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Jižní Moravou

za prací i zábavou

Pokud by se letošního roku dožil 
Napoleon, určitě by se divil, kolik 
desítek tisíc koní se vejde před zá-
mek ve Slavkově u Brna. Řeč je 
ovšem o koních ukrytých v moto-
rech naleštěných historických 
krasavců – dědečků automobilů, 
jejichž sraz pod názvem Oldtimer 

festival 2011 oslaví své osmnácté 
narozeniny. A už nyní je jisté, že 
se návštěvníci slavkovského zám-
ku mají ve dnech 24.–25. června 
na co těšit! 

„O akci je již pravidelně mimo-
řádný divácký zájem, který je způ-
soben kombinací atraktivního mís-

ta, divácky vděčné tématiky napříč 
generacemi a stabilního počasí. 
Struktura účastníků je každým ro-
kem pestřejší a rozmanitější. Kromě 
těch ze zemí Evropské unie vítáme 
pravidelné návštěvníky z takových 
zemí jako jsou například Anglie, 
Nový Zéland či USA,“ říká Miroslav 
Gomola, jeden z organizátorů a upo-
zorňuje, že i letos se mohou ná-
vštěvníci těšit na minimálně tisíc 
historických exponátů.  

„Vzhledem k tomu, že vystavo-
vatelé jsou registrováni až na mís-
tě, lze informovat pouze o před-
běžné účasti. V každém případě 
letos diváci uvidí kolekci sportov-
ních vozů v nebývalém rozsahu, 
sportovní a závodní vozy česko-
slovenské historie, parní motocy-
kl a setkání značkových klubů. Vě-
říme, že mezi stovkami unikátních 
exponátů si najde každý návštěv-
ník to, co je jeho srdci nejbližší,“ 
doplňuje Gomola. 

(pokračování na str. 4)

Za veterány Za veterány do Slavkovado Slavkova

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Jihomoravská delegace v čele 
s hejtmanem Michalem Haškem 
navštívila ve dnech 16.–18. květ-
na navštívila Itálii. Vrcholem 
a závěrem třídenní návštěvy  
byla generální audience u pape-
že Benedikta XVI. na svatopetr-
ském náměstí ve Vatikánu, kte-
ré se zúčastnil hejtman Hašek 
společně s velvyslancem ČR 
u Svatého stolce Pavlem Vošalí-
kem a dalšími zástupci Jihomo-
ravského kraje. Dvouhodinové 
ceremonii přihlíželo několik 
desítek tisíc poutníků z celého 
světa.

Hejtman měl příležitost na zá-
věr ceremoniálu se krátce osobně 
setkat s papežem Benediktem 
XVI., pozdravit jej a předat dar 
Jihomoravského kraje – dílo mi-
stra Jiřího Netíka Zvěstování Pan-
ny Marie. V osobním rozhovoru 
pozval hejtman jménem kraje 

Svatého otce k návštěvě jižní Mo-
ravy v roce 2013, kdy si připome-
neme 1150. výročí příchodu sva-
tého Konstantina a Metoděje na 
Velkou Moravu. Papež při této pří-
ležitosti vzpomněl krátce svoji 
návštěvu Brna na podzim 2009, 
kdy sloužil mši na brněnském le-
tišti pro více než sto tisíc poutní-
ků z celé Evropy.

„Osobní setkání s papežem Be-
nediktem XVI. i celá atmosféra ge-
nerální audience na mne mimo-
řádně silně zapůsobily a budou 
pro mě nezapomenutelným zážit-
kem stejně jako návštěva papeže 
v Brně před dvěma roky. Náš kraj 
připravuje důstojné připomenutí 
výročí příchodu Konstantina  
a Metoděje na Velkou Moravu 
v roce 2013 a bude nám velkou ctí, 
pokud v tomto roce papež Bene-
dikt XVI. Moravu opět navštíví,“ 
uvedl Michal Hašek.

Hlavními tématy třídenní mise de-
legace Jihomoravského kraje v Itá-
lii byla podpora letecké linky 
 Brno–Řím, spojená s prezentací Ji-
homoravského inovačního centra, 
Jihomoravského centra meziná-
rodní mobility, turistických mož-
ností jižní Moravy včetně jihomo-
ravského  vinařství. 

Během prvního dne návštěvy 
se zástupci kraje zúčastnili zahá-
jení výstavy o kardinálu Josefu 
Beranovi s názvem „Milovat dob-
ro, odporovat zlu“ na Papežské 
univerzitě Svatého Kříže v Římě 
a také odhalení mramorové pa-
mětní desky u hrobu svatého Cy-
rila v podzemí baziliky svatého 
Klimenta. Česká republika je po-
slední zemí z těch, které se hlásí 
k odkazu slovanských věrozvěstů, 
a která na tomto místě nebyla při-
pomenuta. 

Druhý den návštěvy pak patřil 
především prezentaci Jihomorav-
ského kraje a následným jedná-
ním na české ambasádě v Římě. 
Hejtman Hašek zde zdůraznil pře-
devším unikátní podporu vědy, 
výzkumu a inovací, rozvoj lázeň-
ství a vinařské turistiky a pozval 
italské investory na jižní Moravu. 
Diskuze se také dotkla dalšího 
osudu Velké ceny ČR v Brně, který 
italští fanoušci motocyklového 
sportu bedlivě sledují. 

Třetí den pak byl vyhrazen ge-
nerální audienci u papeže Bene-
dikta XVI.

 (red)

Zdolání následků úniku a požáru fos-
foru v provozu a. s. Fosfa Břeclav bylo 
dne 1. června námětem krajského tak-
tického cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému „FOSFA 2011“. 
Do cvičení se zapojilo přes 250 lidí 
z 33 jednotek složek IZS a současně 

byla prověřena činnost a připravenost 
panelu spojená s prezentací jeho čin-
nosti i Hasičského záchranného sbo-
ru, Policie ČR a Zdravotnické záchran-
né služby Jihomoravského kraje. 

Hejtman Michal Hašek po vyhodno-
cení cvičení uvedl, že prokázalo dob-

rou připravenost ke zvládnutí mimo-
řádné události. „Samozřejmě ukázalo 
i některé drobné nedostatky, ale proto 
se takováto cvičení konají, aby mohlo 
dojít ke zlepšení koordinace práce jed-
notlivých složek Integrovaného zá-
chranného systému,“ uvedl Hašek.  

Hejtman také připomenul, že Ji-
homoravský kraj je jediným kra-
jem v republice, který ze svého roz-
počtu v letošním roce vyčlenil 
celkem 20 milionů korun na posí-
lení financování Hasičského zá-
chranného sboru a Policie ČR. 
„Červnová schůze zastupitelstva 
rozdělí už potřetí po sobě 35 mili-
onů korun dobrovolným hasičům. 
Myslím si, že tato čísla jasně dokres-
lují, že jsme si na jižní Moravě dob-
ře vědomi jak náročná je práce ha-
sičů,“ doplnil hejtman. „Věřím, že 
v letošním roce bude co nejméně 
mimořádných událostí, kde by bylo 
zapotřebí koordinovat krizové situ-
ace,“ uzavřel Hašek. (red)

Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře

Sprinterky v podpatcíchCornštejn v novém kabátěStředověká bitva 
Romantická zřícenina hradu Cornštejn, který se tyčí nad Vranovskou 
přehradou, prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Stovky rytířů v plné zbroji v Modřicích u Brna milovníkům stře-
dověku předvedou, jak se válčilo v dávných časech. 

Časů světových rekordmanek na stometrové trati sice nedosahují, 
ale běh půvabných žen na „šteklích“ má rozhodně něco do sebe!  
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Víte o zajímavé akci

ve Vašem okolí? 
Dejte nám tip,
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JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Vážení Jihomoravané,
v květnu jsem měl podruhé v životě 
možnost setkat se s výraznou svě-
tovou osobností, Svatým otcem 
Benediktem XVI.. V září 2009 jsem 
ho přivítal na brněnském letišti při 
jeho návštěvě České republiky, nyní 
jsem mu v rámci generální audience 
na svatopetrském námětí ve Vatiká-
nu předal pozvání  na jižní Moravu 
do Mikulčic u příležitosti 1150. vý-
ročí příchodu slovanských věrozvěs-
tů Konstantina a Metoděje na Velkou 
Moravu. Toto setkání bylo vyvrcho-
lením třídenní mise krajské delegace 
v Itálii a u Svatého stolce, kde jsme 
spolu s kolegy z krajské samosprá-
vy představili odborné veřejnosti 
jižní Moravu a zejména leteckou 
linku Brno – Řím.
Uplynulý měsíc znamenal také další 
symbolický předěl dvou úspěšných 
projektů Jihomoravského kraje v ob-
lasti rodinné politiky – v polovině 
měsíce jsem předával ve Znojmě 
jubilejní 50.000 Senior pas, při Me-
zinárodním dni rodiny na brněnském 
letišti pak 40.000 kartu Rodinného 
pasu. Jsem rád, že můžeme takto 
v dnešní těžké době seniorům a ro-
dinám s dětmi pomoci ušetřit ales-
poň část finančních prostředků.
Chci také zdůraznit jedno květnové 
rozhodnutí krajské rady – záměr 
nabídnout všem letošním úspěšným 
jihomoravským maturantům k ma-

turitnímu vysvědčení dar – vstupen-
ku na nový český film Lidice. Je 
důležité, aby mladá generace znala 
českou národní historii a seznámila 
se v případě vlastního zájmu s lidic-
kou tragédií prostřednictvím tohoto 
filmu. Půjde přitom o vlastní rozhod-
nutí každého maturanta, zda využije 
této nabídky, kraj nebude organizo-
vat žádná povinná filmová předsta-
vení pro školy.
Stranou větší pozornosti médií zůstal 
důležitý moment uplynulých dnů – 
po tvrdém, ale korektním vyjedná-
vání se mi podařilo přesvědčit mi-
nistra financí Miroslava Kalouska, 
aby ustoupil od plánu sebrat krajům 
dotace na jimi objednávané vlaky. 
Pošle tak všem regionům ČR částku, 
s níž letos počítají. Jde o desetiletý 
závazek vlády Jana Fischera z léta 
2009, který Nečasova vláda až do 
zrušení snížené podpory stavebního 
spoření Ústavním soudem nezpo-
chybňovala.
Ministerstvo financí ale chce příští 
rok krajům příspěvek snížit z 2,6 mi-
liardy o šest set milionů korun. Bu-
deme dál jednat, protože krácení je 
pro regiony nepřijatelné a neexistu-
je žádný důvod k destrukci dlouho-
dobé dohody vlády s kraji. Kraje 
přitom už „čarováním“ Nečasovy 
vlády se stavebním spořením přišly 
o 600 milionů korun na daňových 
příjmech.
Upozornili jsme vládu, že případná 
redukce vlakových spojů by měla 
vliv na kvalitu a dostupnost želez-
niční dopravy v Jihomoravském 
kraji (jde o cca 270 milionů korun 
ročně) jako veřejné služby. Význam-
ně by ohrozila mobilitu pracovního 
trhu, dostupnost zdravotnictví, škol-
ství a řadu dalších oblastí. Rada Ji-
homoravského kraje vyjádřila odhod-
lání bránit zájmy kraje vůči vládě 
v případě nedohody všemi právními 
prostředky. Věřím, že tak jako dříve 
v minulosti rozum převáží nad emo-
cemi a nebude to zapotřebí.

Slovo úvodem

Bráníme zájmy jižní Moravy

Přímo v prostorách Brněnské údol-
ní nádrže se začátkem května přije-
la seznámit komise venkova, země-
dělství a životního prostředí Rady 
Jihomoravského kraje, za účasti ná-
městka hejtmana Ivo Poláka, s rea-
lizací opatření v rámci projektu Čis-
té povodí Svratky.

Biologická a technická opatření 
mají za cíl dlouhodobě snížit eutro-
fizace povrchových vod, tedy zame-
zit množení sinic a prodloužit tím 
možnost koupání v parném létě.

Celý projekt, jehož investorem je 
Povodí Moravy a zhotovitelem Imos 
Brno, je naprosto originálním a pi-
onýrským řešením daného problé-
mu. Na přítoku se dávkuje síran že-
lezitý, v hlavním tělese přehrady 
jsou pak rozmístěny aerační věže. 
Některé mísí spodní vodu s povrcho-
vou, další ji ještě provzdušňují. Za-
jímavé je jejich napájení energií 
a vzduchem vedeným z kontejnerů 
umístěných na břehu a pracujících 
naprosto bezhlučně.

Zajímaly nás také měřené a proka-
zatelné výsledky. Hygienický limit 
pro nezávadnost vody možné ke 
koupání je 100 000 jedinců/sinic/ 
v 1 ml vody. V lokalitě Sokolské kou-
paliště bylo 24. 5. 2010 naměřeno 
4040 sinic/1ml, o týden později 
30400 sinic/1ml, a poslední měření 
před spuštěním loňských opatření 
konstatovalo 17900 sinic/1ml. O dva 
týdny později – po zahájení opatře-
ní – jejich počet klesl na 1600 sinic/
1ml. Se  stoupající teplotou  se sa-
mozřejmě množství sinic  zvyšuje, 
ale až do loňského září jedině v lo-
kalitě Kozí horka byl překročen zmi-
ňovaný hygienický limit, kde výskyt 
sinic dosáhl 137 200/ml.  Závěrem 
aktuální číslo z letošního května – 
11. května bylo u hráze brněnské 
přehrady naměřeno 3500 sinic/ml. 
Jak je vidět, opatření zabírají a je 
pravděpodobné, že  se letos opět 
zlepší kvalita vody na přehradě.

