR, má nepřetržitý provoz. Mezi
jeho hlavní činnosti patří mj. vzájemné
předávání informací o vlastnících vozidel,
informací o držitelích řidičských průkazů či
pátraní po osobách a věcech.
(red)
inzerce

Bezplatná
právní
pomoc
pro obyčejné lidi

Tel.: 777 900 925
Rodinné a občanské právo

Oddlužení osob
(Osobní bankroty)
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Dlouhá cesta z vinohradu do láhve

Vinaři na celé jižní Moravě jsou na
nohou! A každý, kdo má volné ruce,
v těchto dnech pomáhá na vinicích.
Miliony hroznů ve stovkách kilometrů řádků je totiž potřeba sklidit, aby
se posléze proměnily v čerstvý burčák či lahodné víno. Na cestě z vinohradu až do lahve však bílé a červené bobule nacucané sladkou šťávou
čeká pořádně dlouhá cesta…
„Toto období je pro nás všechny
hodně náročné, sklizeň hroznů je v plném proudu. Do toho všeho zvýšené
podzimní prodeje vína, takže opravdový vinařský blázinec! Ale na ten
jsme již každoročně zvyklí a bojujeme
statečně,“ říká Bronislav Grmolec z rodinného vinařství v Hovoranech.

Podobný frmol panuje i na vinicích kolem Čejkovic. „Celé září
nám přeje počasí, ale představte
si, že ráno může být i pouhých pět
stupňů a kdyby do toho pršelo…,“
hodnotí hlavní sommeliér Jakub
Šamšula zdejších Templářských
sklepů. Sklizeň hroznů podle něj
přitom není vůbec lehká. Málokdo
si třeba uvědomuje, že bílé hrozny
jsou vidět méně než hrozny červené, a sběrači si také musí pořádně
ohánět. „Denní norma jednoho
sběrače hroznů jsou tři až čtyři metráky,“ upozorňuje Šamšula s tím,
že hrozny váží od sta do tří stovek
gramů a plný kýbl pak kolem deseti kil.

S nůžkami opatrně!
„Občas k nám přijedou Pražáci, kteří
si chtějí vyzkoušet práci ve vinohradu. A stává se, že se některý z nich
hned u druhé, třetí hlavy vína střihne do prstu. Nejenže musíme narychlo hledat náplasti, ale takový člověk
pak začne degustovat mnohem dřív
a pije mnohem víc než ostatní,“ dává
k dobru se smíchem Šamšula a dodává, že práce s nůžkami zkrátka
není jen tak pro někoho.
Sklizené víno na cestě do láhve
čeká dlouhá cesta, navíc rozdílné
jsou i postupy u výroby bílého a červeného vína. „Při výrobě bílého vína
se hrozny pomelou, odzrní, následuje lisování a pak začne kvašení. Poté

inzerce

Oslovte zákazníky
přímo ve vašem regionu
Inzerujte levně na regionálních
internetových stránkách

se víno filtruje, stáčí a čeří
a máme hotovo,“ vysvětluje Šamšula a podotýká,
že červené víno na rozdíl
od bílého kvasí dohromady se slupkami, ve kterých je uloženo červené
barvivo. Samotné kvašení pak v závislosti na teplotě u obou vín trvá
mezi deseti a čtrnácti dny.

Čekejte výtečný ročník
A jaký bude letošní víno? Vinaři se
shodují, že nás čeká mimořádný ročník! „Letošní ročník je do co kvantity
hroznů uspokojující, i když hrozny
jsou lehčí než se zdají. V našich vinicích jsme uhlídali i tlaky houbových
chorob během deštivého léta, takže
zdravotní stav hroznů bude výborný,
k čemuž nám dopomáhá i počasí posledních týdnů. Obsah cukru v hroznech se šplhá nahoru každým dnem,“
říká enolog Jan Stávek z Vinařského
dvora v Němčičkách.
„Řekl bych, že víno vyrobené
z letošní sklizně se zařadí k výjimeč-

ným ročníkům. Tedy pokud ho vinař ve sklepě nepokazí. Zpočátku
se počasí nevyvíjelo úplně podle
našich vinohradnických představ.
Časté výkyvy teplot, někdy až
k mrazovým teplotám, vínu příliš

nepřispívaly. Léto však přineslo
hodně slunných dnů, hektarový
výnos i cukernatost obsažená
v hroznech šla rychle nahoru a tak
myslím, že je se na co těšit,“ dodává
vinař Bronislav Grmolec. (tof)

inzerce

DŘEVĚNÉ BRIKETY
mova...
mova
Teplo vašeho domova...

CENOVĚ VÝHODNÉ
TOPENÍ
Ceny inzerce
již od 1000 Kč

do všech typů kamen,
kotlů a krbů

www.ekobrikety.cz

DOPRAVA ZDARMA - VOLEJTE IHNED!

