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Domov pro seniory v Zastávce se rozroste

to, že v některých případech se
děti prostě nemohou, ale nezřídka
ani nechtějí postarat o své rodiče.
V takovém případě je samozřejmě
na řadě veřejná sféra – kraj, neziskový sektor a další zřizovatelé takových zařízení,“ uvedl hejtman
Hašek.
Domov pro seniory v Zastávce
u Brna má v současnosti 127 lůžek.
Nový pavilon bude mít podlaží s pokoji a dalšími prostorami pro ubytování klientů a péči o ně, kapacita
domova se díky nové budově zvýší
o 48 lůžek. Na stavební část pavilonu vynaloží Jihomoravský kraj 58
milionů korun, celkové náklady projektu pak dosáhnou výše 78 milionů
korun.
(red)

Foto: Kryštof Turek

Sečíst se zvládnete za dvacet minut

Zelený, žlutý a oranžový – právě
takové formuláře brzy zamíří do
všech domácností v republice.
A pokud by stejně jednoduché, jaký
je kterýkoliv z nich, bylo například

daňové přiznání, živnostníkům by
odpadla pořádná porce starostí.
Řeč je ovšem o speciálních sčítacích
formulářích – zeleném pro každého občana, žlutém bytovém listu

pro každou domácnost a oranžovém domovním listu pro majitele
či správce domů. Formuláře míří
k lidem z jediného důvodu – proběhne totiž Sčítání lidu, domů
a bytů 2011. To přitom u nás není
žádnou novinkou, sčítání lidu se na
našem území provádí pravidelně
od roku 1869.
„Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny
země Evropské unie v jeden společný rok,“ říká Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu.
„Sčítací formuláře jsou oproti
roku 2001 jednodušší a je v nich
podstatně méně otázek. Pokud si
lidé přečtou přiložené vysvětlivky,
je vyplnění všech těchto formulářů
otázkou asi dvaceti minut,“ ubezpečuje Dana Matýšková (na snímku),
krajský garant sčítání pro Jihomoravský kraj.
(více na str. 7)

Rozhovor se stříbrnou vicemistryní světa
v kuželkách Lucií Vaverkovou čtěte na straně 8

V hledáčku filmařů jsou lidská práva i korupce

Lidská práva, ožehavý fenomén korupce, ekologická či genderová
tematika nebo velmi aktuální problematika života seniorů a seniorek
– právě taková jsou hlavní témata
Mezinárodního festivalu dokumen-

tárních filmů o lidských právech
Jeden svět, který ve dnech 22.–29.
března proběhne v Brně. Třináctý
ročník filmové přehlídky osloví
letos své diváky a divačky sloganem
„Vaše energie je potřeba jinde!“.

Kraj láká špičkové vědce

Dotýkejte se exponátů

Z věznice propašoval dynamit!

Nejlepší mozky z celého světa míří na jižní Moravu v rámci jedinečného projektu SoMoPro, který má povznést úroveň zdejší vědy.

Přísného hlídače s ostřížím zrakem byste na této brněnské výstavě hledali marně – zde je totiž přikázáno se exponátů dotýkat!

Vězení v Ostravě, Břeclavi a nově i v Pardubicích zná jako své boty
– jak se mu však povedlo propašovat ven bednu dynamitu?

„Festivalovým mottem chceme upozornit na to, kolik času všichni věnujeme nepodstatným činnostem.
Přitom se stačí zajímat o to, co se
děje kolem nás a svou energii využít
spíše k tomu, aby se věci rozhýbaly
k lepšímu,“ říká ředitelka festivalu
Hana Kulhánková a dodává, že téma
občanského aktivismu bude prostupovat napříč všemi letošními programovými kategoriemi.
Filmový festival Jeden svět chce
letos své návštěvníky a návštěvnice
k aktivnímu postoji inspirovat nejen filmy, ale také interaktivními
úkoly, které budou přichystány
v jednotlivých kinech a umožní jim
na vlastní kůži něco vyzkoušet, zažít a naučit se.
„Rádi bychom zdůraznili, kolik
toho lidé mohou dokázat třeba
i drobnými činnostmi v rámci občanské společnosti,“ doplňuje hlavní
koordinátorka doprovodných akcí
Iva Bartošová.
(více na str. 6)
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Foto: Petr Podroužek

žek, z toho polovina pro klienty
vyžadující zvýšenou péči. Vzhledem k demografickému vývoji
a stále rostoucímu počtu osob
s různě závažnými stavy demencí
v ČR i v celé Evropě se těžiště péče
o seniory stále více přesouvá do
domovů se zvláštním režimem,
které pečují o klienty s různě těžkými stavy demence.
„Jsem hrdý na to, že současné
vedení kraje svým rozhodnutím
vybudovat a posílit kapacity péče
o seniory v kraji dělá přesně to, co
by měly dělat zodpovědné děti ve
vztahu ke svým rodičům a prarodičům. Tedy zajistit jim důstojné
podmínky pro podzim života. Kraj
investuje tyto prostředky také pro-

Foto: archiv organizátorů

Položením základního kamene
v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna byla dne 23. února
symbolicky zahájena stavba, jež rozšíří kapacitu tohoto zařízení. Do nového pavilonu, který zde má vyrůst
do podzimu, budou umístěni klienti
s těžšími formami demencí a se syndromem Alzheimerovy choroby, vyžadující intenzívnější péči.
Jak zdůraznil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, položení základního kamene v Zastávce u Brna zahájilo sérii deseti
podobných investičních akcí ve
všech okresech kraje, kde rekonstrukcí či dostavbou dosavadních
a výstavbou nových zařízení pro
seniory vznikne 545 nových lů-

Vykoulí
v Rosicích
zlato?
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Lékařská pohotovost zůstane do léta beze změn

Když vítězí rozum nad emocemi

Foto: JMK

Vážení Jihomoravané,
před měsícem jsem Vás na tomto místě informoval o krocích, které krajská
samospráva podniká pro stabilizaci
situace ve zdravotnictví. Jsem velmi
rád, že se nenaplnily ty nejčernější
scénáře.
Jako šéf hejtmanů jsem se účastnil
na jednání o memorandu mezi vládou
a lékaři, které uklidnilo rozjitřenou situaci a odvrátilo hrozící krizi veřejného
zdravotnictví. Samozřejmě jsem uvítal
podpis memoranda uzavřeného mezi
ministrem zdravotnictví a Lékařským
odborovým klubem. Chci poděkovat
všem, kteří se na kompromisním
výsledku podíleli, a to především za
pacienty, kteří by byli jinak ohroženi
v poskytování akutní zdravotní péče.
Po podpisu memoranda a následném
braní výpovědí zpět jsem požádal
všechny ředitele nemocnic zřizovaných
Jihomoravským krajem, aby vyhověli
zpětvzetí výpovědí ze strany lékařů.
Ředitelé mě ujistili, že ve všech případech bude žádostem vyhověno a tudíž
všichni lékaři se vrátí na svoje původní
pracovní místa.
Tyto řádky vznikají ještě před 1. březnem, takže není známa konkrétní situace na všech pracovištích nemocnic
v kraji. Jedno je ale jisté. Při řešení krize ve zdravotnictví zvítězil rozum nad
emocemi. Dohoda otevírá prostor pro
plánovitou restrukturalizaci lůžkového
fondu, nikoli pro divokou redukci, která
hrozila po prvním březnu v případě
odchodu lékařů.
Nijak se také nezastavila práce na koncepci jihomoravského zdravotnictví,
na které jsem se dohodl s ministrem