Jan Šinogl,
místopředseda komise

Brněnská přehrada úspěšně Brněnská přehrada úspěšně 
bojuje se sinicemibojuje se sinicemi

Když na konci loňského roku od-
startoval prémiový projekt Senior 
pasů, nikdo si nedokázal představit, 
s jakým úspěchem se setká. „Ukazu-
je se, že zájem o tento druh slev pro 
občany jižní Moravy starší 55 let je 
obrovský. Původně jsme počítali se 
zhruba desetitisíci zájemci, teď při-
chází deset tisíc žádostí každý mě-
síc,“ říká hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek. Ten se 11. květ-
na společně s krajskou radní Marií 
Cackovou a prvním náměstkem mi-
nistra práce a sociálních věcí Vladi-

mírem Šiškou zúčastnil v Domově 
pro seniory ve Znojmě slavnostního 
předání jubilejního padesátitisícího 
Senior pasu. 
„Projektu, jehož cílem je pomáhat 
seniorům, jsme se snažili vytvořit 
všechny potřebné podmínky. Za 
současné těžké ekonomické situace 
to nebylo snadné. Po sérií jednání 
a příprav, zejména v souvislosti 
s rozpočtem kraje, jsme ale cestu 
nalezli. Tento projekt jsme uvedli 
do života u nás v Jihomoravském 
kraji v rámci celé ČR jako první. 

Vidíme v něm vzor pro další regi-
ony naší země. Konečně má tak 
obecně deklarovaná pomoc senio-
rům konkrétní formu. Jsem rád, že 
myšlenka Senior pasu našla u zá-
jemců velký ohlas,“ uvedl při pře-
dávání hejtman Hašek. 

Radní Marie Cacková hovořila 
o konkrétních aktivitách projektu, 
nezapomněla zmínit i poskytova-
tele slev. „Snažíme se od počátku 
zavedení projektu Senior pas do 
praxe, aby pokrýval všechny aspek-
ty lidského života. Mezi nejsledo-
vanější oblasti slev samozřejmě 
patří zdravotnictví, které máme 
v síti také zastoupeno. Mezi nejvý-
znamnější poskytovatele můžeme 
jmenovat knihovnu Jiřího Mahena 
se svými 37 pobočkami, některé 
prodejny Brněnka, Evropskou oční 
kliniku LEXUM, knižní vydavatel-
ství Computer Press a síť lékáren 
LEBO se sedmi pobočkami. Nemo-
hu opomenout oční optiky, jazyko-
vé školy, masáže, lázně, kadeřnic-
tví, penziony nebo taneční školy,“ 
vypočítala Cacková. „Jsem rád, že 
i naše město má Senior pasům co 

nabídnout. Osobně tomuto projek-
tu držím palce,“ doplnil starosta 
města Znojma Zbyšek Kaššai, který 
se předání také zúčastnil. 

O Senior pasech: 
Poskytovatelé slev pro držitele Se-
nior pasů se dělí dle nabídky do 
tří skupin. „Běžný“ poskytovatel 
předkládá slevy v rozmezí 5–15%, 
„stříbrný“ 20–30% a „zlatý“ nabí-
zí slevu 35–50%, která může být 
časově omezena. Síť projektu Se-
nior pas nabízí celkem 442 ob-
chodních míst, z těch novějších 
uveďme Pojišťovnu Triglav, kraj-
ské nemocnice ve městech Hodo-
nín, Znojmo, Břeclav, Ivančice, 
Tišnov, Vyškov a Kyjov poskytující 
různé slevy na konkrétní vyšetře-
ní nebo nadstandardní pokoj. Za 
velkou pozornost stojí zvýhodně-
ný nákup tzv. in-karty od 1. dub-
na 2011. Poskytují ji České dráhy 
s 18% slevou na nákup pro regis-
trované členy projektu. Kompletní 
přehled poskytovatelů je k dispo-
zici na www.seniorpasy.cz. (red) 

Rekordní zájem o Senior pasy – využívá je již 50 000 lidí

Jak si vyřídit Senior pas? Existuje hned několik cest, jak získat bonu-
sovou kartu Senior pas. Zájemci se mohou registrovat on-line na www.
seniorpasy.cz, telefonicky na čísle 543 210 790 nebo písemně, zasláním 
registračního formuláře na adresu Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 
603 00 Brno. Komu vyhovuje elektronická komunikace, může své jmé-
no, příjmení, ulici, č. p., město, PSČ, telefon, e-mail a datum narození 
zaslat na info@seniorpasy.cz.

Žádost o registraci SENIOR PASU

Město

PSČ

E-mail

P r ohláš ení o pr avdivos ti údajů:
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé 
a současně se zavazuji informovat o změnách výše uvedeného.

V                                                               dne

Podpis 
Poskytnuté údaje budou použity v rámci projektu Senior pas v souladu se § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Uvedením e-mailu klient souhlasí dle zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním propagačních a informačních materiálů.

Jméno

Příjmení

Ulice, č.p.

Telefon

Rok narození

Vzdělání (zaškrtněte):    ZŠ      SŠ      VŠ 
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Soutěž o nejlépe opravenou památ-
ku Jihomoravského kraje roku 2010 
zná své vítěze. Ocenění vítězům 
a účastníkům letošního ročníku sou-
těže předali dne 30. května náměs-
tek hejtmana Václav Božek a krajský 
radní Pavel Balík.

Titul nejlépe opravené památky 
jižní Moravy v loňském roce a s tím 
spojenou odměnu od Jihomoravské-
ho kraje 150 000 korun získala řím-
skokatolická farnost ve Slupi na 
Znojemsku za obnovu kopule tam-
ního kostela Jména Panny Marie. 
Ocenění převzal administrátor Jin-
dřich Čoupek. Kostel zvítězil v ka-
tegorii velké stavby a zároveň získal 
největší počet hlasů – 2323 – ze 
všech soutěžících památek. 

Druhé místo a ocenění ve výši 
50 000 korun, získala farnost v Hlu-
bokých Mašůvkách za opravu kostela 
Navštívení Panny Marie. Ten obdržel 
celkem 996 hlasů. Ocenění od před-
stavitelů kraje a brněnského praco-
viště Národního památkového ústavu 
převzal farář Miloslav Čamek. 

V kategorii děl výtvarného umění 
zvítězily opravené varhany v kostele 

ve Vranově na Dyjí, které získaly 
1453 hlasů. Vranovská farnost, za-
stoupená farářem Markem Dundou, 
tak získala odměnu 50 000 korun. 
Stejnou částkou bylo oceněno první 
místo v kategorii drobných staveb 
pro výklenkovou kapličku, poklonu 
sv. Antonína Paduánského ve Vel-
kých Pavlovicích. Ocenění převzal 
zástupce vlastníka, starosta města 
Velké Pavlovice Pavel Procházka.

Náměstek hejtmana Václav Božek 
uvedl, že soutěž za čtyři roky své 
existence získala popularitu  a má 
svůj význam. „Je povinností veřejné 
správy, aby pečovala o paměť náro-
da, mezi které kulturní památky pa-
tří, protože každá společnost je vy-
spělá mj. podle toho, jak se stará 
o svoji minulost,“ uvedl Božek s tím, 
že kraj uvažuje o případné úpravě 
pravidel soutěže v příštím roce, na-
příklad o možnost současného hla-
sování ve všech třech kategoriích. 

Radní Pavel Balík doplnil, že by 
krédem každého vlastníka či správ-
ce kulturní památky měla být snaha 
ji předat budoucím generacím v ješ-
tě lepší podobě než byla. (red)

Ocenění nejlépe opravených památek

Evropská komise schválila projekt 
na vybudování centra vědecké exce-
lence – Středoevropského techno-
logického institucu (CEITEC) v Brně. 
Schválení projektu uvítal hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek, 
podle kterého má CEITEC mimořád-
ný význam. Jeho uskutečnění posílí 

prestiž a vědeckovýzkumný poten-
ciál jižní Moravy, která je již nyní 
nejvíce inovativním regionem v ČR, 
ale přinese i tolik potřebná pracov-
ní místa. Příjemcem dotace ve výši 
5,2 miliardy korun z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace evropských strukturálních 

fondů je Masarykova univerzita, 
která projekt předložila spolu s Vy-
sokým učením technickým v Brně 
a dalšími brněnskými univerzitami 
a výzkumnými institucemi. Cent-
rum se zaměří na výzkum a vývoj 
v  biomedicíně a pokročilých mate-
riálech a technologiích. 

Unikátnost projektu spočívá v těs-
ném propojení věd o živé přírodě 
s výzkumem a vývojem pokročilých 
materiálů a nových technologií. Cí-
lem je vybudování významného 
evropského centra vědy a vzděla-
nosti se špičkovým zázemím a pod-
mínkami pro nejlepší vědecké pra-
covníky. Moderní laboratoře 
o celkové ploše 25 000 m2 vyrostou 
do roku 2014 v Univerzitním kam-
pusu Bohunice a v areálu Pod Pa-
lackého vrchem v Brně. Unikátní 
přístrojové vybavení bude využívat 
na 600 vědců a odborníků z ČR i za-
hraničí, do výzkumných programů 
se zapojí až 1200 studentů. Vědcům 
institut přinese nejmodernější tech-
nologie, unikátní přístroje a zázemí 
srovnatelné se světovými výzkum-
nými instituty.  

V rámci spolupráce sedmi výzkum-
ných programů budou v CEITECu 
vznikat inovativní vynálezy se širo-
kým zaměřením. (red)
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Pět miliard pro špičkové vědecké centrum CEITEC
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Spolupráce s Trnavským krajem

Setkáním s primátory a starosty měst a obcí 
v okolí Skalice začala 13. května dvouden-
ní návštěva delegace Jihomoravského 
kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem 

v Trnavském samosprávném kraji. V pro-
gramu návštěvy nechybělo oficiální jednání 
s představiteli Trnavského samosprávného 
kraje v čele s předsedou kraje Tiborem 
Mikušem a jednání s představiteli samo-
správy Piešťan a Gabčíkova. Mezi projed-
návaná témata patřila například možnost 
spolupráce v rámci doprovodných akcí na 
brněném výstavišti a spolupráce v oblasti 
cestovního ruchu. (red)

Mikroregion Kahan jednou z pěti 

excelentních turistických destinací

Ústředním tématem letošního již 5. roční-
ku prestižní soutěže Evropské komise 
o excelentní turistickou destinaci EDEN 
byla obnova hmotného dědictví. Šlo napří-
klad o staré továrny přebudované na 
muzea či galerie, staré železniční tratě 
přetvořené na naučné stezky, atrakce 
v bývalých dolech, vojenské prostory 
zpřístupněné pro turisty apod.
Z rekordního počtu 26 přihlášených – což 
byl zatím největší počet u nás a jeden 
z nejvyšších ze všech zemí EU a za celou 
historii soutěže – zvolila porota pět desti-
nací, které postoupily do finále: destinace 
Králický Sněžník, Mikroregion Kahan, 
Orlické hory, Slovácko a Žatecko. Mikro-
region Kahan d.s.o. a Regionální úzkoroz-
chodné železnice o.p.s. se do soutěže 
přihlásily s muzeem hornictví, úzkoroz-
chodnou železnicí a její muzejní expozicí.

Porota hodnotila především kvalitu v de-
stinaci dostupných služeb, partnerství 
mezi tamějšími subjekty, ale také udržitel-
nost rozvoje cestovního ruchu ve smyslu 
široké nabídky pro všechny a  budoucnos-
ti destinace po omezení přílivu peněz z EU. 
Finálovou pětici hodnotila přímo v terénu 
také odborná porota.
„Jsem velice rád, že se do první pětice 
dostaly etablované destinace, ale i ty méně 
známé, kterým soutěž pomůže ke zviditel-
nění,“ uvedl generální ředitel agentury 
CzechTourism Rostislav Vondruška. ,,Když 
máte tak významné partnery jako dva 
kraje a dva státy – jako v případě vítězné 
destinace Slovácko, či světově proslulé 
firmy jako např. Plzeňský prazdroj –, tak 
se předpokládá úspěch. Ale že se do této 
společnosti dostane svazek relativně ma-
lých obcí z málo známého regionu s turis-
tickým produktem založeným na spíše 
dobrovolné práci několika fyzických osob, 
to je třeba považovat za významné oceně-
ní,“ dodává Artur Fučík, ředitel Regionální 
úzkorozchodné železnice o.p.s..