Garantovaný počet
shlédnutí
Zajistíme pro vás
výrobu reklamního
banneru

Doprava zdarma při odběru 2 tun a ve vzdálenosti do 30 km z prodejních skladů!

inzerce

www.ListyJM.cz
Neváhejte
a kontaktujte nás!
Tel: 545 222 779
E-mail: inzerce@ccb.cz
Zašleme vám
kompletní ceník
a podrobné informace
o možnostech inzerce.

www.iBrno.cz

• Zavazadlový prostor 506 dm3
• Hospodárný vůz
• Bezpečnost a spolehlivost
Cena platí při financování s Renault Finance. *Záruka 4 roky, nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív)
při financování s Renault Finance. Renault Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO2 136 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.
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Oslavy na úzkokolejce ve Zbýšově

Sykot páry, vůně uhelného kouře ve
vzduchu, dunění kolejí a také udivené pohledy řidičů na železničních
přejezdech. Právě tak to vypadalo
16. – 17. září ve Zbýšově u Brna.
Zdejší Muzeum průmyslových železnic totiž oslavilo dvacet let své existence a pětileté výročí působení ve
Zbýšově, stejně jako pět let provozu
unikátní úzkokolejky. A jak se na taková výročí sluší, oslavy probíhaly
ve velkolepém stylu!
Jejich vrcholem byla kavalkáda,
kdy na trať o rozchodu šest set milimetrů vyrazilo dvanáct vlaků se

všemi provozuschopnými lokomotivami ze sbírek muzea a typickými
vozovými soupravami. „Připomněly tak dávno zašlou slávu a eleganci zemědělských, důlních, lomových, hutních a jiných průmyslových
úzkorozchodných železnic a krásu
jejich vozidel, kterou jsme si uvědomili často až dávno po jejich zániku,“ uvedl Artur Fučík z Muzea
průmyslových železnic s tím, že spanilá jízda byla překvapením i pro
některé obyvatele Babic, kde úzkokolejka zatím končí. „Většinou neměli ani tušení, kolik lokomotiv

Padne rekord v sázení stromů?

Ve dnech 20. až 28. října Brno ožije stromy. Nadace Partnerství
spolu s dalšími 29 brněnskými organizacemi totiž pořádá druhý
ročník jedinečného festivalu Milujeme stromy plný divadla, hudby,
tvůrčích dílen, seminářů, přednášek, výstav, komentovaných
prohlídek parků a dalších akcí spojených se stromy.

Křížovka
Soutěžte o ceny!
samum,

Provolá-

Vypustit
tekutinu

Současná délka úzkokolejné trati: 1700 metrů
Rozchod kolejí na úzkokolejce: 600 milimetrů
Počet vozidel v muzeu: cca 30 lokomotiv
a 100 vozů
Nejstarší lokomotiva: elektrická lokomotiva
Siemens z roku 1908
Divácky nejatraktivnější vozidlo:
parní lokomotiva BS 80

a vozů sbírky muzea čítají. A to je
provozuschopná jen asi polovina
sbírek,“ upozornil Fučík.
Muzeum se přitom za dobu své
existence několikrát stěhovalo. „Za
těch dvacet let jsme museli dvakrát
změnit působiště kvůli chamtivosti
a nereálným finančním požadavkům majitelů nemovitostí, kde jsme
byli v nájmu,“ vzpomíná Fučík. „Konečně máme stálé působiště a areál
a stabilní tým členů, kteří během
pěti let dokázali vybudovat z ničeho
fungující muzeum a dráhu,“ dodává
Fučík, který oceňuje podporu obcí
mikroregionu Kahan i Jihomoravského kraje, bez jejichž dotací by
provoz muzea nebyl možný.
A na co se mohou návštěvníci těšit
v příštích letech? „Plánujeme dostavbu objízdné koleje a areálu Zbýšov.
Na léto příštího roku se plánuje postupné prodlužování tratě ve směru
do Zastávky, ale tam se – pokud nám
nepomůže nějaký silný partner či
donátor – dnešním tempem dostaneme tak za šest let,“ uzavírá Fučík
s tím, že v plánu je i dokončení generální opravy dvou jedinečných lokomotiv ze sbírek muzea. Více o muzeu
naleznete na www.mpz.cz. (tof)
„Našim cílem je inspirovat lidi k většímu zájmu o stromy a zároveň oslavit Den stromů, který u nás připadá
na 20. října,“ vysvětluje Lenka Vodičková z Nadace Partnerství. Právě
v tento den festival odstartuje výstavou citrusů, vyhlášením vítěze
celostátní ankety Strom roku 2011
a vystoupením Jaroslava Duška s divadlem Vizita.
V dalších dnech mohou lidé
všech věkových skupin navštívit
pestrou paletu akcí provázaných
tématem stromů. Dětem festival
přinese například pohádky divadla Líšeň a Divadla Radost, tvořivé
výtvarné dílny nebo stromové aktivity v Lužánkách a Tyršově sadu.
Dospělí zase mohou shlédnout
stromové výstavy v Knihovně Jiřího Mahena a Galerii Vaňkovka, vystoupení Ivety Duškové Škola malého stromu a představení Martina
Duška Muž, který sázel stromy. Zúčastnit se mohou pohybového
workshopu, Skorostromové bohoslužby, semináře jihomoravského

kraje Lidé stromům, stromy lidem,
komentované prohlídky arboreta
a dalších akcí.
Festival 28. října uzavře pokus
o český rekord v sázení stromů, ke
kterému se mohou připojit všichni, kdo mají chuť a příležitost vysadit strom nebo stromy. „Rekord
spočívá v celkovém množství vysazených stromů a zapojených lidí
po celé republice. Přihlásit se tedy
mohou lidé i s výsadbou jediného
stromu,“ doplňuje Vodičková. Registrace všech účastníků probíhá
až do 20. října, rekordu se plánuje
zúčastnit také Statutární město
Brno.
Festival Milujeme stromy a rekord
v sázení stromů spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí, výtěžek festivalu bude věnován na
výsadbu a ochranu stromů v ČR. Záštitu nad akcí převzal i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Podrobný program naleznete na
www.stromzivota.cz/festival. (red)