zdravotnictví Leošem Hegerem při jeho
lednové návštěvě Brna. Požádám ministra, aby v nejbližší době navštívil
v Brně jednání mého poradního sboru
pro koncepci jihomoravské medicíny,
aby skutečně do dvou až tří měsíců
mohl být na stole návrh této koncepce.
Abychom mohli navrhnout jasné parametry pro restrukturalizaci lůžkové sítě
ve veřejných nemocnicích a při tom
měli garanci, že ušetřené prostředky
ponechají zdravotní pojišťovny v jihomoravském zdravotnictví. Pokud
v budoucnu naše kroky povedou
k úsporám lůžkového fondu, aniž by
omezily dostupnost a kvalitu lůžkové
péče, pak peníze z takových úspor
budeme směřovat i do odměňování
nelékařských zaměstnanců našich
nemocnic.
Rovněž v sociální oblasti jsme v závěru
února udělali malý, ale významný krok
vpřed. Položením základního kamene
stavby pavilonu Domova se zvláštním
režimem, součásti Domova pro seniory
Zastávka u Brna, byla zahájena první
ze série devíti akcí podobného druhu,
na jejichž spolufinancování Jihomoravský kraj využije prostředky z úvěrového programu Evropské investiční banky s cílem zvýšit kapacitu sociálních
zařízení pro seniory v regionu.
V žádném případě nejde o to, že by
současné vedení kraje zadlužovalo
naše děti a vnuky, když se chystá investovat do zdánlivě „neproduktivní“
sféry našeho života. Je to přesně naopak. Rozhodnutím vybudovat zčásti
z úvěru tyto kapacity pro péči o naše
seniory děláme přesně to, co by měly
zodpovědné děti udělat pro své rodiče
a prarodiče - zajistit jim důstojné prožití
sklonku jejich života i za situace, kdy
jim děti či vnukové, mnohdy plně zapojení do produkčního procesu, nemohou
(a nebojím se říci že někdy ani nechtějí) poskytnout odpovídající péči.
Naše krajská koalice – ČSSD a KDUČSL – považuje tento úkol za jeden
z primárních úkolů regionální samosprávy. Jsem hrdý na to, že na naše
seniory nezapomínáme.

Zastupitelé přivítali první občánky kraje
Součástí programu zasedání krajského zastupitelstva bylo také přivítání prvních občánků. Kromě
prvního občánka Jihomoravského
kraje narozeného v letošním roce
představil hejtman zastupitelům
také letošní první děti narozené
v jednotlivých okresech kraje a jejich rodičům předal pro děti finanční i věcné dary a pamětní listy.

Ve čtvrtek 24. února se hejtman Michal Hašek setkal plukovníkem letectva ve výslužbě a válečným veteránem
2. světové války Emilem Bočkem, aby
mu poblahopřál k 88. narozeninám.
Plukovník letectva ve výslužbě
Emil Boček, dvojnásobný držitel
Československého válečného kříže,
medaile Za chrabrost před nepřítelem, britské The 1939–1945 Star
a řady dalších vyznamenání, se narodil 25. února v Brně-Tuřanech.
Z domova odešel tajně na konci
roku 1939 a balkánskou cestou se
dostal do Bejrútu. Jako vojín pěšího
pluku se účastnil ústupových bojů
ve Francii v létě 1940. V září 1940
byl již v Británii a přihlásil se k letec-

První občánek kraje Davídek Klíma,
který se narodil 1. ledna 25 minut
po půlnoci ve Fakultní nemocnici
Brno-Bohunice, získal od kraje finanční dar ve výši 23 tisíc korun,
pamětní list hejtmana, pamětní medaili Jihomoravského kraje a dětské
chůvičky. Další děti – první občánci
jednotlivých okresů – obdržely finanční dar ve výši 14 000 korun.

la a kde pracovala jako vedoucí odboru Kanceláře ředitele. Po loňském odchodu ředitele Jiřího Crhy
byla pověřena řízením úřadu, jehož
výkonová laťka, jak zdůraznil
hejtman, je „umístěna opravdu vysoko“. Nová ředitelka poděkovala
za důvěru a ujistila, že pod jejím vedením bude úřad svým zákazníkům

tvu. Nejdříve sloužil jako mechanik
u stíhacích strojů, v říjnu 1942 byl
přijat do pilotního výcviku a mohl
se tak stát jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů, kteří měli za sebou operační lety během druhé světové války. Byl přijat
do RAF, sloužil jako mechanik u 312.
stíhací perutě. Od října 1944 sloužil
jako pilot-stíhač u československé
310. stíhací perutě, má za sebou
26 operačních letů. Po celý svůj život
žije v Brně. Prezident Václav Klaus
28. října 2010 při příležitosti výročí
vzniku samostatného československého státu vyznamenal Emila Bočka nejvyšším státním vyznamenáním – Řádem Bílého lva.
(red)

vosti s ohledem na podmínky kraje.
Vždy jde o jedno lůžkové zdravotnické zařízení v okrese, s výjimkou
okresů Brno-město a Brno-venkov.
Při tom je splněna podmínka, aby
60 procent území spadajícího do
spádové oblasti zdravotnického zařízení lékařské služby první pomoci bylo dostupné běžnými dopravními prostředky do 60 minut.
Nad tento rámec v místech, kde
je dosud lékařská pohotovost provozována (Kyjov, Veselí nad Moravou, Ivančice, Blansko, Tišnov,
Hustopeče) byla dána příslušné
místní samosprávě možnost zajišťovat tuto službu v režimu vícezdrojového financování, přičemž půlmilionovou dotací na tento účel má
každému z těchto měst přispět Jihomoravský kraj.
Podle radního Oldřicha Ryšavého se vedení kraje rozhodlo prodloužit loňskou praxi až do půli letošního roku kvůli nejistotě, která
ve zdravotnictví panovala v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme.
Nebylo totiž jasné která zdravotnická zařízení budou schopna službu
lékařské první pomoci zajišťovat.

Demografický vývoj
si žádá změny v síti škol
Krajské zastupitelstvo také na návrh hejtmana Michala Haška zrušilo
lednové rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje, kterým se redukoval počet osmiletých tříd gymnázií
v kraji o jedenáct. Hejtman Hašek
již v závěru ledna využil své pravomoci a výkon zmíněného rozhodnutí pozastavil s ohledem na blížící

Válečný stíhač Emil Boček
oslavil 88 let

Krajský úřad povede Věra Vojáčková
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 15. února uvedl do funkce ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věru
Vojáčkovou, kterou se souhlasem ministra vnitra Radka Johna jmenoval
s platností od 15. února. Před vedoucími odborů krajského úřadu a před
svými náměstky vyjádřil hejtman

lená pro rok 2010. Nová koncepce
počítá se zajištěním lékařské pohotovosti ve víceoborových lůžkových
zdravotnických zařízení kraje v každém z okresů, v případě okresu Brno-venkov ve městě Brně. Pro Znojemsko zajišťuje službu Nemocnice
Znojmo, na Břeclavsku jde o Nemocnici Břeclav, pro Vyškovsko je služba
zajištěna v Nemocnici Vyškov, pro
Hodonínsko v Nemocnici TGM Hodonín a pro Blanensko je zajištěna
smluvně v Nemocnici Boskovice.
Koncepce stanoví počet zdravotnických zařízení lékařské pohoto-

Do semifinále Zlatého Ámose
postoupili dva učitelé z Brna

Foto: JMK

hejtman Jihomoravského kraje

Lékařská služba první pomoci
v Jihomoravském kraji zůstane až
do konce června beze změn také
v Blansku, Tišnově, Ivančicích, Kyjově, Veselí nad Moravou a Hustopečích. Rozhodli o tom zastupitelé
kraje, když 24. února schválili posunutí účinnosti prosincového
usnesení krajského zastupitelstva
o nové koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby.
Nová koncepce tak vstoupí v platnost až prvního července. Do té doby
trvá nyní uplatňovaná praxe, schvá-