Vítězem se stalo Slovácko se svým Baťo-
vým kanálem, ale všem finalistům organi-
zátor umožní širokou mediální propagaci, 
ať už na vybraných turistických webech či 
tištěných propagačních materiálech. A to 
jsou nové příležitosti ke zviditelnění a pro-
pagaci celého regionu, jichž obce, muzea, 
informační centra i jiné subjekty Mikrore-
gionu Kahan bezezbytku využijí. (red)

Z kraje

inzerce

Aby se zdokonalili v lektorování, postavili se kantoři i před kameru

Poloprázdné střední školy kraj zatěžují, optimalizace by měla pomoci

V dovednosti lektorovat dospělé po-
sluchače se intenzivně zdokonalovalo 
120 učitelů ze středních odborných 
škol Jihomoravského kraje. Celoživot-
ní vzdělávání je nezbytnou podmín-
kou pro udržení kroku s celosvěto-
vým vývojem, pokud jde o nároky na 
kvalitu lidských zdrojů. Střední školy 
navíc díky větší orientaci na dospělou 
klientelu budou moci v budoucnu 
lépe využít některé své kapacity.

Ve třinácti  krajích ČR na jaře od-
startovala série seminářů, na nichž 
Institut celoživotního učení FF olo-

moucké univerzity učí pedagogy 
z 325 středních odborných škol, jak 
lektorovat dospělé. V Jihomoravském 
kraji se v této dovednosti zdokonalo-
valo od 23. března do 28. dubna cel-
kem 120 učitelů z dvanácti škol. Ve 
čtyřech skupinách po třiceti poslu-
chačích byly jihomoravské kurzy „an-
dragogiky“ realizovány v Brně a Mo-
ravském Krumlově. 

Školy a učitelé je zvládli i přes vel-
kou časovou náročnost, když seminá-
ře probíhaly v období přípravy ma-
turit a závěrečných zkoušek. Učitelé 

se vzdělávali v modulech Úvod do 
studia, Úvod do andragogiky, Psycho-
logické aspekty vzdělávání dospě-
lých, Metodika a didaktika vzdělává-
ní dospělých, Evaluace ve vzdělávání 
dospělých a Závěrečné hodnocení 
vzdělávání.

Jednoznačně největší ohlas měl při-
tom mezi účastníky z Jihomoravského 
kraje modul, v němž učitelé prošli tzv. 
videotréninkem, při němž byly jejich 
lektorské výkony zaznamenány na 
kameru. „I když natáčení zpočátku 
vnímali jako nepříjemnou záležitost, 

nakonec je hodnotili jako velmi pří-
nosné. S možností, kdy jim psycholog 
poskytl zpětnou vazbu na jejich ver-
bální i nonverbální projevy, se totiž 
učitelé samozřejmě běžně nesetkáva-
jí. Má to pro ně pozitivní přesah i do 
jejich každodenní praxe,“ hodnotí me-
todička projektu UNIV 2 KRAJE v Jiho-
moravském kraji Lenka Řeháková.

Vzdělávání učitelů v andragogi-
ce se uskutečnilo jako jedna ze sou-
částí probíhajícího projektu nazva-
ného UNIV 2 KRAJE (U2K), více na 
 www. nuov.cz/univ. (red)

Počet prázdných míst ve třídách 
středních škol v Jihomoravském 
kraji každým rokem narůstá. Školy 
jsou nyní zaplněny v průměru jen 
ze tří čtvrtin a ani vyhlídky do bu-
doucna nejsou optimistické. Základ-
ní školy totiž opouští stále méně 
žáků. Udržovat poloprázdné školní 
budovy se tak při snižujícím se fi-
nančním příspěvku od státu stává 
pro kraj jako zřizovatele středních 
škol neudržitelným luxusem. 

Představitelé kraje tedy stojí před 
nelehkým rozhodnutím, zda zacho-
vat stávající stav nebo sáhnout k ne-
populárním opatřením a rozhodnout 
o slučování škol a tím i omezení na-
bídky středního vzdělávání. Podle 
náměstka hejtmana Stanislava Jurán-

ka, který je odpovědný za krajské 
školství, jiné cesty není.

Kolik škol by podle Vás mělo 
skončit nebo se sloučit s jinými? 
O jakých číslech se reálně uva-
žuje?

V Jihomoravském kraji by mělo 
na středních školách ubýt alespoň 
10.000 míst. Je to  kapacita, která je 
v současné době nevyužitá a ani za 
15 let, až budou chodit do středních 
škol děti tzv. babyboomu, není na-
děje, že se zaplní. Kolik škol se reál-
ně sloučí, záleží na tom, jak velké 
slučované školy budou. Mělo by se 
jednat o přibližně 15 škol, které by 
se měly sloučit s jinými a jejichž ře-
ditelství by měla zaniknout a o dal-

ších 2.500 míst budeme muset snížit 
kapacitu na ostatních školách.

Domníváte se, že optimalizace 
pomůže zlepšit stav středního 
školství nebo vidíte naději i v ji-
ném postupu?

Optimalizace je jedním z kroků, 
který by měl pomoci zlepšit úroveň 
českého školství. V současné době 
střední školy v honbě za žáky velmi 
často snižují své nároky tak, aby jim 
vyhověli všichni  žáci, i ti méně nada-
ní. Optimalizace by měla napomoci 
tomu, aby některé, dříve zcela opráv-
něně výběrové školy, se opět výběro-
vými školami staly. Podporuji také 
konání přijímacích zkoušek do matu-
ritních oborů všech středních škol, 
které, doufám, úspěšně nahradí plá-
nované testování žáků na závěr 
1. a 2. stupně základních škol. 

Máte již představu o tom, co 
bude s uvolněnými budovami?

Zatím není rozhodnuto, které ško-
ly a jak se budou slučovat, je tedy 
předčasné hovořit o konkrétním 
využití jednotlivých budov. Právě 
způsob nakládání s opuštěnými bu-
dovami je ale nutnou součástí opti-
malizačního projektu. Lze říct, že ně-
které z budov budou využity pro jiné 
školy nebo školská zařízení, která do-
sud sídlí v pronajatých nemovitos-
tech. U budov, ve kterých jsou naše 

školy v pronájmu, bude pronájem 
ukončen a některé nemovitosti bu-
dou nabídnuty k jinému využití. Po-
slední variantou je prodej.

Jak se optimalizace odrazí na 
učitelských sborech středních 
škol?

Při tak masivním úbytku počtu 
žáků, jaký nás na středních školách 
čeká, je naprosto jasné, že musí dojít 
ke snížení počtu pedagogických pra-
covníků, a to ať dopadne optimaliza-
ce jakkoliv. O tom, který zaměstna-
nec zůstane a který bude propuštěn, 
rozhoduje vždy ředitel školy a já 
předpokládám, že bude vždy důsled-
ně přihlížet k odbornosti a kvalitě 
práce jednotlivých zaměstnanců.

Jaký je aktuální stav příprav op-
timalizačního projektu a jaké 
kroky budou v nejbližší době 
následovat? 

V současné době pracujeme na 
návrhu, který už projednal Výbor 
pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost. V průběhu měsíce června 
budeme o navržených změnách jed-
nat s řediteli dotčených škol, do 
konce července pak s místními sa-
mosprávami, odbory a dalšími soci-
álními partnery. V září by o změnách 
rozhodlo zastupitelstvo. Pokud je 
schválí, začnou platit od července 
2012.  (jap)

Pro rozvoj Jihomoravského 
kraje, který sousedí hned se 
dvěma státy, a pro město 
Brno jako jeho metropoli 
hraje významnou roli regio-
nální spolupráce na přeshra-
niční úrovni. Význam vytvá-
ření a rozvoje regionálních 
celků s přesahem do sou-
sedních zemí si uvědomuje 
i Evropská unie a proto tento 
typ projektů podporuje 
v rámci programu Evropská 
územní spolupráce. Jedním 
z mladších evropských nad-
národních regionů je náš 
středoevropský CENTROPE. 
Ustavující konference se ko-
nala v burgenlandském Kitt-
see v roce 2003. Tentokrát 
se primátoři, starostové, 
hejtmani a radní dvanácti 
partnerských měst a regionů 
z České republiky, Rakouska, 
Slovenska a Maďarska sešli 
5. května v maďarském 
 Györu na zasedání Politické 
rady CENTROPE. Rada se 
zabývala především dvěma 
tématy, a to zlepšováním 
kvalifikace a mobility pra-
covních sil na společném 
trhu CEN TROPE a zlepšením 
a podporou podnikatelské 
lokality  CENTROPE.

Zlepšování kvalifikace 
a mobility pracovních sil 
na společném trhu 
CENTROPE
Od letošního května v celé EU 
nic nestojí v  cestě volnému 
pohybu pracovních sil, proto 
i v CENTROPE vzniká půda 
pro skutečně integrovaný me-
zinárodní pracovní trh. Tyto 
nové rámcové podmínky vy-
žadují koordinovanou činnost, 
aby bylo možno co nejvíce 
využít potenciálních výhod 
plynoucích z tohoto společ-
ného prostředí.
Klíčem k budoucímu hospo-
dářskému úspěchu a konku-
renceschopnosti regionu je 
zvyšování jeho atraktivity ja-
kožto místa pro život i práci, 
podporování vyšší vzdělanosti 
a celoživotního vzdělávání, po-
vzbuzení “skrytých” pracov-
ních rezerv, prevence úniku 
mozků a (znovu-) získání talen-
tů ze zahraničí. Umožněním 
přístupu k práci a kariéře po 
celém regionu může CENTRO-
PE napomáhat udržet talenty 
a přilákat ty, kteří by měli zá-
jem žít i pracovat na území 
našeho společného regionu.

Zlepšení a podpora 
podnikatelské lokality 
CENTROPE
V současném složitém eko-
nomickém prostředí nabývá 
přeshraniční spolupráce no-
vého významu jako prostře-
dek pro vyvážení negativních 

vlivů. Pokud správně využije-
me všechny její možnosti, 
může se náš region v budouc-
nu rozvinout ve vysoce in-
tegrovanou hospodářskou 
 oblast.
Stavebními kameny prospe-
rujícího regionu střední Evro-
py jsou proto zabezpečení 
nezbytné infrastrukturní sítě 
pro trvale udržitelný růst, po-
sílení pozice CENTROPE v ce-
losvětové konkurenci lokali-
zaci podnikatelských aktivit 
a zvyšování atraktivity pro 
zahraniční investory.
Zdokonalováním dopravní 
infrastruktury, marketingem 
společné obchodní lokality 
a nalézáním společných vý-
chodisek při projednávání 
kohezní strategie Evropské 
Unie může být CENTROPE 
nápomocen při překonávání 
negativních dopadů, které 
měla finanční a hospodářská 
krize na partnerské regiony.

Účastníci  summitu se dále 
shodli na podpoře přeshranič-
ní spolupráce v oblasti výzku-
mu a vývoje a v rozvoji obo-
rových klastrů. Vedle úspěšně 
fungujícího klastru Centrope 
Automotive se od loňského 
podzimu rozšiřuje Energetic-
ký klastr Centrope, protože 
spolupráce ve výzkumu a vý-
voji na poli inovace energeti-
ky může našemu regionu 
přinést významnou lokalizač-
ní výhodu.

Závěry Politické rady 
CENTROPE
Vrcholní představitelé regio-
nu Centrope se dohodli, že 
budou usilovat o zjednoduše-
ní přeshraniční mobility ob-
čanů zlepšováním a propojo-
váním stávajících struktur. 
Budou podporovat výměnu 
žáků, studentů a učitelů jako 
nejúčinnější nástroj pro pře-
shraniční přenos vědomostí. 
Ten bude snazší, pokud se 
podaří dosáhnout vyšší kom-
patibility školských osnov 
i kvalifikačních předpokladů. 
K tomu by měla přispět inten-
zivnější spolupráce institucí 
poskytujících střední všeo-
becné, střední technické a vy-
sokoškolské vzdělání. 
Pomocí spolupráce budou 
politici usilovat o větší účast 
žen na pracovním trhu a pod-
porovat lepší slučitelnost 
péče o rodinu a zaměstnání, 
aby podnítili pracovní prostře-
dí přátelské vůči rodině jako 
významnou výhodu pro umis-
ťování podnikatelských aktivit 
v regionu CENTROPE.
CENTROPE si klade za cíl i lep-
ší dopravní propojení mezi 
partnerskými regiony a městy. 
Proto se všichni zúčastnění 

zasadí o komplexní a vzájem-
ně koordinovaný rozvoj infra-
struktury. V rámci projektu 
Centrope Capacity probíhá 
vyhodnocení stávající infra-
struktury, plánů a budoucích 
požadavků, které na ni budou 
kladeny z hlediska přeshranič-
ní mobility. 
Aby bylo možné všechny tyto 
plány uskutečnit a využít 
k tomu i prostředky z evrop-
ských strukturálních fondů, je 
nutné mít k dispozici takové 
evropské operační programy 

pro období  2014–2020,  které 
co nejlépe vyhoví rozvo jovým 
potřebám našeho regionu. 
Politická rada Centrope pově-
řila Řídící výbor CENTROPE 
Capacity, aby učinil nezbytné 
následné kroky k naplňování 
přijatých závěrů a podal zprá-
vu o výsledcích na příštím 
summitu CENTROPE, který se 
uskuteční na podzim roku 
2011 v Bratislavě.

Bližší informace najdete na 
stránkách  www. centrope. com.