Řešení křížovky posílejte do 25. září na adresu redakce Listy jižní Moravy, Okružní 19, 638 00 Brno nebo na e-mail:
krizovka@ListyJM.cz Pět výherců obdrží zajímavou knihu, věnovanou společností KNIHKUPECTVÍ DOBROVSKÝ na
Joštově ulici v Brně.
V tomto knihkupectví proběhne 11. října v 16.00 i autogramiáda polského novináře Mariusze Szczygieła, který čtenářům
představí svou novou knihu Libůstka.
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Bydlení, reality, stavby
Hledám ke koupi menší RD se zahrádkou
do 30 km od Brna. Tel.: 606 321 101
Koupím byt 1+1 blízko MHD, ne přízemí.
Nabídku od vlastníka, děkuji.Tel.:
603 104 983
Koupím RD do 2 000 000,– v okrese
Vyškov. Spěchá. Tel.: 728 901 841
Koupím menší rodinný dům nejlépe se
zahrádkou Vyškov a okolí do 15 km. Tel.:
722 712 978.
Hledám chatu do 30 km od Brna, nejlépe
s vlastním pozemkem, voda podmínkou.
RK nevolat. Tel.: 605 514 210.
Koupim Chatu/Chalupu Břeclav, Hodonín,
Mikulov. tel.: 607 801 043
Hledám dům na Břeclavsku, i k opravám.
tel.: 733 500 193
Koupím byt 2–3+1 v Hodoníně, spěchá.
tel.: 775 614 666

Prodám
PRODÁM PALIVOVÉ KRBOVÉ ŠTÍPANÉ
DŘEVO Tel.: 608 263 550
Krbove drevo, nasekana polenka, dubove
metry, tel.: 777 716 153
DINERO zprostředkuje půjčky a hypotéky
i na vyplacení dluhů, exekucí i dražeb od více
věřitelů. Tel.: 739 443 544, www.dinero.cz
Půjčka na cokoliv bez ručení majetkem.
732 651 110

inzerce
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Keltský
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AUTA-ODTAH-LIKVID.ZDARMA, dokl. o likvidaci, tel.: 731 162 216
Odtah autovraků, vůkup aut, www.vrakoviste-brno.cz tel.: 608 030 304

Řízné rakouské veltlíny, lahodné německé rieslingy, špičková moravská vína. www.PlneLahve.cz

Skřítek

Mastek

Auto-moto
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Řádkovou inzerci zadávejte na www.ListyJM.cz v sekci inzerce

Finance, půjčky
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Jméno
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Bendové
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Židovský
stát

Tajenka křížovky z č. 8/2011 zní: ANI SLOVNÍKY NESMÍME BRÁT DOSLOVA | Knihu, věnovanou knihkupectvím Knihy Dobrovský, získávají tito výherci: Vladimír Tračuk z Tišnova, Naděžda Plevová z Lužice, Jiří Daneš z Brna, Hana Macků z Brna a Dagmar Češková z Tišnova.
Všem výhercům gratulujeme.

Koupím
Koupím ZUBNÍ ZLATO(ZUBY NEVADÍ)
TEL.: 731 898 593

Práce, brigády
NABÍDKA PRÁCE: www.super.privydelekzdomova.cz
PRACUJTE Z DOMU INFO NA WWW.CINNOSTDOMA.CZ/SIR

Služby, řemeslníci
RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
Stěhování a vyklízení www.stehovaniajeto.
cz, tel.: 739 641 861
EXTERIÉR DOMU – ploty, zastřešení teras,
garážová stání, okenní rolety, designové
poštovní schránky. www.mirafa.cz
Nabízím zednické zapravení oken EFENDY, rychlost a kvalita samozřejmostí,
práce na klíč, nízké ceny, tel.:
737 878 374, jurdic.f@email.cz .
Kácení stromů v omezených prostorech,
frézování pařezů. Tel.: 608 717 245.
Mandlovna – www.zehleni.webz.cz,
tel.: 720 200 464
instalatér, topenář,bez čekání, Brno a okolí, tel.: 776 855 407
RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346.

Zdraví a krása
Pavel Vnučko – léčitel a věštec. Pracuji
osobně i na dálku: odpovídám dotazy,
diagnostikuji, léčím, odblokovávám psychiku, bolesti, stresy, dobíjím velmi silné
energie, objasňuji partnerské a mezilidské
vztahy, aj. Tel.: 728 438 006
CHCETE ZHUBNOUT A UŽ NIKDY NEPŘIBRAT? Zdarma poradím na www.luxus.nahubnuti.cz
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15. října

Zdravé město Hodonín

I naši zvířecí přátelé chtějí být fit – veterinární a teraristická poradna, psí sporty,
canisterapie, dogdancing a dogfrisbee,
vystoupení finalistky Talentmánie 2010
Aleny Smolíkové. Od 13.00 v kulturně
výchovném areálu v ZOO Hodonín.