Do semifinále ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos z regionálního kola v Brně
postoupili Oldřich Kos ze z brněnské Základní a mateřské školy Milénova a Tomáš Kropáček ze SPŠ chemické Brno na Vranovské ulici.
Účastníkům ankety, která se uskutečnila pod záštitou hejtmana Michala
Haška v budově krajského úřadu, blahopřáli 31. ledna Zdeněk Dufek, předseda finančního výboru ZJMK a Jiří
Janda, předseda Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost ZJMK.
Anketa Zlatý Ámos se koná letos
již poosmnácté, pořadatelem je občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Jejím poslá-

Foto: JMK

Včelaři mohou požádat kraj o dotace

nové ředitelce svoji osobní podporu
a popřál jí, aby v nové pozici úspěšně
navázala na první desetiletí krajského úřadu, jehož výsledky, potvrzené
četnými cenami a diplomy, patří
k nejlepším v republice.
Věra Vojáčková zvítězila ve výběrovém řízení, ve kterém dokázala
zúročit perfektní znalosti úřadu,
který před deseti lety spoluzakláda-

– ať jsou to volené orgány kraje,
obce, příspěvkové organizace či občané – nadále poskytovat služby na
nejvyšší profesionální úrovni.
JUDr. Věra Vojáčková má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné
správě. Na Krajský úřad Jihomoravského kraje přišla v roce 2001, předtím působila od roku 1995 na Okresním úřadu v Blansku.
(red)

Až do konce dubna mohou jihomoravští včelaři požádat o dotaci na
svoji činnost v rámci dotačního programu Podpora včelařství, který
17. února schválila Rada Jihomoravského kraje V rámci něj jsou vyhlášeny dva dotační tituly.
První dotační titul je určen pro
fyzické osoby – zájmové a začínající včelaře, na který je určena částka 1,6 milionu korun. Maximální
výše dotace na jednu akci činí 15 tisíc Kč, minimální výše dotace na
jednu akci činí tři tisíce Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele
z vlastních prostředků je 30 % celkových uznatelných výdajů akce.
Dotace jsou vypláceny zpětně až
po předložení dokladů, na základě

kterých příjemce uhradil výdaje
spojené s realizací akce.
Zájmoví včelaři mohou použít dotaci na nákup nástavkových úlů, úlových sestav s oddělitelným dnem či
například na nákup oddělků (pouze
v případě, že nákupem oddělků dojde k navýšení celkového počtu včelstev oproti stavu k 1. 9. 2010). Začínající včelaři mohou použít dotaci
na nákup medometu, oddělků či
ochranných pomůcek.
Druhý dotační titul je určen pro
právnické osoby, které provozují
nebo nejpozději v den podání žádosti zahájí provozování včelařského kroužku mládeže. Na tento dotační titul je určena částka 400 tisíc
Kč. Maximální výše dotace na jednu

se termín vyhlášení a zveřejnění
kritérií pro přijímací řízení do prvních ročníků středních škol.
„Nechtěl jsem, aby panovala nejistota, mohly by nás čekat soudní
spory kvůli přijímacímu řízení,“
uvedl hejtman a zdůraznil, že toto
rozhodnutí nezastavuje proces optimalizace středního školství. Hašek také uvedl, že ustaví pracovní
komisi, do které budou jmenováni
zástupci všech politických klubů
krajského zastupitelstva. Ta má připravit potřebné podklady pro jednání zastupitelů nejpozději do září
letošního roku.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek v této souvislosti informoval
zastupitele o demografickém vývoji na jižní Moravě. Zatímco v 70. letech se v kraji rodilo 20 tisíc dětí
ročně, na začátku tisíciletí to byla
jen polovina. Střední školy jsou
dnes naplněny ze 75 procent a toto
číslo postupně klesá. Ani v roce
2025 se kraj nedostane, navzdory
populačnímu boomu posledních
let, na letošní úroveň.
V praxi to znamená, že by mělo
zaniknout 16-20 škol o velikosti kolem 500 až 600 žáků, přičemž redukce se musí týkat všech typů
středních škol, nikoli jen osmiletých
gymnázií. Na těch by podle doporučení ministerstva školství mělo studovat zhruba pět procent populačního ročníku, kraj ovšem bude
redukovat kapacity tak, aby ve zbývajících třídách mohlo zůstat osm
procent dětí. To představuje zrušení
zhruba devíti osmiletých tříd. Podle Juránka by měly změny na školách počítat s určitou rezervou pro
případ, že by počet obyvatel kraje
rostl v důsledku migrace.
(red)

ním je především popularizace
pedagogů, kteří podle hodnocení
dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu
mezi žáky a učiteli (vychovateli),
dětmi a jejich vedoucími.
V lednu a únoru probíhala regionální kola Zlatého Ámose. V nich
museli žáci své návrhy před porotou obhajovat. Semifinále následuje 10. března v Praze, z něj pak postoupí šest pedagogů do finále,
které proběhne v pátek 25. března
v kongresovém centru Olšanka
v Praze. Oficiální slavnostní korunovace osmnáctého Zlatého Ámose
bude součástí programu Kantorského bálu o den později.
(red)

Foto: JMK

Slovo úvodem

Mgr. Michal Hašek
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akci činí 50 tisíc Kč, minimální výše
5 tisíc Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 5 % celkových uznatelných
výdajů akce. Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na bankovní účet příjemce nejpozději do třiceti dnů ode dne
podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje všemi smluvními stranami.
Dotaci v rámci tohoto titulu lze
použít například na nákup přístrojového a technického vybavení, plemenného a chovného materiálu,
audiovizuální a výpočetní techniky,
propagačních a informačních materiálů či náklady spojené s odbornými exkurzemi.

Žádost o dotaci musí být podána
elektronicky na formuláři zveřejněném na stránkách www.kr-jihomoravsky.cz. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 21. března do
29. dubna, 12:00 hod.
Administrátorem dotačního
programu je Odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu JMK.
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Illek,
dveře č. 331A, tel: 541 652 314,
e-mail: illek.pavel@kr-jihomoravsky.cz, RNDr. Iveta Macurová, dveře
č. 330A, tel: 541 652 353, e-mail:
macurova.iveta@kr-jihomoravsky.cz. Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno
www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK.
(red)
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onální inovační strategie,“ zdůraznil
náměstek hejtmana Václav Božek.
„Ještě před tím, než byl spolufinancován z Evropské unie, udělal Jihomoravský kraj vlastní pilotní projekt, kde si ověřil možnost lákání
vědců ze zahraničí a posílil vědecký
potenciál na jižní Moravě. Jsem rád,
že tento projekt byl úspěšný a že

uspěl i z hlediska financování Evropské unie,“ dodal Božek.
Podle ředitele Jihomoravského
centra mezinárodní mobility Miloše Šifaldy se vybraná třináctka vědců nachází na vrcholu své kariéry.
„Jsou to zkušení výzkumníci, jejichž práce v Jihomoravském kraji
představuje zásadní přenos nových znalostí do regionu, a tím ekonomický přínos i zvýšení prestiže
pro celou oblast. Budou spolupracovat s moravskými vědci a někteří z nich budou i vyučovat studenty
na brněnských univerzitách,“ uvedl Šifalda
Program SoMoPro je jediným regionálním grantovým programem
svého druhu v ČR. Spolufinancování
40 % z Evropské unie získalo v otevřené soutěži vedle takových institucí, jako je Alexander von Humboldt Foundation. Zároveň je
SoMoPro jedním ze dvou grantových schémat, které Evropská unie
finančně podpořila v nových členských zemích.
Administrátorem projektu je Jihomoravské centrum pro mezinárodní
mobilitu. Vědci na financování projektů včetně pořízení laboratorního
zařízení, materiálů, úhrad energií
apod. získají 3,9 milionu eur. (red)