CENTROPE – Region bez hranic

Delegáti na schůzi Politické rady
Spodní řada zleva: Maria Takacsné Tenki, členka městské rady, město  Szombathely; 
Petra Bohuslav, Ministryně hospodářství, techniky, turistiky a sportu, spolková země 
Dolní Rakousko; Renate Brauner, zástupkyně primátora a výkonná členka městské rady 
pro finance, ekonomické záležitosti a technickou infrastrukturu města Vídeň, spolková 
země a město Vídeň; Zsolt Borkai, primátor, předsedající schůze Politické rady, město 
Györ; Tamás Fodor, starosta, město Sopron; Zoltán Kóczán, zástupce hejtmana, župa 
Győr-Moson-Sopron; Tibor Mikuš, hejtman, Trnavský samosprávný kraj.
Horní řada zleva: David Macek, člen rady, Jihomoravský kraj; Milan Ftáčnik, primátor, 
město Bratislava; Franz Gunacker, člen městské rady pro rozvoj města a dopravu, 
město St. Pölten; Gerhard Steier, prezident Zemského sněmu, spolková země Burgen-
land; Josef Christian Schmall, zástupce starosty, město Eisenstadt; Vladimír Butko, 
starosta, město Trnava; Oliver Pospišil, náměstek primátora, město Brno
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Joža Uprka 1861 – 1940

U příležitosti letošního 150. výročí naroze-
ní připravila Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně výstavu jednoho z nejznáměj-
ších moravských malířů – Joži Uprky. 

Výstava se uskuteční v krásných prosto-
rách galerie, dřívější spolkové budovy 
Sdružení výtvarných umělců moravských, 
jehož vůdčí osobností a prvním předsedou 
byl právě tento umělec. 
Joža Uprka se narodil v Kněždubě, studo-
val na pražské akademii, poté odešel na 
studia do Mnichova. S historií i soudobým 
výtvarným uměním se seznámil během 
svých studijních cest, navštívil Paříž, Ví-
deň, Londýn, Krakov, Nizozemí, Itálii, Egypt 
i balkánské státy. Získané podněty impre-
sionismu a secese transformoval v osobi-
tý výtvarný styl vycházející z jeho úzkého 
sepjetí s místem, odkud pocházel a kde 
celoživotně čerpal náměty pro svou práci. 
Už za svého života získal řadu příznivců 

a obdivovatelů, zároveň však i četné kri-
tiky a odpůrce.
Tvorba tohoto moravského umělce je 
v obecném povědomí dostatečně známá, 
ostatně i hodonínská galerie často připo-
míná dílo tohoto autora ať už na samo-
statných výstavách či kolektivních pre-
zentacích, avšak v takovém rozsahu jako 
nyní, se Joža Uprka představí v Hodoníně 
po dlouhých padesáti letech od jeho sou-
borné výstavy v roce 1961. Zapůjčena 
budou díla jak z prestižních veřejných 
sbírek českých muzeí a galerií, tak také 
ze soukromých sbírek. Návštěvníci tak 
budou mít jedinečnou příležitost vidět 
i autorovy výtvarné práce, které nebývají 
tak často prezentovány. 
Kromě zápůjček z celé České republiky, 
budou zapůjčena i díla ze Slovenska. Expo-
zice bude také doplněna dokumentačními 
materiály připomínajícími život a dílo tohoto 
významného výtvarného umělce. Vedle 
fotografií, korespondence, plakátů a katalo-
gů k výstavám budou vystaveny i umělco-
vy osobní předměty z majetku rodiny.
Rozsáhlý výstavní projekt představí ve 
výběru průřez autorovou tvorbou od jeho 
raných prací až po díla z posledních let 
života. K výstavě bude vydána stejně tak 
jako k nedávné výstavě sochaře Franty 
Uprky publikace z pera PhDr. Jaroslava 
Kačera, připravená ve spolupráci 
s PhDr. Ilonou Tunklovou. Výstava je pří-
stupná až do 28. srpna 2011 v Galerii 
výtvarného umění v Hodoníně, více na 
www.gvuhodonin.cz. (red)

Kulturní tipy

inzerce

Bezplatná 
právní
pomoc    

pro  obyčejné lidi 

Tel.: 777 900 925
Rodinné a občanské právo

Oddlužení  osob 
(Osobní bankroty)

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3 

I NA DOBÍRKU
CZ SKi

inzerce

Vaginální mykóza (známá také jako kvasinková infekce 
nebo kandidóza) je nejčastějším onemocněním, kvůli 
kterému ženy navštěvují ordinaci gynekologa. Tři ze 
čtyř žen ji prodělají alespoň jednou za život, téměř po-
lovina z nich ji dostává opakovaně. 

Obtíže se dostavují zejména v létě
Zatímco pro většinu běžné populace je léto obdobím 
pohody a relaxace, kdy si lze bezstarostně odpočinout 
od každodenního shonu a stresu, ženy, které trápí 
opakované vaginální mykózy, vstupují do léta s oba-
vami a celou řadou nepříjemných omezení. K hlavním 
rizikovým faktorům vzniku mykóz totiž patří koupání 
v chlorované vodě a teplé a vlhké prostředí, zejména 
nošení mokrých plavek či upnutých neprodyšných 
kalhot například při jízdě na kole, kdy se intimní ob-
lasti snadno zapaří. Nebezpečná může být jakákoliv 
nečistota, avšak ani s hygienou se to nemá přehánět. 
Časté mytí zase narušuje přirozené prostředí pochvy. 
A i když se opakovanými mykózami sužovaná žena 
snaží dávat pozor, mnohdy se v létě opětovnému vý-
skytu tohoto onemocnění stejně nevyhne.

Velkým problémem je, když se   
mykóza vrací a opakuje
K léčbě akutních vaginálních mykóz jsou běžně použí-
vány léky a přípravky – tzv. antimykotika. Mnoha ženám 
se však mykózy včetně velmi nepříjemných potíží, jako 
jsou svědění, výtok, pálení, bolest při pohlavním styku 
nebo bolest při močení, i po této léčbě neustále vrace-
jí. Za opakování nemoci často může oslabená imunita. 
V takovém případě je třeba organizmu pomoci, aby se 
onemocnění pokud možno neopakovalo. 

Vhodné řešení – podpůrná léčba Wobenzymem
Potvrzují to výsledky projektu na 7 ambulantních gy-
nekologických pracovištích v ČR. Bylo sledováno 
62 žen, které v průběhu jednoho roku i přes poskyto-
vání standardní antimykotické léčby ve formě čípků, 
mastí nebo tablet prodělaly mykózu čtyřikrát až de-
větkrát. V následujícím roce po zahájení podpůrné 
léčby Wobenzymem u všech sledovaných pacientek 
došlo k významnému zlepšení: 39 žen – dvě třetiny ze 
všech – zůstalo zcela bez mykóz, 17 pacientek mělo 
mykózu pouze jednou. U zbývajících šesti žen počet 
mykóz poklesl více než o polovinu. 

Vychutnejte si léto!
Ženy zařazené do projektu užívaly Wobenzym v dávce 
2x8 dražé denně po dobu 10 týdnů. Samozřejmě že 

i přes tuto podpůrnou léčbu je zapotřebí v létě dodr-
žovat nezbytná hygienická a další opatření, aby se mož-
né riziko vzniku vaginálních mykóz snížilo na mini-
mum. Jestliže Vás však trápí opakované vaginální 
mykózy a chcete si léto prožít pokud možno bez nich, 
je vhodné užívat Wobenzym s dostatečným předstihem 
tak, aby došlo k nezbytnému posílení oslabené imuni-
ty – jedné z hlavních příčin opakování této nemoci. 

Není enzym jako enzym
Enzymy jsou biologické katalyzátory. V organismu je ně-
kolik tisíc druhů enzymů. Každý enzym je vyhraněný spe-
cialista: působí určitým způsobem pouze na určitou látku. 
Jen některé enzymy mohou být použity pro léčbu. 

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, 
jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzku-
mem, řadou kontrolovaných klinických studií a více 
než 40letou léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přes-
ně stanovené množství zde má svůj význam. Zvlášť 
cenný je živočišný enzym trypsin, který má výrazný 
protizánětlivý účinek a zlepšuje hojení. Účinek jiných 
enzymových směsí může být zcela odlišný. 

Trápí Vás opakované vaginální mykózy?Trápí Vás opakované vaginální mykózy?

Wobenzym je tradičním 
lékem z přírodních zdrojů 
k vnitřnímu užití. Pečlivě 

pročtěte příbalovou 
informaci. Při těhotenství 
a v průběhu kojení vždy 

konzultujte užívání 
Wobenzymu s lékařem.

Více informací na: www.wobenzym.cz Více informací na: www.wobenzym.cz 
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Přehlídka tisícovky unikátních histo-
rických vozidel Oldtimer festival 2011, 
která se ve dnech 24.–25. června 
uskuteční na zámku ve Slavkově 
u Brna, by ovšem nebyla možná bez 
lidí, pro které letití plechoví miláčci 
znamenají vše. Existuje tedy typický 
majitel historického vozidla?    

„Historické vozidlo si fanoušek 
historie pořizuje z rozmanitých dů-
vodů. V zahraničí to byla vždy pře-
devším dobrá investice, u nás je 
tomu historicky poněkud jinak. Ve-
terány vlastnili a vlastní většinou 
ti, kdož si je umí sami opravit, zre-

novovat a užívat ke své radosti, 
a klubové aktivity se staly přímo 
hnutím. To vyžaduje nejen znalosti, 
ale i technickou zdatnost a zruč-
nost. V tomto ohledu jsme světovou 
raritou,“ vysvětluje Miroslav Gomo-
la, jeden z organizátorů festivalu. 

Podle Gomoly je také těžké určit, 
jakou cenu vůbec mají jednotlivá 
historická vozidla, kterých bude 
na festivalu k vidění nepřeberné 
množství. „Rozdíl je především 
v ceně a skutečné hodnotě, která 
je mnohdy nevyčíslitelná. Zkuste 
si spočítat, kolik stojí čtyři roky ži-

vota (asi 8 000 hodin) – tolik trvá 
zhruba poctivá renovace. Náklady 
se dají lehce spočítat, otázka ceny 
ovšem je, zda je věc vůbec na pro-
dej. Ale milovníky senzace mohu 
ubezpečit, že některé exponáty do-
sahují hodnoty šesti až osmi milio-
nů korun,“ podotýká Gomola. 

Oldtimer Festival je podle organi-
zátorů setkání s historií koncipova-
né pro celou rodinu a je složené ze 
dvou částí: výstavy - cílové jízdy ve-
teránů a komerční burzy náhradních 
dílů a automobilií. „Na své si přijdou 
všechny generace. Dámy například 

zaujme přehlídka dobových klobou-
ků a kostýmů, bohatý doprovodný 
program nabídne například vedle 
přehlídky dobových kostýmů či vy-
stoupení dobové kapely rovněž mož-
nost návštěvy historických prostor 
zámku včetně probíhajících výstav. 
Tím hlavním společným jmenovate-
lem festivalu je ovšem zájem o his-
torii, motorová vozidla a techniku, 
který sdílí většina z nás bez ohledu 
na svůj věk či pohlaví,“ uzavírá Go-
mola. A zda počet návštěvníků pře-
sáhne loňských dvanáct tisíc, bude 
jasné již na konci června...    (tof)

inzerce

Objednávejte přímo u výrobce 
Prodejní sklady:

        - KELČANY
        - KLOBOUKY U BRNA
        - POHOŘELICE
        - UHERSKÝ BROD
        - MORKOVICE
        - KOJETÍN

www.ekobrikety.cz

objednávejte na tel.:

518 625 054
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Teplo Vašeho 

                domova...
4.500 
 kč/tuna doprava  ZDARMA  

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

DŘEVĚNÉ BRIKETY
 vhodné do všech typů kamen, kotlů a krbů 
Elektřina i plyn zdraží, Ekobrikety stále nejlevnější!

  

Ve středu 20. dubna 2011 proběhl v Brně v aule 
Administrativního a školicího centra JMK druhý 
ročník z konferencí orientovaných na problema-
tiku rodinných firem. 

Konference Proč se nebát řídit „rodinnou firmu“ 
byla pořádána společností ECONOMY RATING a.s., za 
podpory Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské 
komory JMK, pod záštitou primátora statutárního měs-
ta Brna, Moravské asociace podnikatelek a manažerek 
(MAPM) a za odborného přispění VUT Fakulty podni-
katelské. Na konferenci zavítala více než stovka ná-
vštěvníků. Úvodní slovo patřilo Dagmar Jelínkové, 
C.E.O. ECONOMY RATING a.s. Celý program konferen-
ce byl zaměřen na podnikatelské příběhy a všechny 
příspěvky byly reflexí zkušeností a poznatků z praxe, 
ať se jedná o řízení rodinného podnikání, odlišování 
rodinných sešlostí od pracovních porad, nebo o pro-
blematiku předání štafety.

Dopolední blok zahájil Marek Juha, předseda komi-
se regionálního rozvoje Rady JMK, který účastníky 
seznámil s programy podpory podniků, které kraj na-
bízí. Prezentace se poté ujal David Grolig se svým pří-
spěvkem o cestě k prosperitě skrze dosažení harmonie 
ve vedení rodinné firmy. Následovala přednáška Sta-
nislava Bernarda, který skrze trnitou cestu dokázal 
obnovit zašlou slávu piva z Humpolce. Svým příspěv-
kem, jak se vypořádat s přebíráním zodpovědnosti 

vedení firmy po rodičích navázala Aďa Chadimová. Na 
závěr vystoupila Lucie Pilipová, která všem zúčastně-
ným dokázala, že kde je vůle, tam je i cesta. 