Město Hodonín ve spolupráci s místními
organizacemi pořádá ve dnech 3. – 17.
října Dny zdraví v Hodoníně 2011. Výběr
nejzajímavějších akcí přinášíme v přehledu níže.

4. – 17. října
Lékárna Dům zdraví Hodonín, Horní
Valy 13 – měření krevního tlaku a glykémie zdarma.

11. října
Jablíčková slavnost – přehlídka odrůd
jablek od pěstitelů a výrobků z jablek,
ochutnávka jablíček, moučníků a jídel
z jablek. Soutěž o nejlepší moučník, salát
či produkt z jablek. Budova MěÚ Hodonín,
Horní Valy 2, přízemí, zas. místnost č. 105,
začátek v 15.30.

13. října
Přednáška pro veřejnost na téma domácí násilí. Psychocentrum Domeček, ul.
Skácelova, od 15.30.

14. října
Státní zdravotní ústav, oddělení podpory zdraví Brno bude v Městské knihovně provádět kompletní vyšetření jen za
120,- Kč, vyšetření (cholesterol) 100,- Kč,
vyšetření (cukr) 50,- Kč, změření (tlak)
10,- Kč, změření (tuk) 10,- Kč, změření
(výška a síla) 10,- Kč. Nabídka zdravotně výchovných letáčků a brožur zdarma+nácvik samovyšetření prsu. Od
10.00 do 14.00 hod..
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Táborský: Po vínech z ciziny už nešilhám

Kompletní program Dnů zdraví v Hodoníně
naleznete na www.hodonin.eu.
(tof)

Pozvánky Národního divadla Brno
Mahenovo divadlo, premiéra činohry
Radúz a Mahulena, 21. října v 19.00 hod..
Česká klasika klasik, dramatická báchorka, která je bezesporu Zeyerovým nejpoetičtějším dramatem. Novou inscenaci
Mahenovy činohry Národního divadla Brno
připravuje režijní tandem SKUTR, tedy
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří patří mezi nejzajímavější a nejuznávanější režiséry mladé generace. Veřejná
generálka: 20.10 v 10.30 hod., Předpremiéra: 20.10 v 19.00 hod., večerní termíny - začátek v 19,00 hod.: 22.10., 24.10.,
31.10., 10.11., 22.11., 23.11. a 1.12..
Divadlo Reduta, Valmont – premiéra,
4. listopadu. Původní adaptace Daniela
Špinara líčí napínavou hru dvou cynických
poživačníků – vikomta Valmonta a markýzy de Merteuil – se ctí madam de Tourvel a je strhujícím obrazem lidské morálky, soubojem cynismu a čistého citu.
Představení v sezóně: 11. 11. a 20. 11..
Vstupenky a informace na www.ndbrno.
cz nebo na 542 158 120, 725 407 622.

inzerce

Ve komediích Bobule a 2Bobule si
střihnul roli pořádně vypečeného
vinaře-chemika Kozderky, který
se pokoušel vyrobit archivní burčák nebo se nestyděl proměnit bílé
víno v červené pomocí barviva.
My jsme ovšem herce Miroslava
Táborského (51) zastihli s nůžkami v ruce přímo ve vinici Adámkova vinařství ve Višňovém na Znojemsku – a vypadalo to, že i role
opravdového vinaře je mu šitá
jako na míru!
„Tady je to nějaké zamotané,“
zpočátku se podivoval ve chvílích,
kdy zápasil s hrozny spletitě zarostlými k drátu v řádku. Poté však přišel na ten správný „grif“ a nastříhat
kýbl hroznů mu trvalo sotva pár mi-

nut. Práci vinařů přitom populární
herec umí náležitě ocenit!
„Když se řekne jižní Morava, vybaví se mi báječní lidé a úplně jiná
krajina, než jakou znám z Čech. Je
to krajina velmi podepsaná lidskou
rukou, na všech sadech a vinohradech je vidět, jak je obdělávaná…
A hlavně výborné víno, které je na
takovém vzestupu a tolik konkuruje vínu z ciziny, že jsem po mnoha cizích vínech přestal šilhat,“
prozradil nám Táborský a rovnou
dodal, že on osobně dává přednost
vínu bílému. „Ale je to trochu sezónní záležitost. Když se ochladí,
dám si radši červené,“ říká Táborský, který už letos stihnul ochutnat
i burčák.

Na jižní Moravě přitom Miroslav Táborský nebyl rozhodně naposledy –
v současnosti totiž točí seriál, jehož
bude hlavní tváří. „Je to cyklus, který se zatím dělá pod názvem Rodinné stříbro a měl by to být třináctidílný dokumentární seriál, který
mapuje naše památky UNESCO. A já
tomuto cyklu dělám průvodce,“ přibližuje herec a podotýká, že ho
v nejbližší době čeká natáčení ve
vile Tugendhat.