notlivých elektronů, fotonů a atomů,“ vysvětluje Plesch. Takový
počítač by přitom nalezl nejširší využití nejen při složitých výpočtech, ale
například i pro simulaci řady chemických či biologických experimentů,
které je dnes nutné provádět v laboratořích, či třeba při testování nových léků. A v porovnání s ním by
i nejvýkonnější dnešní počítače vypadaly jako korálkové počítadlo.
I když vědci teoreticky ví, jak by měl
kvantový počítač fungovat, s pomocí
současných technologií zatím nedokáží postavit dlouhodobě stabilní zařízení. „Ta technologie je v plenkách. Existují pokusy, jak udělat kvantový počítač,
ale ty zatím dokáží spočítat, že pět krát
tři je patnáct. V horizontu deseti let se
o kvantových počítačích nedá ani hovořit,“ podotýká Plesch s tím, že kvan-

tové počítače si zatím nesmíme představovat jako podobnou „krabici“,
jakou má každý doma či v kanceláři –
v současné době se stále jedná o miniaturní zařízení atomární velikosti, navíc velmi křehká. „Velmi krátce vydrží
ve stavu, ve kterém je připravíme. Musí
fungovat při extrémně nízkých teplotách, navíc jakýkoli cizí atom, světlo či
teplo, které jde okolo našeho atomu
a dotkne se jej, nám ho pokazí,“ upozorňuje Plesch na jedno z mnoha úskalí, s kterými se vědci v tomto případě
potýkají.
A přestože nepřeberné množství výsledků kvantové fyziky již našlo praktické využití v každodenním životě, na
stolní kvantový počítač si tak budeme
muset ještě nějakou dobu počkat. „Možná se toho ani nedožiju,“ uzavírá lakonicky Plesch.
(tof)

Jaroslav Hlušek

Jižní Morava jako Silicon Valley

„Program SoMoPro má významnou
roli pro zajištění udržitelného ekonomického růstu a rozvoje Jihomoravského kraje v příštích letech. Pomáhá
souběžnému rozvoji tří důležitých
oblastí – lidského a intelektuálního
kapitálu, vědecké infrastruktury i co
nejlepších podmínek pro vědu a výzkum. Jsem přesvědčen, že i díky to-

muto programu se Jihomoravský
kraj stane jedním z nejvíce inovativnějších regionů v Evropě. I do budoucna pro nás věda, výzkum a inovace budou velkou regionální
prioritou,“ uvedl Hašek.
Kraji jde především o podporu přírodovědných, lékařských a technických
oborů. Vědci se tak věnují například

vývoji programu, díky němuž bude
počítač schopen rozpoznat a poslechnout hlas a jazyk konkrétního řečníka, nebo vývoji algoritmů pro kvantový počítač, na kterém bude jednou
možné simulovat například pochody,
které se odehrávají v mozku.
„SoMoPro je jeden z významných
projektů, který vychází z naší Regi-

Foto: Kryštof Turek

Kvantového počítače se možná nedožiju…

Bohatě vybavenou laboratoř s řadou
přístrojů či baněk byste u něj hledali jen
těžko – při práci si vystačí s počítačem,
tužkou a papírem a debatami s kolegy.
Jako jeden z mála vědců navíc může
říct, že intenzivně pracuje, i když jen
tak sedí a přemýšlí. Řeč je o slovenském
vědci Martinu Pleschi, který se v rámci
projektu SoMoPro na Fakultě informa-

tiky Masarykovy univerzity v Brně podílí na projektu s názvem Fyzikální aspekty kvantové teorie informace.
Možnost působit na brněnské univerzitě bere přitom jako životní příležitost. „Projekt SoMoPro mi velmi pomohl v tom, že mi zabezpečil místo na dva
roky a takové prostředky, abych se
mohl věnovat pouze vědě,“ říká Plesch,

který se v rámci své stáže bude kromě
špičkového výzkumu věnovat také
přednášení, či vedení diplomových
a disertačních prací.
Svět mikročástic na úrovni molekul
a atomů, na který při své práci soustřeďuje, je zajímavý zejména tím, že v něm
neplatí fyzikální zákony, na něž jsme
zvyklí z „velkého“ světa. To na jednu
stranu vědcům práci komplikuje, na
druhé straně ovšem umožňuje nacházet řešení, která mohou v budoucnosti
zcela netušeným způsobem změnit
svět. Například sestrojením supervýkonného kvantového počítače.
„Počítače, které dnes používáme,
jsou stále lepší, výkonnější a rychlejší, ale daň, která se za to platí je, že
každá součástka v počítači je čím dál
tím menší. Ať chceme, či nechceme,
když budeme zmenšovat součástky
až na úroveň atomů a molekul, budeme muset začít aplikovat zákony
kvantové fyziky. Právě tím se zaobírá
kvantová teorie informace. Jednou
budeme mít k dispozici kvantový počítač, který bude pracovat na bázi jed-

Foto: JMK

Václav Muchna Podnikatelem roku 2010

Václav Muchna, generální ředitel
a předseda představenstva firmy
Y Soft Corporation, a.s., se stal Podnikatelem roku 2010 Jihomoravského kraje. Diplom a trofej převzal dne
14. února z rukou náměstka hejtmana kraje Iva Poláka a zástupce pořadatelské společnosti Ernst & Young.
„Soutěž Podnikatel roku považuje
náš kraj za prestižní a důvěryhodnou akci. To je důvod, proč ji kraj
podporuje. Za každým nominovaným se skrývá zajímavý podnikatelský příběh. Především pak ochota
vzít na sebe riziko, síla tvořit hodnoty a v neposlední řadě také schopnost dát práci dalším lidem. Pro
mne je tato soutěž nadějí, že i v současné nelehké ekonomické situaci
mohou být úspěšní podnikatelé. Jihomoravský kraj se podle svých sil
snaží především vytvářet podmínky
těm, kdo s podnikáním začínají. Ať

již dotacemi pro začínající živnostníky, nebo budováním podnikatelských inkubátorů pro nové firmy
využívající inovačních technologií,“
uvedl náměstek hejtmana Polák.
„Podnikatelé mají za sebou velmi
těžké období, které nám opět ukázalo, že s podnikáním je spjato i velké riziko a zodpovědnost.Tato soutěž nám má připomenout, že
úspěšní podnikatelé, kteří jsou
ochotni riskovat a posouvat tak naši
společnost kupředu, jsou vlastně
novodobí hrdinové - vytvářejí pracovní příležitosti, často se významně podílejí na rozvoji regionu, jsou
hybnou silou ekonomiky. Jsou však
tak zabraní do budování firem, že
o nich mnohokrát ani nevíme. A právě proto je důležité je zviditelňovat
a oceňovat,“ doplnila Magdalena
Souček, vedoucí partnerka Ernst &
Young v České republice.