Po obědové pauze, zpestřené degustací přívlastko-
vých moravských vín, byl zahájen odpolední blok, vě-
novaný dalším zajímavým podnikatelským příběhům. 
Úvodní prezentace patřila hlavní organizátorce setkání 
Dagmar Jelínkové, s příspěvkem věnovaným případové 
studii jak zlepšit hospodaření a dostat se ven z krize - 
uvědomněním, že ekonomika je základem budoucího 
vývoje, a to nejen v rodinných firmách. Poté následoval 
příspěvek Tomáše a Jiřího Kalábových o složitosti pře-
dávání pomyslného štafetového kolíku. Na příspěvek 
navázala Zuzana Pavelková, která popsala své první 
krůčky při zakládání firmy, kde hlavním stimulem byla 
právě loňská konference. Přednáškový blok byl zakon-
čen příběhem Vladimíry Rubinsteinové, která publikum 
seznámila se svou životní cestou, vedoucí od kariéry 
laborantky až po místo vedoucího správce zámku. 

Konference byla ukončena živou panelovou diskusí 
s návštěvníky z řad manažerů i řadových zaměstnan-
ců firem a studentů, kteří měli velice zajímavé podně-
ty a otázky na jednotlivé prezentující. Druhý ročník 
konference o rodinném podnikání pomohl sdílet zají-
mavé zkušenosti vedoucích pracovníků úspěšných 
českých firem a potvrdil myšlenku o pokračování této 
zdařilé akce.  

Úspěch konference
Proč se nebát řídit „rodinnou firmu“
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Řešení křížovky posílejte do 24. června 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 nyní můžete za každý nákup nad 500 Kč vyhrát 3x zájezd pro dvě osoby do Toskánska v ceně 
34 000 korun. Losuje se každý měsíc, každý kupon zůstává v osudí po celou dobu trvání soutěže.

Křížovka
Soutěžte o ceny!

Tajenka křížovky z č. 5/2011 zní: DEN BEZ KNIH JE JAKO TĚLO BEZ DUŠE| Knihu, věnovanou knihkupectvím Knihy Dobrovský získávají 
tito výherci: Pavla Kammererová z Vracova, Doubravka Lišková z Křtin, Eva Sudková z Brna, M. Novotná z Kyjova a K.S., momentálně ve věznici 
v Hradci Králové. Všem výhercům gratulujeme. 

inzerce

inzerce

Pravý Jadran v šibenickém souostroví.
Rybářské zážitky.Výhodná cena. Pište česky.

Zajistěte si termín na prázdniny včas.

DOVOLENÁ NA IDYLICKÉM 
OSTROVĚ ŽIRJE

DOVOLENÁ NA IDYLICKÉM 
OSTROVĚ ŽIRJE

www.infoadriatic.com/skoric.
sskoric@inbox.com

tel.: 00385-91-56-12-560

www.infoadriatic.com/skoric.
sskoric@inbox.com

tel.: 00385-91-56-12-560

„Počítáme, že do bitvy půjde kolem 
200 šermířů z asi čtyřiceti šermíř-
ských skupin, kteří přijedou se svý-
mi partnerkami, nebo skupinový-
mi kolegy nešermujícími, takže 

v táborovém ležení se 
bude pohybovat přes 
300 účinkujících v do-
bovém kostýmu,“ říká 
Liba Simandlová, jedna 
z organizátorek s tím, 
že bitva vypukne ve čty-
ři hodiny odpoledne. 
O půl šesté dále proběh-
ne „Bitva třiceti“ a v de-
set večer za svitu ohňů 
dokonce i noční bitva.  

Dělat rytíře na po-
dobných akcích přitom 

není jen tak – kromě dlouhodobé-
ho tréninku, aby při střetu stovek 

mužů v plné 
zbroji nedo-
cházelo ke 
zraněním, je 
obtížný už 
samotný po-
hyb v brnění. 
„V z h l e d e m 
k tomu, že 
rytíř v pláto-
vé zbroji má 
k r o m ě  n í 
a kostýmu na 
sobě prošíva-

ný kabátec, drátěnou košili a na 
hlavě batvat (prošívaná čepice, 
pozn. red.), drátěnou kapuci a přil-
bu, je to opravdu fyzicky náročné,“ 
upozorňuje Simandlová a dodává, 
že plátová zbroj může vážit i 25 ki-
logramů a drátěná košile dalších 
dvanáct kil. K tomu si připočítejte 
už jen běhání a ohánění se dvou-
kilovým mečem v příjemných let-
ních odpoledních třiceti stupních 
a už se asi nikdo nemůže divit, že 
se z borců tolik lije pot…

Kdo jsou však nadšenci, kteří ve 
svém volném čase podstoupí výše 
zmíněné útrapy pro pobavení di-
váků? A existuje typický rytíř? „Je 
to koníček. Každý si podle svého 
naturelu na tom najde svoje. Ně-
kdo rád historii, někdo rád tábo-
ření v primitivních podmínkách, 
většinu láká adrenalin z šermu. 
Především ale jde o to, že se baví-
te v kolektivu podobných nadšen-
ců a sdílíte stejné nevšední zážitky 
a možná máte i blíž k pohádkám,“ 
dodává Simadlová. 

V rámci doprovodného progra-
mu se můžete těšit i na vystoupení 
s koňmi, hadího mága, projížďky 
drožkou či soutěže s kejklířem. Po-
kud se tedy chcete třeba i s dětmi 
podívat, jak se válčilo v minulosti 
a na vlastní kůži zažít středověk, ne-
smíte v Modřicích chybět!    (tof)  

Na rytířskou bitvu do Modřic
Stovky rytířů z celé republiky míří do Modřic u Brna – 18. června se zde totiž 
ve zdejším areálu Pod kaštany již počtvrté uskuteční Šermířský den a středo-

věká bitva, ve které nebude 
chybět ani boj o pevnost po-
mocí dobývacích strojů! 
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Bydlení, reality, stavby

  Nabídka stavebních pozemků : Město Kun-
štát nabízí k prodeji stavební pozemky ur-
čené pro individuální výstavbu rodinných 
domů v lokalitě v Kunštátě mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská. K prodeji zbývá 15 za-
investovaných pozemků za ceny od 257 po 
750 tisíc korun. Bližší informace na webo-
vých stránkách města www.kunstat-mesto.
cz, osobní jednání možno domluvit na tele-
fonním čísle 515 534 313.
  Koupím od majitele byt 2+1 v Brně, může 
být i centrum. Tel.: 603 104 983

Cestování, zájezdy

  Řecko 12–14 dní, apartmány u moře s ba-
zénem 5 600–7 300,– Kč včetně dopravy. 
Super ceny pro děti, kolektivy a seniory. 
KATALOG ZDARMA. www.cklotos.cz

Finance, půjčky

  ZÁCHRANA PŘED EXEKUCÍ! Pomůžeme Vám 
z tíživé situace oddlužením podle zákona 
182/2006 Sb. Kontaktujte nás – poradíme 
Vám – všechny konzultace zdarma! Volejte: 
732242678, pište: info@oddluzeni-brno.cz
  Půjčky od přímého investora (zastupuji 
jednu akciovou spol.), T.: 728 695 725

  PŮJČKY od 30 tis. OSVČ, MD, důchod, na 
konsolidace i exekuce. RYCHLÉ VYŘÍZENÍ 
721 733 271. Zprostř. půjčky od více věřit.
  !Nebankovní půjčky! Pro: zaměstnance, 
důchodce, podnikatele a ženy na MD 
tel.: 777 317 406
  Půjčka na cokoliv bez ručení majetkem. 
732 651 110
  PŮJČKY – HYPOTÉKY – EXEKUCE – 
 WWW. PUJCKYBRNO.CZ

  Pomoc v nouzi! Půjčím všem od 50 tis–7 mil. Re-
gistry neřeším, nejsme linka 900! Seriózně, i bez 
dokladování příjmů. Více investorů. Zprostředkuji 
na tel.: 724 999 613!
  BANKA VÁM NEPŮJČÍ? MY ANO! Ručeno nemovi-
tostí! Vyplácení exekucí, zástavních práv, oddluže-
ní nemovitostí. www.exfinance.cz. Poskytovatel 
PŮJČEK – ÚVĚRŮ. T.: 602 848 174

Gastronomie

  Na výběr přes 100 druhů kvalitních, osobně 
prověřených vín z celého světa. Férová 
cena, rychlé dodání. Uloženo v archivním 
vinném sklepě. www.PlneLahve.cz

Koupím

  Koupím ZUBNÍ ZLATO (ZUBY NEVADÍ) TEL.: 

731 898 593

Práce, brigády

  Hledám spolupracovníka k vyřizování 

zakázek, objednávek os. i po tel. do kan-

celáře v Brně. 775 982 708

Prodám

  Palivové a krbové dřevo, doprava zdarma. 

775 950 678

  Prodám palivové krbové dřevo – DOPRAVA ZDARMA!!! 

tel.: 608 263 550

Služby, řemeslníci

  Stěhováni a vyklízení  www. stehovaniajeto.cz 

603 311 812

Zdraví a krása

  Hubnutí, energie, stálá konzultace. 607 947 716, 

www.snidejzdrave.cz/formule123

řádková inzerce – zadávejte na www.ListyJM.cz

Plaketa svatého Jiří 

pro  Jihomoravský kraj

Nejvyšší ocenění, které uděluje starosta 
města Kragujevace Veroljub Stevanović, bylo 
uděleno Jihomoravskému kraji. „Naši srbští 
přátelé ze Šumadije slaví 6. května Den měs-
ta. Při této příležitosti jsem za Jihomoravský 
kraj převzala plaketu svatého Jiří, která nám 
byla udělena za přínos a rozvoj města Kra-
gujevace,“ uvedla Anna Matějková, vedoucí 
delegace Jihomoravského kraje, která se ve 
dnech 5.–6. května účastnila oslav města. 
Plaketa se uděluje již od roku 2005 a vždy 
byla udělena fyzické osobě, Jihomoravský kraj 
je v tomto výjimkou. „Šumadijskému regionu 
pomáháme nejen poskytováním finanční po-
moci na projekty samotných opštin, ale také 
učíme srbské děti češtiny. Díky této příležitos-
ti mohou navštívit Českou republiku a náš 
krásný Jihomoravský kraj. Studenti mohou po 
složení přijímacích zkoušek také studovat na 
vysokých školách zdarma. Tímto vším posilu-
jeme potenciál u mladých lidí a zvyšujeme 
jejich kvalifikaci,“ podotkla Matějková.
„Starosta Veroljub Stevanović během setká-
ní se všemi partnerskými městy a námi 
vyzdvihl spolupráci s Jihomoravským kra-
jem jako nadstandardní. Během osmi let 
spolupráce Jihomoravský kraj poskytl přes 
3 miliony eur na projekty v Šumadiji, a spo-
lupráce s ním je jako jediná živá a přínosná. 

Dále podotkl, že Jihomoravský kraj jako 
jediný bere Šumadijský okruh jako jeden 
celek, i když to tak ve skutečnosti není,“ 
doplnila Matějková. (red)

Mladí hasiči změřili své síly

V Doubravici nad Svitavou se v sobotu 
21.  května uskutečnila soutěž mladých 
hasičů. V pořadí devátý ročník soutěže 
hasičské mládeže O pohár SDH a městyse 
Doubravice nad Svitavou proběhl v tamním 
sportovním areálu. Ve dvou kategoriích – 
mladší a starší žáci – se družstva hasič-
ských nadějí utkala v požárním útoku. 
Klání o pohár se zúčastnilo celkem 19 druž-
stev mladších žáků a 27 týmů starších 
žáků. V obou kategoriích dominovala druž-
stva SDH Žernovník, v mladších žácích 
druhé místo obsadilo družstvo Senetářova, 
třetí skončil tým z Těchova. Druhé místo 
ve starších žácích patří po víkendu žákům 

Bořitova, třetí skončily Velké Opatovice. 
Ceny nejlepším hasičským nadějím předal 
náměstek hejtmana Ivo Polák. (red)

Bližší spolupráce ve zdravotnictví 

s Dolním Rakouskem

Jihomoravský kraj hodlá v letech 2012 
a 2013 realizovat v rámci evropské územ-
ní spolupráce projekt „Zdraví bez hranic“. 
Dne 20. května o tom informoval hejtman 
Michal Hašek.
„Půjde o pokračování spolupráce s Dol-
ním Rakouskem v oblasti zdravotnictví 
a nově také s Krajem Vysočina. V rámci 
tohoto projektu chceme pokračovat v de-
finici přeshraniční péče i v našich zdra-
votnických zařízeních, to znamená pře-
devším v nemocnicích Znojmo a Břeclav. 
Dále je třeba dopřesnit vztahy mezi zdra-
votními pojišťovnami, otázky vyúčtování 
zdravotních služeb. Už dnes je možné 
v těchto příhraničních oblastech posky-
tovat rychlou zdravotnickou pomoc. 
Projekt Nemocnice Znojmo se opírá mimo 
jiné také o to, že do budoucna poskytne 
u neplánovaných výkonů volnou kapaci-
tu právě občanům partnerského Dolního 
Rakouska,“ uvedl hejtman Hašek.
Krajský radní Oldřich Ryšavý doplnil, že 
projekt „Zdraví bez hranic“, který nava-
zuje na letos končící projekt „Zdraví – 
Gesundheit“, se bude nově věnovat také 
problémům stárnutí populace včetně 
zdravotní a následné péče coby novému 
a pro oba sousedící regiony aktuálnímu 
tématu. (red) 

Z kraje

Rozlehlá zřícenina gotického hradu 
Cornštejn tyčící se nad Vranovskou 
přehradou, otevírá své brány turis-
tům v novém kabátu. Díky třímilio-
nové dotaci z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod prošel 
hrad rozsáhlou rekonstrukcí a láká 
na řadu novinek!