Mladý Faust, přesluhující Čuřil
Táborský nikdy nelitoval, že se stal
hercem – i když ho to stálo pořádné
úsilí! Na DAMU ho totiž vzali až napočtvrté, a tak mezitím vystudoval

Přichází Moravský podzim
(dokončení ze str. 1)

Svatý Martin na Znojemsku

19.–20. listopadu 2011
III. ročn

ík

Znojmo,
j
Hnanice,
H
i Nový
N
Šaldorf, Šatov a Dobšice
30 otevřených sklepů, 5 obcí a 300 vín k degustaci za jediný víkend
Mladá vína ročníku 2011 i vína originální certiﬁkace VOC
Prohlídky unikátních pískovcových sklepů
Koncerty i pořady nejen o víně
Autobusová doprava mezi sklepy zdarma
Vinaře a jejich vína hledejte na

www.otevrenesklepy.cz
Vstupenky v e-shopu Nadace Partnerství a v síti TICKETSTREAM.

Projekt s podporou Vinařského fondu

inzerce

Biskupská

Mezinárodní hudební festival Moravský podzim s podtitulem Hudba
svobody a nesvobody, který proběhne v jihomoravské metropoli

ve dvou týdnech mezi 7. a 21. říjnem, slibuje širokou nabídku vystoupení, ze kterých si vybere
opravdu každý!

„Letošní ročník bude oborově
velmi pestrý a každý z jeho čtrnácti večerů má svůj vlastní vyhraněný charakter. Vrcholem
jisté exkluzivity je večer Düsseldorfského baletu v Janáčkově
divadle, realizujícího pohybem
lidského těla Bachovu poněkud
záhadnou poslední skladbu. Na
druhé straně si návštěvníci Kabaretu Hašek v HaDivadle užijí
absurdní večer inteligentní psiny se soudobou muzikou,“ láká
na některá z řady vystoupení
Lenka Zlámalová z organizačního týmu.
Přilákat do Brna špičkové interprety přitom není jen tak!
„Vzhledem k tomu, že skutečné
hvězdy mezi interprety – ať už sólisty nebo soubory – mají svůj itinerář plný několik let dopředu,
je nutno vědět co nejvíc o jejich
možnostech a nárocích a vytvářet
celý komplex plánovaných vystoupení průběžně, a přitom ve
shodě s dramaturgickým charak-

fyziku na pedagogické fakultě. „To
abych nemusel na dva roky na vojnu,“ vzpomíná se smíchem na studentská léta. Každopádně hraní ho
prý stále baví a ani si neuvědomuje,
že by v jeho kariéře nastal nějaký
výrazný zlom.
„Já tomu říkám, že moje kariéra
se pohybovala na mírně, ale pomalu vzestupné dráze. Výrazný byl
sice můj úspěch ve Španělsku
(v roce 1999 získal Goyovu cenu
v kategorii Objev roku za výkon ve
španělském filmu Dívka tvých snů.
Pozn. red.) , ale pro kariéru to nijaký zásadnější význam nemělo.
Nestalo se, že bych od té chvíle přehraboval scénáře na stole a vybíral
si, to ne,“ tvrdí Táborský.
A jestli hraje raději hrdiny nebo
padouchy? „Rád hraji zajímavé role
– a ty mohou být i kladné, i záporné.
Profesor Spáčil, úžasný pedagog, mi
kdysi předpověděl, že můj čas přijde
ve čtyřiceti. Když jsem se tvářil, jestli to není za dlouho, vysvětlil mi, že
v divadle budu hrát to, čemu se říká
charakterní obor. Že to jsou právě
ty komplikované, výrazné figury.
Mě se to však stalo v kariéře okamžitě, zkrátka ode zdi ke zdi. Měl jsem
vždy štěstí na rozdílný repertoár,“
dodává herec.
Co se však týče věku herců a jejich obsazování do rolí, je to podle
něj na prknech, která znamenají
svět, pořádně ošemetné. „Třeba ve
čtyřiceti letech jsem hrál současně
Fausta, což je na tu roli skoro brzy,
a zároveň i Čuřila ve hře Škola základ života, kde jsem zase poněkud
přesluhoval,“ uzavírá se smíchem
Táborský.
(tof)

terem ročníku. Je ovšem pochopitelné, že s blížícím se datem začátku úkoly houstnou – a během
festivalových týdnů jsou na nohou všichni organizátoři,“ upozorňuje Zlámalová.
Podle Zlámalové si přitom hvězdy festivalu nemohou zdejší publikum vynachválit. „Interpreti křižující hudebním světem si
brněnského publika váží a mluvívají o jeho úrovni velmi uznale
a brněnská filharmonie má ze
všech českých orchestrů největší
počet abonentů. To ovšem neznamená, že na to lze automaticky spoléhat. Mezi všemi brněnskými hudebními festivaly má sice Moravský
podzim za ta léta svoje kmenové
publikum, je ale nutno pečovat
o jeho doplnění a rozšíření. Zvláště nyní, když festival přestává být
každoroční akcí a stává se bienálem,“ uzavírá Zlámalová s tím, že
v příštích letech se Moravský podzim bude střídat s mladším festivalem Janáček Brno.
Festival Moravský podzim finančně podpořil i Jihomoravský kraj,
podrobný program akce naleznete
na www.mhf-brno.cz.
(tof)
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Brno zažije