Václav Muchna byl typické „počítačové dítě“ – první programy tvořil už
na základní škole. Protože si nedovedl představit, že by měl mít šéfa, od
začátku pracoval sám za sebe, nejdřív
při škole, pak v roce 2000 založil se
společníkem IT firmu Y Soft. Po třech
letech nastal zásadní zlom, kdy si při
řešení netradičního problému pro
firmu Kyocera uvědomil, že síla je
právě v originálních technických řešeních. Na základě toho vytvořil novou firemní strategii a od té doby se
soustřeďuje na rozvíjení původního
řešení, které umožňuje individuální
identifikaci uživatele tiskáren, zabezpečení jejich tisků a sledování nákladů na tisk nezávisle na dané tiskárně
a na tvorbu dalších nových a inovativních aplikací. Jako první na světě
přišli s novým řešením jak zabezpečit
a účtovat tisky na Cloud platformě,
díky kterému se jim daří prosazovat
se i v tak zabezpečených oborech
jako jsou banky či armáda.
Muchnovou vizí je vybudovat silnou českou globální firmu se sídlem
v Česku. Firma má dnes pobočky na
čtyřech kontinentech, plánuje expanzi v Rusku, Indii, Latinské Americe a spolupracuje se všemi významnými světovými výrobci
tiskáren a skenovacích zařízení.
Vlastní několik unikátních a originálních řešení, která jí umožňují pohybovat se na globálním trhu. Václav Muchna věří, že podnikatelské
štěstí potká každého, kdo je ochoten
je „dostatečně dlouho a dostatečně
intenzivně hledat.“
(red)

Foto: archiv MU

Přilákat špičkové mozky z celého světa, pomoci domácím vědcům
v návratu ze zahraniční, nabídnout jim odpovídající zázemí a vytvořit
z jižní Moravy centrum excelentního výzkumu a vědy. Takové jsou ve
stručnosti cíle programu SoMoPro, v jehož rámci letos zamířilo na
jižní Moravu dalších 13 zahraničních a reintegrujících se českých vědců. Tým mezinárodních vědeckých kapacit, které budou pracovat na
špičkových projektech zdejších vědeckovýzkumných pracovišť, představil 17. února hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity
Nezbytnou podmínkou pro vytvoření evropského centra excelentního výzkumu
a inovací je příchod kvalitních vědeckých pracovníků ze zahraničí. K tomu je
potřebné vytvořit vhodné finanční a sociální podmínky, abychom pro špičkové
zahraniční pracovníky byli v nelehké mezinárodní konkurenci skutečně atraktivním pracovním místem. Je nutno ocenit,
že si je této potřeby vědoma i reprezentace Jihomoravského kraje a prostřednictvím programu SoMoPro, který kraj
z podstatné části financuje, významně
pomáhá univerzitám v jejich úsilí o internacionalizaci výzkumného prostředí
v našem regionu.

Karel Rais
rektor VUT v Brně
V rámci programu SoMoPro na Vysokém
učení technickém v Brně realizujeme
v současné době čtyři projekty. Ačkoliv
jsme je zahájili teprve nedávno, již dnes
mohu s radostí konstatovat, že projekt
SoMoPro pro naši univerzitu reprezentuje
efektivní nástroj navazování mezinárodní
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu,
tedy v oblasti, která patří k prioritním strategickým cílům VUT v Brně.
rektor Mendelovy univerzity v Brně
V současné době si rozvoj vědecko-výzkumné excelence nelze představit bez
spolupráce s mezinárodní komunitou reprezentovanou špičkovými pracovišti.
Pro zahraničního vědce je jeho integrace
do nového prostředí náročná a zasahuje
do jeho rodinného zázemí i do zaběhnutých pracovních vztahů na domácí univerzitě. Pomoc, kterou poskytuje program Jihomoravského kraje SoMoPro, je
proto velmi významná až existenční.

inzerce

POZVÁNKA

ECONOMY RATING a.s. za podpory Jihomoravského kraje, Krajské hospodářské
komory Jihomoravského kraje a pod záštitou Statutárního města Brna a Moravské
asociace podnikatelek a manažerek Vás zve na konferenci

WƌŽēƐĞŶĞďĄƚƎşĚŝƚͣƌŽĚŝŶŶŽƵĮƌŵƵ͍͞
Termín:
Místo:
Organizátor:

středa 20. dubna 2011
aula Administrativního a školicího centra JMK, Cejl 73, Brno
ECONOMY RATING a.s., poradenská společnost

Program:
8:30 - 9:00
9:00 - 9:05
9:05 - 9:20
9:20 - 9:30

9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 16:00

Prezence účastníků
Zahájení konference, představení partnerů
(Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
Úvodní slovo primátora města Brna
(Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna)
Jihomoravský kraj - dobré místo pro podnikání
(Ing. Marek Juha, předseda Komise regionálního rozvoje Rady JMK)
Podnikatelské příběhy:
Zámek Trnová - komerční provoz netypické rodinné nemovitosti
(Ing. Lucie Pilipová - jednatelka společnosti Trnová 1 s.r.o. a VIA PERFECTA, spol. s r.o.)
České hlavy, české ručičky a české pivo
(Ing. Stanislav Bernard, pivovar Bernard)
Rodinná firma se dá budovat několik generací
(Mgr. Aďa Chadimová, Groups PTK-ECHO)
Dosažení harmonie v rodinné firmě je zárukou její prosperity
(Ing. David Grolig, PhD., Leo Minor)
Oběd
Ekonomika je základem budoucího vývoje nejen v rodinných firmách
(Ing. Dagmar Jelínková, C.E.O. ECONOMY RATING a.s.)
V podnikání se nebojím rodinných střetů
(Ing. Zuzana Pavelková, jednatelka společnosti Marouk, s.r.o.)
Rodinná firma - předávání štafety
(Mgr. Ing. Tomáš Kaláb, KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.)
Z laboratoře až na zámek Vilémov
(Ing. Vladimíra Rubinsteinová, jednatelka a ředitelka firmy Vilémov Business Operation s.r.o.)
Přestávka, občerstvení
Panelová diskuse s prezentujícími na téma: Šéf nebo manžel? Dotace ano, či ne?
Rodinná firma ano, či ne? Cizí zdroje, či vlastní našetřené? ...

Účastnický poplatek:

800,- Kč vč. DPH / osoba
500,- Kč vč. DPH / 2 a více osob z jedné organizace
Studenti mají vstup ZDARMA. Pro členy a zástupce KHK JMK, Magistrátu města Brna a MAPM SLEVA 10 %.

Organizátor:

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

Více informací Vám poskytnou:
Bc. Zuzana Šikulová – telefon: 545 211 105, mobil: 777 553 358
Mgr. Zuzana Šimberová – telefon: 545 211 105, mobil: 774 709 301

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

Partneři

NÁBYTEK IDLE INTERIÉRY

Odborný garant

Mediální partneři
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INZERUJTE ZDARMA

Stepařské hvězdy míří do Brna

na webu Listy jižní Moravy!

Prodáváte?
Nabízíte?
Zadejte si zdarma
on-line inzerát na
našich internetových
stránkách!