„Rozšířili a zatraktivnili jsme pro-
hlídkové trasy a zvýšili komfort 
a bezpečnost pro návštěvníky i za-
městnance,“ říká Vladimíra Duraj-
ková, ředitelka Jihomoravského mu-
zea ve Znojmě. Nově návštěvníci 
vystoupí na oválnou dělostřeleckou 
baštu s vyhlídkovou plošinou a pro-
zkoumají hradební sklepení. Kolem 
korun hradebních zdí jsou postave-
ny dřevěné ochozy, ze kterých je 
krásný výhled do údolí řeky Dyje, 
k Bítovu a na Chmelnici. Klid a od-
počinek je možné si dopřát v nové 

zastřešené čekárně, vstupenku či 
občerstvení si návštěvníci budou  
moci zakoupit v nově vybudovaných 
stálých objektech. V létě se navíc na 
hradě budou pořádat představení 
s ukázkami soubojů s historickými 
zbraněmi. Komentované prohlídky 
hradu můžete navštívit od 1. června 
do konce září denně od 9.00 do 
17.00 hodin. „Návštěvnická sezóna 
se rozšíří o dva měsíce, takže roman-
tickou zříceninu budou moci navští-
vit v červnu a v září i školní výlety,“ 
dodává Durajková.   

Hrad Cornštejn byl v roce 2008 
vyhlášen jako nejromantičtější místo 
jižní Moravy a ani v okolí Vranovské 
přehrady nepřijdete zkrátka. Zamířit 
můžete například do Národního par-
ku Podyjí, na hrad Bítov, barokní zá-
mek ve Vranově nad Dyjí či zkusit 
plavbu lodí po přehradě.  (tof)

Cornštejn 
po rekonstrukci 

otevírá brány turistům

sušte 
prádlo s BAGIEM

STOP VRTÁNÍ

www.bagio.cz
BEZ VRTÁNÍ A NEČISTOT
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V rámci řešení tzv. důchodové 
reformy je aktuálně v legislativ-
ním procesu změna zákona 
o dani z přidané hodnoty, kde 
je navrhováno sjednocení sazby 
daně z přidané hodnoty a do-
chází ke změně rozpočtového 
určení takto vybraných peněž-
ních prostředků. Zvýšení sazby 
DPH bude dle návrhu zákona 
probíhat ve dvou fázích: 

První fáze – od 1. 1. 2012:
•Zvýšení snížené sazby DPH z 10% 
na 14 %
•Snížení podílu obcí na výnosu 
DPH z 21,4% na 19,93% a  krajů 
z 8,92% na 8,29%.

Druhá fáze – od 1. 1. 2013:
•Zavedení jednotné sazby DPH ve 
výši 17,5%
•Snížení podílu obcí na výnosu 
DPH z 19,93% na 19,90% a krajů 
z 8,29% na 8,28%. 

Snížení podílu obcí a krajů na vý-
nosu z vybrané daně má zajistit, 
aby veškeré vybrané prostředky 
navíc byly poukázány na účet dů-
chodové reformy. V rámci těchto 
legislativních změn je dále pláno-
váno – jako určitá forma kompen-
zace občanům – zvýšení daňového 
zvýhodnění na vyživované dítě 
u daně z příjmů fyzických osob. 
Toto daňové zvýhodnění občanů 

však v praktickém důsledku má 
opět za důsledek poškození kraj-
ských a obecních rozpočtů, neboť 
obce i kraje mají podíl na vybrané 
dani z příjmu.

Smutnou skutečností je, že vláda 
takto zásadní změny v daňové ob-
lasti navrhla bez důkladnější ana-
lýzy dopadů těchto změn na kraj-
ské a obecní rozpočty. V důvodové 
zprávě k návrhu zákona bylo do-
konce původně uvedeno, že dopad 
na tyto rozpočty bude neutrální, 
aniž to bylo čímkoliv doloženo. 
Když se Rada Jihomoravského kra-
je prostřednictvím hejtmana 
JUDr. Michala Haška obrátila na 
předsedu vlády RNDr. Petra Nečase 
se žádostí o provedení důkladné 
analýzy dopadů novely na veřejné 
rozpočty, bylo nám odpovězeno, 
že z vládní úrovně nelze tyto ana-
lýzy provést, neboť vláda nemá 
k dispozici vstupní údaje! 

V jednotlivých krajích byla pro-
to provedena analýza vlastní. Jiho-
moravský kraj provozuje řadu ve-
řejně prospěšných zařízení, kde 
velký podíl nákladů tvoří zboží 
a služby se sníženou sazbou DPH. 
V případech nemocnic, zařízení 
pro seniory, škol nebo muzeí se jed-
ná zejména o potraviny, teplo, vod-
né, komunální odpad, léčivé pří-
pravky, zdravotnické pomůcky, 
knihy nebo učební pomůcky. Každé 
navýšení DPH o 1% dále znamená 
zdražení doplatků na autobusy, 
které jezdí v rámci IDS, o 5 mil. Kč 
ročně. Kraj také postupně realizu-
je výstavbu řady nových pobyto-
vých zařízení pro seniory, která 
zatím podléhají snížené DPH. Z vý-
sledků našich rozborů vyplývá, že 
zvýšení DPH bude mít v roce 2012 
na výdajové stránce dopad 
79 mil. Kč a od roku 2013 dopad 
180 mil. Kč ročně. O kolik navíc po-
klesnou příjmy krajů díky navýše-
ní daňového zvýhodnění fyzických 
osob nedokážeme odhadnout. Pro 
úplnou objektivnost těchto rozbo-
rů je třeba podotknout, že naopak 
dojde k určité úspoře díky poklesu 
základní sazby DPH ze současných 
20% na jednotných 17,5%. Je však 
otázkou, do jaké míry se tento po-
kles projeví na koncových cenách, 
zatímco zdražení shora popsaných 
komodit bude faktem.

SYSTÉMOVÉ NEDOSTATKY  
PŘETRVÁVAJÍ

Další smutnou skutečností je, že již 
předchozí reprezentace krajů v roce 
2007 upozorňovala na systémové 
nedostatky ve financování krajů. 
Výsledek krajských voleb v roce 
2008 nic nezměnil na postoji krajů, 
že není dořešené financování oprav 
silnic II. a III. třídy, (které zatím ře-
šíme díky evropským regionálním 
programům, které však končí v roce 
2013), že příspěvek na výkon státní 
správy dosahuje cca 65% skuteč-
ných nákladů nebo že financování 
pobytových zařízení pro seniory se 
řeší v dotačním řízení z roku na rok 
a těmto zařízením chybí jakákoliv 
jistota. Nové vedení krajů vzešlé 
z voleb v roce 2008 v podstatě pře-
vzalo stanoviska svých předchůdců, 
neboť jsou věcná a plně odůvodně-
ná. Vláda místo toho, aby se těmito 
náměty seriozně zabývala, tak nao-
pak systematicky činí opatření k fi-
nanční likvidaci krajů. 

V loňském roce například došlo 
ke zrušení spolufinancování evrop-
ských projektů ve výši 7,5% ze stát-
ního rozpočtu. Jednalo se o náhlý 
s nikým nekonzultovaný zásah, při-
čemž původní příslib spolufinanco-
vání z roku 2006 byl, že stát se bude 
podílet na evropských projektech 
až do konce roku 2013. Krajům a ob-
cím tak nezbylo, než ve svých vlast-
ních rozpočtech najít prostředky na 
dofinancování evropských projek-
tů. Vedlejším produktem tohoto ná-
hlého vládního opatření bylo, že se 
na půl roku zastavilo čerpání regi-
onálních operačních programů, než 
se vyjasnil další postup, což se sa-
mozřejmě projevilo v omezení sta-
vebních prací.

Dále dochází ke snižování dotací 
na péči o seniory. Financování po-
bytových zařízení pro seniory se 
řeší z roku na rok. Tím, že není na-
staveno financování na delší časový 
úsek a současně se z roku na rok sni-
žuje objem prostředků, tak jsou po-
bytová zařízení (zejména tzv. domo-
vy důchodců) vystaveny obrovské 
nejistotě. Provoz pobytových zaří-
zení však nelze z roku na rok ome-
zovat. Bydlící klienty přeci nelze 
najednou vystěhovat a domovy dů-
chodců zavřít! 

CO BUDE PŔÍŠTĚ?

Zatím posledním ohrožením finanč-
ní stability krajů, pokud nepočítám 
aktuální záměry se sjednocením 
DPH, byla snaha o zrušení příspěvku 
na financování drážní osobní dopra-
vy. Letitým problémem krajů bylo 
financování osobní železniční dopra-
vy, které se řešilo z roku na rok. Ko-
řen tohoto problému není možné 
hledat u krajů, ale u proběhlé trans-
formace Českých drah. Z drah byla 
vyčleněna zisková nákladní doprava, 
byla vyčleněna železniční dopravní 
cesta a ve společnosti České dráhy, 
a.s zůstala ztrátová osobní doprava, 
nádraží a řada starých ekonomic-
kých zátěží. Tyto faktory mimo jiné 
způsobovaly, že se kraje s drahami 
každý rok složitě dohadovaly o ceně 
za osobní regionální přepravu. Kal-
kulace daňových příjmů krajů urče-
ných na regionální železniční dopra-
vu totiž byla vypočítána v době, kdy 
docházelo ke křížovému financování 
ztráty z osobní dopravy se ziskem 
z dopravy nákladní. Po transformaci 
drah pak logicky finanční prostředky 
krajů nedostačovaly. Až v loňském 
roce byla uzavřena dohoda na trans-
parentním mechanismu financování 
a postupném uvolňování soutěží na 
dopravce. Dohoda byla uzavřena na 
deset let a vláda náhle přišla se sta-
noviskem, že dohodnuté postupy 
nebude akceptovat. Pro letošní rok 
se podařilo nakonec tuto záležitost 
uzavřít kompromisem, je však otáz-
kou, co se bude dít v dalších letech.

Spolufinancování evropských 
projektů, péče o seniory, financo-
vání regionální drážní dopravy, 
jednotná sazba DPH, co bude příš-
tě? Kladu si řečnickou otázku, zda 
tato opatření jsou pouze projevem 
chaotického a nekoncepčního pří-
stupu vlády nebo cílenou ekono-
mickou likvidací regionálních sa-
mospráv? Souhlasím, že je třeba 
stabilizovat veřejné finance a není 
možné se donekonečna zadlužovat. 
Opatření by však měla být přijímá-
na komplexně a systémově. Řeše-
ním nejsou prosté škrty. Jenom 
podotýkám, že důsledky těchto 
drastických opatření se většinou 
promítnou až v dalším krajském 
volebním období a týkají se nejen 
krajů ale i rozpočtů měst a obcí. 

Jednotná sazba DPH – další rána pro krajský rozpočet!