filmovou smršť
Jedno město, desítky skvělých snímků. A brněnští fanoušci stříbrného
plátna se mají na co těšit! V jihomoravské metropoli totiž na začátku
podzimu proběhnou hned dva filmové festivaly – Brněnská šestnáctka
a Visions of Light. „Šestnáctka je nejstarší pravidelně se odehrávající fesinzerce

tival v České republice. Jeho jméno
přitahuje stále pozornost mnoha zahraničních i českých autorů a každý
rok se v soutěžní sekci objevují filmy
z více jak čtyř desítek zemí celého světa. Pro autory je festival příležitostí
setkat se s jinými pohledy na filmové
řemeslo, umožňuje jim rozvíjet kon-

takty a vědomosti o různých přístupech ke svému oboru.“ říká Marek
Loskot, jeden z organizátorů festivalu,
který se uskuteční 13.–16. října.
„Do soutěže se letos přihlásilo 356
filmů. Výběr šedesáti nejlepších představíme v hlavní soutěžní sekci. Nebude chybět žánrová pestrost, sociální

témata, filmy natočené s nulovým rozpočtem, ale velkou invencí, nečekané
zvraty i chytře zpracovaná filmová
klišé,“ dodává Loskot s tím, že do programu byla na poslední chvíli zařazena i krátká vzpomínka na nedávno
zesnulého Otakara Vávru. „Diváci si
z filmového pásu budou moci užít jeho
první avantgardní filmy ze třicátých
let,“ upřesnil Loskot. „Festival také
představí krátké filmy naší nejstarší
filmové školy FAMU z období české
Nové vlny. Divák uvidí krátkometrážní tvorbu známých autorů jako je Věra
Chytilová či Jan Němec, ale také dalších, kterým režim nedovolil v tomto
řemesle pokračovat hned při studiu
nebo se nakonec rozhodli pro jinou
uměleckou formu,“ doplnil.
Poněkud komornější, přesto však
neméně atraktivní, bude i festival Visions of Light, který proběhne ve
dnech 9.–11. listopadu. „Visions of
Light je filmová přehlídka, která přináší divákům a milovníkům filmového umění snímky, které byly distributory v ČR z nejrůznějších důvodů
doposud zcela nebo z větší části opo-
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míjeny. Letos se uskuteční již pátý ročník a tradičně bude probíhat v kině
ART,“ vysvětluje Petr Šoupal, jeden
z organizátorů s tím, že těšit se můžete na snímky ze tří časových období.
„První den se na plátně objeví snímky
z let 1925–1960, druhý den patřit
bouřlivému období 1961–1980, a závěr festivalu pak filmové historii let
1981–2010. Za pozornost stojí určitě
film Příšerný host (1924) od Alfreda
Hitchcocka či snímek Střelba (1968),
v němž si hlavní roli zahrál Jack Nicholson,“ láká Šoupal na některé trháky. „Festival představí filmy obsahově i formálně průlomové, jejichž
tvůrci a herci se stali uměleckými ikonami,“ upozorňuje Šoupal s tím, že
akci by doporučil k návštěvě divákům,
kteří se zajímají o vizuálně zajímavé
a obsahově nekompromisní filmy.
„Právě díky neznámým a přesto kvalitním filmům a také díky neopakovatelně živé atmosféře si festival získal
takovou oblibu,“ uzavírá Šoupal.
Podrobný program festivalů naleznete na stránkách www.brno16.cz
a www.VisionsOfLight.cz.
(tof)

Kulturní tipy

Ateliéry otevřené dokořán
Jednou z prvních aktivit mezinárodního
projektu Porta culturae, který započal
letos v polovině května setkáním muzejních pracovníků v Brně v rámci Muzejní noci, jsou „Dny otevřených ateliérů“. První říjnovou sobotu a neděli
zpřístupnili své ateliéry uměnímilovné
veřejnosti umělci z Jižní Moravy, další
víkend se ateliéry otevírají v kraji Vysočina (8. – 9. 10.), poté proběhne akce
v Dolním Rakousku (15.–16. 10.) a v Jihočeském kraji (22.–23. 10.).
„Dny otevřených ateliérů“ v Jihomoravském kraji připravila a organizačně zajistila Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
V letošním roce se dění soustředilo na
Slovácko, Hodonínsko a Břeclavsko. Návštěvníci zde měli možnost zdarma navštívit malířské a sochařské ateliéry
pětadvaceti autorů – malířů, sochařů,
grafiků, fotografů, keramiků, nahlédnout
do tajů sítotiskové, litografické či keramické dílny, potěšit se exponáty soukromé fotografické galerie v Ratíškovicích
i expozicí hodonínské galerie s mezinárodní výstavou mladých autorů ARS 51
a společnou prezentací čtyř výtvarníků
z České republiky a Slovenska.
Veškeré aktivity rozsáhlého projektu
Porta culturae směřují k prohloubení
spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko. Proto i v rámci „Dnů otevřených
ateliérů“ jsou plánovány reciproční exkurze, které v úzké kooperaci zajišťují pracovníci Galerie výtvarného umění v Hodoníně a dolnorakouské organizace
Kulturvernetzung Niederösterreich: milovníci umění z Rakouska navštíví vybrané
jihomoravské ateliéry a umělci z Jižní
Moravy se vypraví do Rakouska.
Porta culturae patří svým rozsahem bezesporu k nejnáročnějším projektům
v oblasti přeshraniční spolupráce. Vedle
Jihomoravského kraje jsou dalšími projektovými partnery Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za kraj
Vysočina a Kulturvernetzung Niederösterreich za Dolní Rakousko.
(dk)