Bazar a inzerce
pro podnikatele,
řemeslníky
a každého,
kdo nabízí či hledá
produkty, řešení
nebo služby.

www.ListyJM.cz

Deset dní nabitých pekelně rychlým
klapotem speciálních bot, deset dní
plných řady vystoupení hvězd z celé
Evropy, prvních deset dní měsíce
dubna – právě tak bude vypadat Mezinárodní stepařský festival Brno
2011, který se již podruhé uskuteční
v jihomoravské metropoli.
„Mezinárodní stepařský festival
je akce v České republice naprosto
jedinečná. Slýcháme o festivalech
hudebních, divadelních, filmových
i tanečních, ale step byl bohužel zatím zanechán v zapomnění. Step se
od dob Gena Kellyho a Freda Astaira
posunul neskutečným tempem kupředu, přináší nové nápady, možnosti, dovednosti i talentované choreografy a stepaře. Široká veřejnost,
a obzvláště ta brněnská, se ale bo-

hužel neměla možnost o této stepové (r)evoluci dozvědět,“ vysvětluje
Adéla Pešková z pořádajícího tanečního studia NO FEET.
„Druhý ročník festivalu by měl
tedy pracovat na tom, aby se i česká
veřejnost seznámila s tím, jaké kouzlo, jaké umění a jaké novinky moderní step přináší. Skrz pozvané zahraniční umělce a choreografy bude mít
možnost zhlédnout špičkové světové
stepaře a porovnat je s našimi tanečníky,“ podotýká Pešková.
Ani stepoví nadšenci ale nezůstanou pozadu. V rámci festivalu se totiž
budou konat i odborné stepové semináře a workshopy pro ty stepaře, kteří se nebudou bát přičichnout k tomu
nejlepšímu, co aktuální stepová scéna nabízí, a naučit se nové věci. „Nově

chystáme uspořádat stepařský jam,
na kterém se spojí stepové improvizační umění s hudebním,“ doplňuje
Pešková s tím, že ten bude probíhat
v klubu Metro Music Bar.
Útočištěm konání festivalu budou prostory Tanečního studia NO
FEET v centru Brna na ulici Václavská, kde budou probíhat semináře.
„Rádi bychom také uspořádali
přednášku o historii i současnosti
stepu v sále kavárny Trojka v Domě
pánů z Kunštátu, a stejně jako loni
umístíme konání závěrečné Velké
stepové show do Divadla Bolka Polívky, protože poskytlo vhodnou
atmosféru pro akci tohoto typu,“
uzavírá Pešková. Více informací
o programu naleznete na www.
stepfestival.cz.
(tof)

Slavné evropské housle
Jaroslava Svěceného

inzerce

Dejte svůj hlas firmě, která má podle Vás vliv na kvalitu života v Brně!
Využijte možnost nominovat významné brněnské osobnosti!
Hlasovat je možné pouze formou elektronického anketního lístku na
internetových stránkách www.BrnoTop100.cz
Hlasujte a budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny.
Hlavní cena: skládací kolo Dahon Vitesse D7
2.–9. místo: hodnotné ceny věnované
vydavatelstvím CCB
(domácí elektro, vstupenky,
dárkové poukazy)

Brněnské kulturní centrum pořádá
v pondělí 14. března v tradičních
koncertních prostorách Besedního
domu koncert našeho předního
houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Navazuje tak na linii svých
nedávných počinů v oblasti klasické
hudby, jakým byly například cykly
Hudební lahůdky a Muzikobraní
s Moravským klavírním triem, nebo
říjnové vystoupení německého pěveckého sboru Kantorei Hamburg
Poppenbüttel v Červeném kostele.
„Jako pořadatel, který není na klasickou hudbu specializovaný, chceme

přiblížit tento žánr co nejpestřejšímu
okruhu posluchačů, v jejichž záběru
jsou i jiné, často velmi různorodé akce.
Z toho důvodu jsme zvolili spolupráci
právě s Jaroslavem Svěceným, který
patří mezi velké popularizátory
houslového mistrovství. Je znám také
svou schopností navazovat kontakt
s publikem i díky mluvenému slovu,
kterým svá vystoupení doprovází,“
uvedla Jana Fantová, mluvčí Brněnského kulturního centra.
V průběhu koncertu rozezvučí vitruos Svěcený postupně několikery
housle včetně historických. Jednotlivé

nástroje přitom pocházejí z období od
18. do 20. století. „Jako bonus k brněnskému koncertu s sebou přiveze pan
Svěcený svoji sbírku vzácných italských houslí, které v průběhu večera
představí zdejšímu publiku. Na každé
z nich zahraje a něco o nich řekne. Na
cembalo ho bude doprovázet Jitka Navrátilová,“ doplnila Fantová.
O přestávce bude Jaroslav Svěcený k dispozici při autogramiádě, diváci si také budou mohci prohlédnout sbírku italských houslí zblízka.
Koncert začne v 19.30 hod., více informací na www.bkc.cz.
(tof)

inzerce
SIMPLY CLEVER

Do ankety mohou být zařazeny
společnosti se sídlem v Brně, nebo
zastoupení ﬁrem a organizací se
sídlem mimo Brno, ale na Brněnsku působících.
Vyhlašovatelem ankety je časopis
Brno Business.
Vydavatelství CCB, spol. s r. o.

TOP 100 osobností Brna
TOP 100 brněnských firem

Připravte se na jízdu, která
probudí Vaše emoce. Jízdu,
která zaplaví tělo adrenalinem.
Chytněte pevně do rukou
multifunkční sportovní volant
a sešlápněte plyn. Buďte sami
sebou každou vteřinu Vaší jízdy
a vyberte si tu pravou kombinaci
barvy karoserie, střechy a 17“ kol
Gigaro.
Poznejte blíže vůz se srdcem
závodníka u Vašeho prodejce
Škoda.

Nová ŠkodaFabia RS

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
modelu Fabia RS 1,4 TSI/132 kW:
6,2 l/100 km, 148 g/km

ZAŽIJTE JÍZDU, PŘI KTERÉ SE TAJÍ DECH

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 20
602 00 Brno

Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz
www.autonova.cz
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Varování: Nedotýkejte se exponátů!

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

Pozor, soutěž!
Na výstavě Poznávej se:
a) Je zakázáno dotýkat se exponátů
b) Není povoleno dotýkat se exponátů
c) Je přikázáno dotýkat se exponátů

Přísný zákaz dotýkat se exponátů! Takové upozornění byste na
brněnské Staré radnici hledali
opravdu marně. Na zdejší interaktivní výstavě Poznávej se je
totiž vysloveně přikázáno vše si
pořádně nejen prohlédnout, ale
také rozpohybovat, zmáčknout,
rozebrat nebo složit.
Znáte rychlost své reakce, sílu svého stisku? Umíte vyluštit zvukové
pexeso, provést kuličku složitým labyrintem, vyzkoušet, zda bankovky
ve vaší peněžence nejsou falešné? Už
jste někdy viděli kompletní otisk svého těla nebo měli možnost si vyzkoušet Braillovo písmo? To je jen malá

část toho, co nabízí novodobá škola
hrou a výstava, která spolehlivě dokáže poučit a pobavit malé i velké!
„Putovní výstava science centra
iQpark Liberec obsahuje přes 60 exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby
se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského
těla, o lidských smyslech nebo i to, jak
někdy vlastní smysly klamou,“ říká
František Duda, pořadatel výstavy.
„Posilovat v dětech i dospělých logické myšlení je v dnešní době více než
důležité. Naše výstava má za cíl právě
toto myšlení zažehnout, posílit nebo
třeba i obnovit,“ podotýká Duda.