Zdeněk Dufek
předseda finančního výboru 

Zastupitelstva JMK
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Babylonfest opět v Brně

Již čtvrtý ročník festivalu etna, world mu-
sic a kapel se zastoupením cizinců pod 
názvem Babylonfest 2011 se uskuteční 
ve druhé polovině června v Brně. Festival 

zrcadlí různorodé etnické vlivy, jimiž nás 
obohacují cizinci usazení v našem městě. 
Mnohdy nepřátelské naladění domácího 
obyvatelstva vůči cizincům totiž často 
pramení z neinformovanosti a neznalosti 
jejich zvyků a kultury. Cílem festivalu je 
pomáhat odstraňovat tyto překážky zpří-
stupňováním kulturních zvyklostí jednot-
livých národností a skupin,“ uvedla Jana 
Fantová z Brněnského kulturního centra 
s tím, že smyslem festivalu je tevřít se 
menšinovým skupinám obyvatelstva a při-
táhnout pozornost široké veřejnosti k otáz-
kám soužití rodilých Brňanů s cizinci. 
Hlavní část festivalu proběhne 17. a 18. 
června na Moravském náměstí, kde vy-
stoupí jedenáct kapel, z nichž ve většině 
jsou zastoupeni cizinci žijící na území ČR. 
Program obohatí stánky s občerstvením 
a etnický jarmark. Všechny akce Babylon-
festu se odehrají na volně přístupných 
prostorách a budou zdarma, více na www.
babylonfest.cz.  (tof)
 
Pozvánky Národního divadla Brno

• Divadlo Reduta: Na forbíně s Tomášem 
Matonohou, 14. června, 19.00 hod.. Hos-
ty talk show budou Aňa Geislerová a Ma-
rek Daniel. 
• Mahenovo divadlo: Premiéra hry Sca-
pinova šibalství, 24. června, 19.00 hod.. 
Po Škole žen a Lakomci nabízí činohra 
NDB další slavnou Moliérovu komedii, 
jejíž námět autor převzal z Terentiovy 
komedie Formio. Představení v sezoně: 
Veřejná generálka – 23. 6. , večerní ter-
míny: 24., 25., 27. a 29. 6., dopolední 
představení: 27. 6..
• Divadlo Reduta, Mozartův sál: La Dafne, 
světová premiéra volné rekonstrukce nej-
starší opery v historii, 25. června, 19.00 
hod.. Opera La Dafne vznikla na konci 
16. století ve Florencii. Skupina soudobých 
umělců (skladatelé Vít Zouhar a Tomáš 
Hanzlík, režisér a výtvarník Rocc)  inspi-
rovaná myšlenkou Corsiho skupiny obno-
vy antického dramatu se pokusila o volnou 
„rekonstrukci“ tohoto díla. Světová premi-
éra se neuskuteční v dnešní klasické 
formě operních inscenací s orchestřištěm 
a jevištěm, ale v pojetí, jež by mělo evo-
kovat produkci prvních oper vůbec.
• Divadlo Reduta: Tanec Brno 2011 – 
Festival současného tance a pohybového 
divadla, 26. června, 19.00 hod.. Dekka-
Dancers – DESET DEK(K)A TANCE. Pohy-

bová zabíjačka… a ještě mnohem víc 
v podání labužníků současného tance!
• Vstupenky a podrobné informace na 
www.ndbrno.cz.  (tof) 

Krajský úřad otevře dokořán

V pondělí 26. června proběhne v budově 
Nového zemského domu na Žerotínově 
náměstí 3/5 Od 9.00 do 13.00 Den ote-
vřených dveří Krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje. Návštěvníci budou mít 
možnost prohlédnout si nádhernou archi-
tektonickou budovu z roku 1907 a jejich 
čas strávený v sídle úřadu bude návštěv-
níkům vyplňovat bohatý doprovodný 
program.
Prohlídková trasa povede také přes kan-
celář hejtmana Michala Haška a ředitelky 
úřadu Věry Vojáčkové , se kterými se 
budou moci návštěvníci osobně setkat. 
V průběhu celého dne budou k dispozici 
ve svých pracovnách vedoucí jednotlivých 
odborů ve svých pracovnách (popř. jiná 
osoba – info na sekretariátu).
Ve foyer před odborem sociálních věcí 
bude probíhat zdarma preventivní měření 
tělesného tlaku a tuku pro všechny ná-
vštěvníky. Na stánku budou přítomné 
zdravotnice, které budou měřit tělesný tuk 
a hostesky s drobnými dárky pro návštěv-
níky. Na chodbě u místnosti č. 20 se bude 
prezentovat Charita a před Czech POIN-
TEM bude probíhat ochutnávka jídel, 
prodej z chráněné dílny a výběr charita-
tivní sbírky.

Program: 
9.00–9.15 ä Slavnostní zahájení akce 
„o5 dokořán!“  – hejtman Jihomoravského 
kraje Michal Hašek a ředitelka krajského 
úřadu Věra Vojáčková 
9.15–9.45 ä DD Zábrdovice – hlavní foyer 
9.45 – 10.15 ä ZUŠ Smetanova – hlavní 
foyer 
10.15–10.45 ä Hudební vystoupení – 
hlavní foyer 
10.45–11.15 ä Přednáška hejtmana 
Haška a ředitelky krajského úřadu Vojáč-
kové – sál Zastupitelstva JMK 
11.15–11.45 ä DD Zábrdovice –hlavní 
foyer 
11.45–12.15 ä ZUŠ Smetanova – hlavní 
foyer KrÚ
12.15–12.45 ä Hudební vystoupení –  
hlavní foyer KrÚ JMK
12.45–13.00 ä Slavnostní slosování sou-
těže za účasti ředitelky krajského úřadu – 
hlavní foyer.

V případě zájmu o prohlídku budovy s prů-
vodcem, která bude probíhat každých 20 
minut (od 8.50 do 12.10) si rezervujte, prosím, 
již přesný časový termín e-mailem na níže 
uvedeném kontaktu. Organizací průvodcov-
ských prohlídek je pověřen pracovník odboru 
vnějších vztahů pan Ing. František Budín, 
email: budin.frantisek@kr-jihomoravsky.cz, 
tel: 541 651 518. (red)

Kulturní tipy

Z kraje

inzerce

 Oslovte domácnosti
v Jihomoravském kraji inzercí

v Listech jižní Moravy
s nákladem 460 000 výtisků
Kontaktujte svého obchodníka:
Leo Gabsdiel (Znojmo, Brno-město)
tel.: +420 604 210 052, e-mail: gabsdiel@ccb.cz

Karel Matoušek (Brno-venkov, Vyškov, Brno-město)
tel.: +420 604 210 063, 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

Alena Štěpánková (Brno-město)
tel.: +420 605 250 315, e-mail: 24stepankova@seznam.cz

inzerce

V územní oblasti Brno, která po-
krývá převážnou část jižní Moravy, 
dojde 30. června 2011 k definitiv-
nímu ukončení zemského analogo-
vého televizního vysílání. Televiz-
ní diváci, kteří přijímají signál 
z pozemních vysílačů, budou mít 
od té doby možnost přijímat pouze 
modernější digitální vysílání. Vy-
pnutí zemského analogového tele-
vizního vysílání se týká zejména 
vysílačů velkého výkonu Brno – 
Kojál, Hodonín – Babí lom, Miku-
lov – Děvín, Svitavy – Kamenná 
Horka a Žďár nad Sázavou – Haru-
sův kopec. Analog však přestanou 
vysílat i všechny na ně napojené 
malé vysílače a dokrývače.

  Jaký je rozdíl mezi analogo-
vým a digitálním vysíláním?
Analogové vysílání je zastaralá forma 
televizního vysílání, která díky malé-
mu počtu volných frekvencí (kmito-
čtů) neumožňovala vysílat z pozem-
ních vysílačů více než 4 celoplošné 
televizní programy. Televizní diváci 
přijímající televizní signál z pozem-

ních vysílačů pomocí antény tak měli 
k dispozici pouze programy ČT1, ČT2, 
NOVA a PRIMA. 

Digitální vysílání je modernější 
a kromě vyšší kvality a stability ob-
razu je jeho největší výhodou efek-
tivnější využití kmitočtů. Místo jed-
noho televizního programu je zde 
vysíláno na jednom kmitočtu pro-
gramů několik. Tento balík progra-
mů se nazývá digitální síť neboli 
multiplex. Digitální vysílání umož-
ňuje i nabídku doplňkových služeb, 
jako je elektronický programový 
průvodce EPG.

  Jaké programy tedy nabízí 
digitální vysílání?
V ČR jsou nyní k dispozici 3 celoploš-
né multiplexy a 1 testovací multiplex 
s vysíláním ve vysokém rozlišení. 
V multiplexu 1 vysílají programy 
České televize (ČT1, ČT2, ČT24 
a ČT4 Sport) a také 7 programů Čes-

kého rozhlasu. Multiplex 2 obsahuje 
vysílání soukromých televizních sta-
nic (NOVA, PRIMA, NOVA CINEMA, 
PRIMA COOL a TV BARRANDOV). 
Kapacita multiplexu 3 je zatím napl-
něna pouze částečně (PRIMA LOVE, 
R1, RADIO PROGLAS).

  Digitalizace na jižní Moravě
Digitalizace, neboli přechod ze zem-
ského analogového na digitální vy-
sílání, spočívá v postupném zavádě-
ní digitálního vysílání a následném 
vypínání zemského analogového 
vysílání. Mezi spuštěním digitální-
ho a vypnutím analogového vysílá-
ní je vždy minimálně 6 měsíců dlou-
hý souběh, aby lidé měli dostatek 
času na přechod. Na jižní Moravě 
byl multiplex 1 spuštěn již na konci 
roku 2009, multiplexy 2 a 3 pak na 
podzim 2010, televizní diváci tedy 
měli dostatek času přechod na digi-
tální vysílání vyřešit.

  Jak přejít na digitální vysílání?
Bez problémů zvládnou přechod 
ti, kteří vlastní nový typ televizoru 
s vestavěným digitálním tunerem. 
Majitelé starších televizorů si musí 
dokoupit set-top-box. Největší úpra-
vy vyžadují společné televizní an-
tény (STA), kde je třeba provést 
úpravy na hlavní stanici STA a v ně-
kterých případech i na neudržova-
ných rozvodech po domě. Úpravu 
STA na příjem digitálního vysílání 
je nutné svěřit odborné firmě. Nej-
lepší je samozřejmě vše začít řešit 
s dostatečným předstihem, aby byl 
čas vypořádat se s případnými tech-
nickými komplikacemi.

  Kde hledat další informace o di-
gitalizaci televizního vysílání
Všechny důležité informace o digi-
talizaci televizního vysílání nalezne-
te na stránkách www.digitalne.tv, 
nebo na bezplatné informační lince 
800 90 60 30, která je v provozu 
v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
 (red)

Konec analogu na jižní Moravě

Herec a moderátor Jan Kraus (57) 
je ve skutečnosti přesně takový, 
jaký vystupuje v populárním kaž-
dotýdenním pořadu Show Jana 
Krause. A vlastně i podobný 
tomu, kterého diváci znají z fil-
mového plátna nebo z televizních 
obrazovek. Otevřený, upřímný, 
na první pohled jakoby naštvaný 
na celý svět a s úsměvem hodně 
šetřícím. Rozhodně u něj víte 
hned, na čem jste. Kraus je z pěti 
sourozenců a sám má čtyři děti, 
samé kluky. Sám prý jako dítě 
školou povinné vzpurný nebyl, 
protože mu to nedovolil přísný 
otec. Na devítiletce patřil mezi 
dobré žáky, ale s přibývajícím vě-
kem to už bylo horší.

  Vzpomenete si ještě dnes na 
svoji úplně první roli?
Určitě, není to tak těžké, protože 
právě ta první je vždy výjimečná. 
V hraném filmu to bylo u Věry Plí-
vové – Šimkové a jejího celove-
černího debutu Káťa a krokodýl 
v roce 1965. První dabing jsem 
dělal už v roce 1959. Šlo o Kočičí 
soud a dokonce si pamatuji roli, 
kterou jsem namlouval. Jmeno-
vala se Joca. 

  Považujete některý z filmů, 
ve kterých jste si zahrál, za nej-
zdařilejší?

Ani ne, pro mě je totiž cenný kaž-
dý, který má u diváků úspěch. Jako 
například Dívka na koštěti nebo 
Lišáci, Myšáci a Šibeniček, Jak se 
budí princezny. Pro mě osobně 
měla velkou hodnotu spolupráce 
s režisérem Václavem Vorlíčkem, 
protože mě dostal mezi výkvět čes-
kého herectví. Takový zážitek je 
těžko přenositelný. Rád mám ale 
i celovečerní film Evžen mezi 
námi, který jsme natočili se stu-
denty FAMU. Pracovali jsme na 
něm tři roky, jenže byl označen 
nakonec jako ideologická diverze 
a devět let byl zakázaný. 

  Podíváte se občas na film, ve 
kterém jste si zahrál?
Na své filmy se nedívám, vy byste 
se díval?

  Nevím, nejsem herec.
Poradím vám, člověk se na sebe 
dívat nemá. 

  Vybíráte si hosty do vašeho 
pořadu?
Kdepak. To za mě dělá Simona Ma-
tásková, což je pracovitý a talento-
vaný člověk s čichem na lidi. Ne-
přišla za mnou ani jednou, a trvá 
to už šest let, s dotazem zda bych 
do pořadu někoho chtěl. Ano, ně-
kdy dostanu na výběr toho, či ono-
ho, ale je to spíše o tom, koho vez-

me do pořadu dříve, protože i na 
toto druhého dojde časem. Matás-
ková si do toho mluvit nenechá, 
což respektuji.

  Občas je vidět, že se na roz-
díl od hostů zapotíte spíše vy, 
když z nich musíte dostat od-
pověď.
Vyšplouchne vás kde kdo. V Česku 
je těžké dělat takovéto rozhovory. 
Je to rozhodně náročnější než ve 
Spojených státech. Tam si host sed-
ne, a na jednu dvě otázky, když na 
to přijde, dokáže odpovídat i deset 
minut. U nás lidé moc komuniko-
vat neumějí, stydí se, jsou zapšklí, 
takže je to občas tak náročné jako 
byste házel lopatou uhlí. Od urči-
tých lidí přepokládáte, že na da-
ných pozicích by měli umět komu-
nikovat, ale není tomu tak. Stačí 
mi, když přijde manažer manaže-
rů, a při představování se dívá do 
země. Můžu vám říct, že dvě stě 
diváků v hledišti vás žene „pěkně“ 
dopředu, to se vám i hlava vaří. 

  Působíte dojmem, že byste 
se v show dokázal vypořádat 
s každým. Nebo byste si do po-
řadu někoho přece jen nepo-
zval?
V talk show by se lidi neměli rvát. 
Je pár politiků, které bych tam ne-
chtěl. Však to také Simona Matás-

ková dobře ví, takže tam nebudou. 
O hostech můžete mít svoji intui-
tivní představu, jenže potom často 
žasnete, co se z toho vyklube jak 
ve zlém, tak i v dobrém. Horší je, 
když se někdo zničí sám, jako se 
to stalo Kateřině Jacques. Výborně 
většinou odpovídají až třetí hosté, 
jsou to normální lidé, žádné cele-
brity, žádní politici. Nemají mind-
ráky, a přestože o nich nic nevíte, 
je s nimi sranda. Iluze, že si někoho 
dobře otipujete, nebo se na hosta 
dokonce připravíte, je bláznivá.