Představení La Putyka
míří do Brna
Po návratu z divadelního festivalu Fringe
v Edinburghu se La Putyka stala světově
uznávaným projektem. Brněnské publikum bude mít možnost tuto úspěšnou
inscenaci vidět v rámci projektu CIRK
THEATRE. „V Brně představíme La Putyku 24. A 25. října, navíc v úžasném
prostředí cirkusového šapitó, ve kterém

vzniká naprosto nový rozměr této inscenace,“ říká Anna Pragrová, producentka
projektu CIRK THEATRE. Duchovním otcem projektu je Rostislav Novák osmá
generace loutkářské rodiny Kopeckých.
La Putyka se neřadí do klasického divadla. „Jedná se o žánr nového cirkusu,
který spojuje divadlo, akrobacii, tanec,
loutkářství a živou hudbu,“ vysvětluje
Martin Svoboda, producent projektu CIRK
THEATRE. O originální zpracování hudebního doprovodu se stará Vojta Dyk, Jakub
Prachař a Honza Maxián, členové kapely
Nightwork (představení se hraje v různých alternacích).
Představení se těší velkému diváckému
úspěchu tady i v zahraničí, za jeho kvalitu mluví také řada ocenění, která během
svého působení získala. Nenechte si ujít
tento jedinečný zážitek, lístky na představení v Brně zakoupíte na: www.eventim.cz, www.ticket-art.cz, www.ticketportal.cz nebo www.ticketstream.cz.
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něm deset minut ve stoje není žádná sranda,“ řekl nám Kornfeil (18),
rodák z Rohatce.
Zatímco Jakub si na prkně zařádil, čtyřiadvacetiletý Charouz se ze
surfu poroučel každou chvíli. „Já
jsem spokojený už s tím, že na to
zvládnu nastoupit a něco odjezdit.
Asi půjdu za Jakubem, aby mě to
naučil,“ smál se Charouz.

Kornfeil
& Charouz
řádili na vodě

stačí chvilka nepozornosti

Vyčistit hlavu si na sklonku léta zaskočili na Brněnskou přehradu motocyklový jezdec Jakub Kornfeil
a automobilový závodník Jan Charouz. Jakub vyměnil svoji silniční
stopětadvacítku a Jan cestovní vůz
za motorové surfy.

„Měl jsem ho s sebou už na závodech v Misanu. Když se z něj musíte
poroučet do vody v plné rychlosti,
pěkně to bolí. Já umím naštěstí padat z motorky, takže vždycky do
vody houpnu po nohách. Je to dobrý trénink, protože udržet se na

Brno truchlilo, kšefty se rozjely...
I brněnští hokejoví fanoušci
vzdali hold třem českým hokejistům, kteří tragicky zahynuli při leteckém neštěstí
u Jaroslavle. Několik desítek
se jich hned po havárii letadla sešlo na náměstí Svobody
u morového sloupu, pietní
místo v následujících dnech
zaplnily stovky svíček a desítky dojemných vzkazů.
Smutek z tragédie ještě
nepřebolel, ale se jmény
a odkazem obětí se už začalo
nechutně kšeftovat. Na internetové aukce
pověsili podnikavci – bohužel
i z jihu Moravy – nabídky
kartiček s autogramy hokejistů
Rachůnka, Marka a Vašíčka.
A ceny vyšponovali nestoudně vysoko.

Stříbrný olympijský fotbalista

slavil jubileum
Pětasedmdesáté narozeniny oslavil držitel stříbrné medaile z olympijského fotbalového turnaje
v Tokiu 1964 útočník Karel Lichtnégl, který strávil hlavní část kariéry
a stále žije v Brně. Kromě
olympijského turnaje sehrál i tři zápasy za Československo.
Rodák z Hodonína
hrával první ligu ve Slavii Praha, v Rudé hvězdě
Brno a Zbrojovce. Jeho
cesta do první fotbalové
ligy byla hodně zajímavá. Lichtnégl nastoupil
v roce 1956 za Hodonín
v přátelském zápase proti Slavii, kterou trénoval
Josef Bican. Zápas se mu vyvedl
a jeden příznivec domácího týmu
přišel za Bicanem s nabídkou, že
by mohl talentovaný útočník hrát
za Slavii.
„Bicanovi jsem také asi padl do
oka, neboť kývl na souhlas. Fanoušek mně dal peníze na vlak a já se
hlásil v Praze, kde jsem potom ještě chodil do školy na Akademii výtvarných umění,“ vzpomíná Lichtnégl na svoje začátky ve velkém
fotbalu.

Po vojenské službě zamířil Lichtnégl do Brna, kde se rychle sehrál s hokejovou a fotbalovou hvězdou Vlastimilem Bubníkem. V první lize
nastřílel 69 gólů. I v době své největší slávy se však neopájel pouze
fotbalem, ale chodíval běžně do práce. Pouze dvakrát týdně využil uvolnění na trénink, jinak se věnoval
práci grafika v propagaci Zbrojovky.
„Byl jsem asi jediný fotbalista, který
pracoval,“ směje se dnes už spokojený důchodce.