 
  Kdybyste si z planety mohl 

do své show vybrat jediného 
člověk, kdo by to byl? 
Nedávno bych ještě mluvil o Usá-
mu bin Ladinovi, jenže to padlo, 
takže jsem nyní bezradný. V Česku 
se většinou stane, že oslovený host 
do pořadu přijde. Pokud jde o ce-
losvětové těžítko, nemá cenu nad 
tím moc přemýšlet, protože mluvit 
jinde a jinak než česky sice můžete, 
ale jen občas (narážka na nezna-
lost angličtiny – pozn. red.). Navíc 
to zdržuje a show musí být atrakce. 
Na druhou stranu jsem z těch, 
u kterých platí: Host do pořadu, 
Bůh do pořadu.

 
  Angažujete se v nadaci Emil, 

která pomáhá získávat finanč-
ní prostředky na podporu han-
dicapovaných dětí. Nadací je 
hodně, proč jste si vybral prá-
vě tuto?   
Emil se snaží pomoci hendikepo-
vaných ve sportování, a jejich na-
bídku, zda bych byl ochotný zased-
nout v jejich dozorčí radě, jsem 
akceptoval. Domnívám se, že tato 
nadace je jednou z nejsmyslupl-
nějších. Nejdříve je ale nutné jim 
pomoci v rámci jejich léčení, tedy 
získat prostředky, které potřebují 
pro zajištění dopravy a na zapla-
cení asistentů. Potom jsou na řadě 
hry. Emil se stal kupříkladu jedním 
ze spoluorganizátorů Her handi-
capované mládeže (více o akci na 
str. 8, pozn. red.). Soutěží v nich 
ti, jež nemají šanci se probojovat 
mezi paralympiky. Zjednodušeně 
řečeno děláme vše pro to, aby se 
i hendikepovaní bavili stejně jako 
zdravé děti. Tady obzvláště totiž 
platí Coubertinovo: Není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se.

Autor: Petr Podroužek                                                                    
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Letní olympijské hry 2012 už byly 
zahájeny. Celorepublikovou premi-
éru kampaně – Žijeme Londýnem – 
odstartovalo Brno. Do jedinečné 
atmosféry svátku všech sportovců 
světa se snaží vnést kupříkladu fo-
tografie. Nejstarší snímek výstavy 
zachycuje Františka Jandu-Suka, 
jenž získal v roce 1900 stříbro 

v hodu diskem. „Jsme silným spor-
tovním regionem, v historii odtud 
vzešlo mnoho vynikajících repre-
zentantů, kteří se stali legendami. 
Pevně věřím, že kampaň přiblíží 
veřejnosti olympijské tradice a bude 

také dostatečně motivovat přede-
vším mladou generaci k pravidel-
nému pohybu,“ řekl Michal Hašek, 
hejtman Jihomoravského kraje

Olympiádu propaguje i tradiční 
anglický doubledecker z roku 1959, 
kterého čeká po republice 128 jed-
nodenních zastávek. Sloužil v Lon-
dýně a představuje informační zá-

kladnu o všem, co souvisí s Českým 
olympijským týmem a olympiádou 
v Londýně. Zde se fanoušci také mo-
hou dozvědět o možnosti zakoupe-
ní vstupenek. „V příštích dvaceti 
letech Evropa nemusí olympijské 

hry hostit. Pro veřejnost máme 
k dispozici rekordní počet vstupe-
nek na závody českých sportovců,“ 
říká předseda Českého olympijské-
ho výboru Milan Jirásek, který Lon-
dýn propagoval v Brně společně 
s Kateřinou Neumannovou. 

„V Londýně 1948 jsem byla nej-
mladší členkou vítězného gym-
nastického družstva a z první olym-
piády po druhé světové válce jsem 
si odvezla vzpomínky na celý život. 
Myslím, že je velice důležité oslovit 
touto formou veřejnost. Právě pod-
pora rodičů vést děti ke sportu je 
to, co nám chybí,“ tvrdí Věra Růžič-
ková (82).

„Fanoušci samozřejmě nepozna-
jí olympijskou atmosféru tak jako 
sportovci, ale v Londýně si na ni bu-
dou moci sáhnout. Bude to pro ně 
velký zážitek. Pokud nepojedu na 
olympiádu 2012 jako trenér, tak ur-
čitě jako divák,“ tvrdí Petr Málek 
(40), stříbrný střelec na skeet z LOH 
2000 v Sydney. Fanoušci mohou 
sledovat novinky kampaně na 
www.zijemelondynem.cz.

Na přelomu června a července se 
Brno stane dějištěm Evropských 
her handicapované mládeže a i v le-
tošním roce se handicapovaní spor-
tovci utkají v několika sportovních 
disciplínách.Účast zatím potvrdili 
účastníci ze 17 evropských zemí, 
soutěží se zúčastní téměř 500 zá-
vodníků. Půjde tak o jednu z největ-
ších sportovních akcí v Brně.  

Mnoho handicapovaných, ať už 
se se svým fyzickým omezením na-
rodili, nebo k němu přišli vinou 
úrazů či nemocí, potvrzuje, že 
sport je jednou z velmi důležitých 
stránek jejich života. Kromě toho, 
že sport pomáhá udržovat nezbyt-
nou fyzickou kondici, přispívá 
k rozvíjení společenských kontak-
tů a je zaručeným zdrojem psychic-
ké pohody. Jedním z cílů Evrop-
ských her handicapované mládeže 
je odstranění co největšího množ-
ství překážek, které musí handica-
povaní při své cestě za sportem 
překonávat. Proto se organizátoři 
snaží v co největší míře vtáhnout 

do veškerého dění i nehandicapo-
vané děti, mládež i dospělé. 

Záštitu nad akcí převzal ministr 
školství ČR Josef Dobeš, hejtman Ji-
homoravského kraje Michal Hašek 
a primátor statutárního města Brna 
Roman Onderka. Hry svými sympa-
tiemi či osobní účastí podporuje 

mnoho významných osobností, na-
příklad Jan Kraus, Věra Čáslavská, 
Štěpánka Hilgertová, Jiří Ježek, Mar-
tin Dejdar, Pavel Nový, Martin Zach, 
Aleš Valenta a další. Akce proběhne 
ve dnech 29. června – 3. července, 
více informací naleznete na www.
emil-cpt.cz/ehhm-brno-2011.  (red) 

V úterý 17. května se v Brně usku-
tečnil 6. ročník tradičního mezi-
národního atletického mítinku 
Velká cena Brna a Jihomoravské-
ho kraje v atletice. Letošní účast 
obohatili atleti a atletky z partner-
ských oblastí JMK – Lodžského 
vojvodství, Bratislavského a Tr-
navského kraje - a byli více než 
důstojnými soupeři našim domá-
cím závodníkům. Slovenská repre-
zentace si v Brně také udělala kva-
lifikaci na Evropský pohár.

Slavnostního zahájení se zúčast-
nili také postižení sportovci z Koci-
ánky, kteří obohatili program nejen 
skvělým bubenickým vystoupením 

v průběhu závodů, ale také se zú-
častnili závodu na 100 m postiže-
ných sportovců.

Také při letošním mítinku atleti 
odměnili pořadatele z AK Olymp 
Brno, VUT v Brně a SK Kociánka 
Brno parádními výkony. Mítink pro-
běhl na zrekonstruovaném stadio-
nu v areálu VUT pod Palackého vr-
chem, který se pyšní novým 
špičkovým povrchem. Byly vypsány 
pouze běžecké disciplíny a při ide-
álním atletickém počasí si řada at-
letů vytvořila osobní rekordy. Zášti-
tu nad akcí převzal hejtman Michal 
Hašek, generálním partnerem akce 
byl Jihomoravský kraj.  (red) 

V Brně se utkali mladí atletiV Brně se utkali mladí atleti

Budišová koulela, až vykoulela v Rosicích stříbro!

Téhle stovce by se sprinter Bolt divil!

Evropské hry handicapované mládeže Brno 2011
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Tak už to mají kuželkáři v Rosicích 
u Brna za sebou. Mistrovství repub-
liky zde sice v minulosti již pořáda-
li, ale nyní to bylo poprvé v katego-
rii žen. A vše dopadlo více než na 
jedničku, i když vše vlastně ne… Na 
šampionátu totiž nekoulela jedna 
z největších aspirantek na titul do-
mácí Lucie Vaverková. 

„S výsledky jsem maximálně spo-
kojený. I když nenastoupila naše 
nejúspěšnější Lucie Vaverková, uká-
zalo se, že máme další skvělé hráč-
ky, které na domácí kuželně zářily. 
V celorepublikovém měřítku je to 
pro klub znovu obrovský úspěch. 
I když chápu trochu smutku u obou 
hráček hned po hře. Vždyť Evě Bu-
dišové chyběly ke zlatu čtyři sraže-
né kuželky a Evě Klaudové k bronzu 

sedm kuželek,“ shrnuje šampionát 
Pavel Mecerod, předseda Kuželkář-
ského klubu Slovan Rosice. Titul si 
z jihu Moravy odvezla přerovská 
Michaela Sedláčková, třetí příčku 
vybojovala Kamila Barborová 
z pražské Slavie. 

Lucka Vaverková si zranila zápěs-
tí a tak musela vynechat nejen do-
mácí mistrovství, ale také bohužel 
i účast na světovém šampionátu v Sa-
rajevu. V Rosicích ovšem nechyběla. 
Povzbuzovala z hlediště a pomáhala 
během soutěže i jako technická ob-
sluha. Po skončení mistrovství ne-
měli domácí na velké oslavy čas. Eva 
Budišová se totiž okamžitě pustila 
do přípravy na Mistrovství světa 
v Sarajevu. „Určitě si na oslavy udě-
láme čas dodatečně a holkám ještě 

oficiálně pogratulujeme a poděku-
jeme jim,“ slibuje Pavel Mecerod. 

Mistrovství republiky v Rosicích 
u Brna probíhalo pod záštitou 
hejtmana Michala Haška, který se ale 
z programových důvodů nemohl 
šampionátu zúčastnit. „Věřím, že se 
na zdejších kuželkářských dráhách 
s panem hejtmanem někdy setkáme,“ 
vyzývá Mecerod na dálku ke koulení 
jihomoravského hejtmana. Mistrov-
stvím skončil kuželkářům i soutěžní 
ročník 2010/2011. Pro družstvo mužů 
KK Slovan Rosice byl úspěšný, neboť 
postoupilo do druhé nejvyšší domá-
cí soutěže. V červnu čeká rosický klub 
přátelské utkání s družstvy Jičína 
a brněnských Židenic, o prázdninách 
se pak rozjede série čtyř turnajů pod 
názvem Rosická letní liga. Sportovní stranu připravil

Petr Podroužek

Přestože má doma pouhé čtyři 
páry obuvi, z toho dokonce tři jsou 
sportovního typu, dokázala Dana 
Fikerová (26) ukázat několika de-
sítkám žen, jak se běhá na stome-
trové trati v podpatcích. A zvládla 
to za 17,4 sekundy! Přitom se před 
startem 4. ročníku Běhu na pod-
patcích nejedna dívka chlubila, jak 
umí na střevíčkách s vysokými 
podpatky běhat na trolejbus, dis-
kotéku, ale i za chlapy. 

„Na diskotéce jsem byla naposle-
dy v zimě, měla jsem tehdy vysoké 

podpatky s kožíškem. To jsem si fakt 
užila. Nyní jsem měla zcela nové 
boty, jež jsem vyzkoušela aspoň na 
rovinkách u domu na těžkém beto-
nu. Měla jsem z toho dobrý pocit, 
dokonce jsem se i na závod těšila. 
Už na základce jsem vyhrávala škol-
ní šedesátky. Pak jsem běhala první 
ligu, ale spíš střední tratě,“ pochlu-
bila se vítězka z Brna 

Při klapotu dámských podpatků 
nešlo o krásu, vhodný šat či make-
up, ale především o to, nenatáh-
nout se při běhu po místech, kde 

stával od 13. století kostel sv. Miku-
láše. Nutnou podotknout, že dívky, 
což jim slouží ke cti, si na kamenné 
dlažbě ustlaly pouze dvě. A naš těs-
tí šlo jen o pár odřenin. „Konkuren-
ce byla větší než před dvěma roky, 
závod byl tentokrát mnohem rych-
lejší. Na podpatcích prakticky ne-
chodím, spíš mám nízké kecky. 
V botníku mám čtyři páry bot, 
s podpatky pouze jedny, dvoje te-
nisky a pak takové lehké do města,“ 
prozradila v cíli už dvojnásobná ví-
tězka Dana Fikerová.

Na vítěznou Danu Fikerovou nestačily ani tyto čtyři půvabné sprinterky…

Třetí z mistrovství republiky Kamila Barborová, šampiónka Michaela Sedláčková a stříbrná domácí Eva Budišová

Hejtman Michal Hašek s předsedou Českého olympijského výboru 
Milanem Jiráskem představují kampaň Žijeme Londýnem 