Ocenění mladých olympioniků

Běžně se ceny sběratelských kartiček pohybují
od pěti korun výše. Karty
s fotografiemi a podpisy
nešťastných hráčů vyletěly řádově o stovky. Když
je poptávka, na etiku se nikdo neptá…
Obchodníček z jistého
aukčního portálu nasadil
na české hráče, ale i sloJihomoravští medailisté z letoškraji. Náměstek Juránek poděvenského útočníka Pavola
ních Her V. letní olympiády
koval všem sportovcům, jejich
Demitru, pořádnou pálku.
trenérům a rodičům za úspěšdětí a mládeže ČR 2011 – sporPůvodně chtěl za tři kartičtovci i trenéři – převzali
nou reprezentaci jižní Moravy.
ky slovenského hokejisty nej„Mám velikou radost z toho, jak
27. září z rukou náměstka
méně 490 korun s tím, že je
hejtmana Stanislava Juránka
jste bojovali, díky vám jsme se
někdo mohl mít okamžitě za
a dalších představitelů kraje
stali těmi nejlepšími. Sami víte,
750 korun. Na náš dotaz, zda
jak jste se museli připravovat.
ocenění za výtečné výkony
to trochu nepřehnal, sice nena sportovním klání. Výprava
Přeji vám, aby píle, kteru jste do
odpověděl, ale nabídku snížil
přípravy vložili a smysl pro fair
z olympiády v Olomouci přiaspoň na 250 korun (okamžitý
vezla celkem 29 zlatých,
play, vám zůstaly i v dalším žinákup za 450 korun). Našli se
21 stříbrných a 40 bronvotě. Věřím, že to nebyla posledi takoví, kteří využili neštěstí hozových medailí a jihomoní olympiáda, na které jste vy, řekl JJuránek.
((red))
kejistů a zármutku národa
hráli,“
ravská reprezentace tak
k tomu, aby dali do nabídky kartu
s převahou zvípřipravil
Ivana Hlinky, který tragicky zahytězila nad
Sportovní stranuužek
nul před sedmi lety.
ostatními
Petr Podro

P. R.

PODPOŘTE IMUNITU PROTI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
Při oslabené imunitě hrozí, že snáze dostaneme např. chřipku, která je vyvolána viry, anebo angínu, jejímž původcem jsou bakterie.
Wobenzym je tradičním lékem
z přírodních zdrojů pro
vnitřní užití. Pečlivě pročtěte
příbalovou informaci.
Léčbu dětí je nutné
konzultovat s lékařem.

Více informací na

www.wobenzym.cz

•Enzymy řídí fungování imunity
Velký význam v našem těle mají proteolytické enzymy, které pomáhají
zajišťovat rovnováhu a fungování
imunitního systému. Při problémech s imunitou je namístě podpořit náš obranný systém podáváním
obdobných enzymů zvenčí. Dlouholeté výzkumy ověřily účinnost unikátní směsi proteolytických enzymů, která je obsažena v jediném
tradičním léku systémové enzymoterapie – léku Wobenzym.

vším lidem s oslabeným imunitním systémem – starším osobám,
malým dětem, lidem po nepřiměřené fyzické námaze a stresu a také
pacientům s chronickými chorobami.
Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu, proto by ho měli ti, které
chřipka, angína nebo jiné záněty
dýchacích cest ohrožují nejvíce,
začít užívat už v období zvýšeného
výskytu nemoci.

•Pomoc pro ty, které
chřipka ohrožuje nejvíce
Závažný průběh chřipky a různé
následné komplikace hrozí přede-

•Podpůrná léčba
při chřipce a angíně
Jestliže jsme chřipku nebo angínu
už dostali, Wobenzym je posílením

imunity pomáhá rychleji zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby.
Navíc pomáhá zabránit dalším
komplikacím. Sliznice dýchacích
cest poškozená virem chřipky totiž
do určité míry ztrácí svou obranyschopnost a snáze ji pak mohou
napadnout bakterie.
Tímto způsobem někdy vzniká
tzv. superinfekce: teplota znovu
stoupá, příznaky chřipky neustupují nebo se dokonce zhoršují
a přidávají se nové. Takovou „přidruženou infekcí“ může být zánět
vedlejších nosních dutin, zánět
průdušek a zápal plic, u dětí se
v souvislosti s chřipkou často vyskytuje zánět středního ucha.

•Zvýšení účinku antibiotik
U výše uvedených průvodních onemocnění chřipky a také u angín, kdy
je kvůli napadení bakteriemi nezbytné nasadit antibiotika, je vhodné spolu s nimi podávat i Wobenzym. Enzymy, které obsahuje, totiž podporují
průnik antibiotik do tkání, a tím zvyšují účinnost antibiotické léčby.
•Aby se nemoc neopakovala
I když už jsme z nejhoršího venku,
tedy v období rekonvalescence, Wobenzym posiluje stále ještě oslabenou imunitu a je tak účinnou obranou proti případnému opakování
nemoci a jejímu přechodu do chronického stavu.
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