Výběr exponátů je podle organizátorů vzhledem k poslání výstavy zaměřen více na hravé a zábavné než
naučné exponáty. „I výraz „exponát“ zde není příhodný, protože vyvolává spíše „muzejní představu“
předmětů, kterých se nesmíte ani
dotknout. Tady se naopak vaše dotyky a zapojení vyžadují. S pochopením úkolu vám vždy pomůže českoanglická tabulka, která obsahuje
buď návod, nebo zadání, jak si daný
exponát vyzkoušet. Občas se objeví
i doprovodné otázky, jejichž zodpovězení je samozřejmě zcela na vaší
libovůli,“ vysvětluje Duda s tím, že
průměrná doba pro práci s jedním

Foto: Kryštof Turek

Deset soutěžících vyhraje dvojici vstupenek zdarma na výstavu. Správné
odpovědi zasílejte do 20. března na
adresu redakce nebo na soutez@ListyJM.cz. Do předmětu zprávy uveďte
heslo VÝSTAVA.

inzerce

exponátem je do pěti minut. Ovšem
pobyt vašeho dítěte například u měřiče hlasitosti křiku rozhodně doporučujeme zkrátit…
Výstava bude probíhat až do
3. dubna na brněnské Staré radnici
(Radnická 10), otevřena je denně
od 8 od 18 hodin (víkendy a svátky
od 9:30). Vstupné 60 Kč (děti 6–15
let, studenti do 26 let), 80 Kč (důchodci), 100 Kč (dospělí) a 230 Kč
(rodinné – 2 dospělí + 2 děti). Děti
0–5 let mají vstup zdarma. Informace o případných rezervacích naleznete na www.poznavejse.cz.
Partnerem výstavy je i Jihomoravský kraj.
(tof)

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

mediální partnerství

Jubilant Donutil a Pawlowská, která není papež
Kontrolní otázka, soudruzi – jestlipak víte, kolik let oslavil letos
v únoru populární herec Miroslav
Donutil? Šedesát let? No jistěéé!
A právě tento legendární český bavič, jehož nezapomenutelné hlášky přes noc zlidověly, představí
30. března v brněnském knihkupectví Knihy Dobrovský svou novou knihu 60 uzlíků na provázku
života, vydanou k jeho životnímu
jubileu. S uzlíky, které ve svém ži-

votě rozmotává, se potýká každý
z nás. O to zajímavější konfrontace čeká všechny při čtení jeho
nové knihy. A co této literární novince a jejímu autoru popřát do
života? Rozhodně vše nejlepší,
a hezky po donutilovsku: „Maršál
Malinovskij!“
Hned o den později, 31. března,
se uskuteční autogramiáda známé
a oblíbené všestranné autorky, scénáristky a moderátorky Haliny

Pawlowské, která představí knihu
Ještě že nejsem papež. Soubor aktuálních povídek a fejetonů je určen pro všechny, kteří nejsou in.
Pawlowská své postřehy koření vydatnou porcí sebeironie, vtipné
nadsázky a prozrazuje mnoho ze
svého soukromí. Knihu doplňují
půvabné ilustrace Eriky Bornové.
„Za poslední roky jsem napsala
asi čtyřicet povídek, postřehů, fejetonů a reportáží. Společné mají

to, že všechny vznikly v jedné etapě mého života. Společné mají to,
že všechny končí dobře. A všechny
jsou v této knize. Věřím v happyendy - a proto je logické, že věřím
i tomu, že se vám právě tahle knížka bude líbit. A kdyby ne, tak... tak
ji darujte někomu inteligentnějšímu!“ říká s humorem sobě vlastním spisovatelka.
Autogramiády začínají v 16.00
v knihkupectví Knihy Dobrovský na
Joštově ulici v Brně, více informací na
www.knihydobrovsky.cz.
(tof)

Křížovka

Řešení křížovky posílejte do 25. března 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 JoštoSoutěžte o ceny! vě ulici v Brně.

NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, O.P.S.
Zámek 1 • 691 42 Valtice
tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: salonvin@vinarskecentrum.cz
narodni@vinarskecentrum.cz
www.salonvin.cz
www.vinarskecentrum.cz
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Jaro pod Pálavou
Mikulovská vinařská podoblast

jaro I 16.-17. dubna 2011
www.otevrenesklepy.cz
5 obcí I 30 vinařů I 200 vín
neopakovatelná atmosféra
sklepů pod Pálavou
kultura Mikulovska

tanec

kyvadlová doprava

gourmetské menu

mezi sklepy zdarma

Poznejte i Vy jižní Moravu
důvěrně a zblízka!

Tajenka křížovky z č. 2/2011 zní: KAŽDÝ MĚSÍC PŘEČÍST ALESPOŇ JEDNU KNIHU| Knihu, věnovanou knihkupectvím Knihy Dobrovský
získávají tito výherci: Arnošt Ambros z Brna, Václav Mrzena z Bučovic, Adélka Suchomelová z Tišnova, Miroslav Řepa z Brna a rodina Vlčkova
z Brna. Všem vylosovaným výhercům gratulujeme!

Vstupenky v síti TICKETSTREAM.
Na tuto akci můžete zakoupit E-TICKET, který si
zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova!

Projekt s podporŽƵsŝŶĂƎƐŬĠŚŽfondu
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Krysáci obsadili
brněnský Letohrádek
Volat do brněnského Letohrádku Mitrovských deratizátory? Zbytečné! Přestože
ho obsadilo několik velkých krys, doporučujeme ho navštívit spíše s dětmi než
s návnadou jedovatých granulí – tito Krysáci jsou totiž neškodní, více než roztomilí a hlavně známí z mnoha epizod Večerníčku. Vizovický krysák Hubert je ze
všech nejstarší a nejzkušenější, krysák
Hodan nejhodnější a Edovi – světáckému
laboratornímu potkanovi z Prahy se nedovoláte, protože na smetišti není signál…
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V hledáčku filmařů

Vyberte nejlépe
opravenou památku!

(dokončení ze str. 1)

inzerce
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prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
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stavbám. Umístění na stupních vítězů přitom pro majitele památek
znamená významnou finanční podporu. První místo v 1. kategorii je
totiž honorováno 150 tisíci Kč, druhé 50 tisíci Kč, stejně jako 1. místo
ve druhé a třetí kategorii.
„Hlasování bude probíhat formou
SMS, telefonní čísla budou uvedena
na webu kraje u každé památky včetně návodu, jak postupovat při hlasování. Každé památce bude možné
přidělit z jednoho telefonního čísla
jen jeden hlas,“ dodává Drobný
s tím, že hlasovat je možné až do 31.
března. Cena za jednou soutěžní SMS
činí tři koruny, vyhlášení soutěže
pak proběhne v květnu.
Ve třetím ročníku v loňském roce
soutěžilo 30 památek a lidé poslali
celkem 10 700 hlasů. V kategorii
velké stavby zvítězila železárna Stará huť, objekt „Švýcárna“ u Adamova, v kategorii díla výtvarného umění socha sv. Jana Nepomuckého
v Jedovnicích a v kategorii drobné
stavby kaple sv. Michala v Ladné na
Břeclavsku. Více informací o soutěži, stejně jako přehled nominovaných památek, naleznete na www.
kr-jihomoravsky.cz v sekci kultura
a památky.
(tof)

Foto: archiv organizátorů

Fara v Komořanech, zámeček s hospodářským statkem v Tvořihrázi,
pozdněbarokní dům ve Znojmě či
unikátní Stříbrný oltář na Starém
Brně – to je jen několik příkladů
kulturních památek z jižní Moravy,
které v minulém roce prošly úspěšnou rekonstrukcí. A právě tyto
a mnohé další památky byly nominovány do soutěže o Nejlépe opravenou památku Jihomoravského
kraje roku 2010.
„Množství návrhů i rozsah provedených prací a mnohdy záchrana kulturních hodnot svědčí
o tom, že vlastníci mnoha kulturních památek na ně nezapomněli
ani v době krize. V tom, věřím, že
budou příkladem i pro další památkové objekty a jejich majitele,“
říká Tomáš Drobný, vedoucí Odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu JMK s tím, že
nyní může veřejnost hlasovat
o tom, které z nich se umístí na
medailových příčkách.
Soutěž probíhá ve třech kategoriích – v první kategorii se utkají
velké stavby, ve druhé díla výtvarného umění, při jejichž metodě
bylo uplatněno restaurování, a třetí kategorie bude patřit drobným

Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět, dnes
největší lidskoprávní festival v Evropě, si za dobu od svého vzniku vydobyl značné renomé. „Této dlouhé
tradice jsme dosáhli zejména díky
obětavé práci dobrovolníků a velice
si ceníme jejich pomoci. Samozřejmě také díky hojné účasti diváků, za
kterou jim děkujeme a doufáme, že
vydrží i nadále ve stejné nebo i větší míře,“ říká za členy organizačního
týmu Veronika Muselíková.
Široká nabídka kvalitních filmů
i letos míří na co nejširší publikum.
„Festival nabízí dokumenty o lidských právech, tudíž na projekce
mohou přijít všichni, kdo se zajímají o ochranu lidských práv, komu
není lhostejno, co se děje kolem něj.
A i těm, kdo se chtějí dozvědět nové
informace a například i způsob, jak

se zapojit a pomoci,“ podotýká Muselíková s tím, že diváci se mohou
těšit i na filmy z Haiti, Běloruska,
Barmy či Číny.
„Projekce doplní diskuse s hosty
z řad odborníků, aktivistů či cestovatelů. Osmačtyřicet dokumentů
v osmi projekčních dnech mohou
diváci navštívit v Kině Art, sále Břetislava Bakaly a Kavárně Trojka,
nově pak v Moravské galerii a HaDivadle. Letos navíc rozšiřujeme nabídku projekcí v angličtině,“ upozorňuje Muselíková.
Návštěvníci festivalu se mohou
těšit i na bohatý doprovodný program, například na benefiční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek
17. března, od 20:00 v Metro Music Baru. „Nebudou chybět ani výstavy v Knihovně Jiřího Mahena,
Moravské zemské knihovně, HaDi-

vadle či Sálu Břetislava Bakaly,
přednášky humanitárních organizací nazvané Češi v akci, jarmark
neziskových organizací a divadelní představení. V Hadivadle uvedeme scénické čtení knihy Gottland z projektu „Listování“,
v Moravské galerii a v kavárně
Trojka hry Putin lyžuje a Andělé
z lesa divadla Líšeň,“ dodává Muselíková s tím, že festival by se
kromě pomoci dobrovolníků neobešel ani bez podpory veřejných
institucí. „Jihomoravský kraj festival finančně podporuje již několik let a my si jeho podpory velice
vážíme. Doufáme, že kraj zachová
festivalu svou přízeň i v letech budoucích,“ uzavírá Muselíková.
Více informací o festivalu naleznete na stránkách www.jedensvet.
cz/brno.
(tof)

Z věznice propašoval dynamit!
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inzerce

Bezplatná
právní
pomoc
pro obyčejné lidi

(Osobní bankroty)
inzerce

Ludvík Vaněk (63) pochází sice
z Olomučan u Blanska, ale doma se
nikdy dlouho neohřál. Už potřetí totiž „bručí“, tentokrát ve věznici
v Pardubicích, kam byl převezen
z Břeclavi. Do té ovšem zase doputoval z ostravského vězení. Problémy
mu dělá hlavně alkohol. „Nikoho

jsem nikdy nezranil, neměl havárku,“ říká na svoji obhajobu Ludvík
Vaněk. Do svobody mu chybí rok.
Strojař z uranových dolů má ruce
jako lopaty, ale v prstech neskutečný cit. Z chleba totiž dokáže vyrobit
i patnáct centimetrů vysoké figurky, a vše do nejmenších detailů. Vo-

inzerce

DŘEVĚNÉ BRIKETY
VHODNÉ DO VŠECH TYPŮ KAMEN,
AMEN, KOTLŮ A KRBŮ
BŮ
BŮ

OPRAVA
Při odběru od 2 tun a vzdálenosti do 30 km z prodejních skladů DOPRAVA

SNIŽTE
NÁKLADY
NA
VYTÁPĚNÍ!

ZDARMA
A

t.: 518 625 054

w

w

Objednávejte
u výrobce

ATELNÁ ÚS
AZ

w.

RA
PO

4 800,-

Prodejní sklady:
Ekobrikety 139×67 mm
KELČANY
Kč/tuna
/tuna
KLOBOUKY U BRNA
POHOŘELICE
UHERSKÝ BROD

PRO
K

Oddlužení osob

Foto: autor

Rodinné a občanské právo

Foto: Kryštof Turek

Tel.: 777 900 925

jákům nechybějí knoflíky na uniformách, mlýnský náhon čeká už jen
na opravdovou vodu. Také bednu
s názvem dynamit stačí jen otevřít.
I když tu si z vězení již odvezla jedna z jeho známých. „Chleba je vděčným materiálem. Mým prvním výrobkem byla růžička. Neměl jsem
barvy, a tak jsem do ní klepal popel
z cigaret, až zčernala. Většinou dělám bez předlohy, prostě si vymýšlím,“ tvrdí Vaněk.
Každý týden si kupuje štriclu
chleba navíc. „Z krajíce se oloupe
kůrka, párkrát se plivne do střídky
a začnete se hnětat a natahovat do
šulánku o průměru kolem jednoho
milimetru,“ prozrazuje. Jeho výrobky zabodovaly nedávno v polském
Stzumu v Mezinárodní výstavě tvorby odsouzených. Jeho Myší království skončilo celkově čtvrté. „Bratři
Leši mi poslali tričko s emblémem,
které mi bylo malé a hodinky,“ vypočítává hubenou výhru Ludvík Vaněk. Pro mateřskou školku vyrobil
z chleba také divadlo.
Petr Podroužek

cz

„Také do Brna zavítala na svém putování mimo televizní obrazovky sestava
svérázných loutkových zvířátek, která
za svoji krátkou minulost posbírala nejedno prestižní ocenění, například cenu
Elsa 2008 pro vítěze kategorie animovaný televizní pořad,“ uvedl Petr Lukas,
správce Letohrádku Mitrovských.
„Prozatím vznikly dvě večerníčkové série,
ze kterých bude na výstavě představeno
celkem 7 větších scén, dále 11 informačních panelů, projekce jedné epizody krysáckého večerníčku a nebude chybět ani
nabídka tematických suvenýrů. Pro děti
opět připojujeme malou výtvarnou dílu,
kde si ty hravější budou moci něco vyzkoušet,“ doplnil Lukas.
Výstava bude přístupná až do 24. dubna
vždy od středy do neděle od 10 do
16 hod., pro skupiny – po písemném objednání – také v pondělí a úterý. Více
o případných změnách v otvírací době se
dozvíte na www.letohradekbrno.cz. (tof)

Foto: Roman Fiša

jsou lidská práva i korupce

ekobrikety

.
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Vedení kraje jednalo se starosty
jednotlivých regionů
Setkáními ve Vyškově a v Blansku začala
1. února pravidelná série porad představitelů Jihomoravského kraje a krajského
úřadu se starostkami a starosty obcí
v jednotlivých okresech regionu. O týden

později – 9. února – následovala další
setkání se starosty obcí v jednotlivých
okresech i v Hodoníně, Břeclavi a Znojmě. Porady, které se konají od roku 2007,
jsou nejen příležitostí pro předání informací
a poskytnutí metodické pomoci obcím,
ale poskytují také velmi důležitou zpětnou
vazbu. Kromě představitelů kraje na této
sérii porad vystupují rovněž zástupci Českého statistického úřadu s informacemi ke
sčítání lidu, domů a bytů. K „nejžhavějším“
tématům patřily v problematiky veřejné
dopravy a stavu silnic, situace ve školství
či v nemocnicích.
(red)

inzerce

Sečíst se
zvládnete
za dvacet
minut
(dokončení ze str. 1)

Sčítání lidu, domů a bytů 2011,
které odstartuje již za několik
dní, se v žádném případě nemusíte bát. Ve spolupráci s Českým
statistickým úřadem vám přinášíme v několika bodech podrobný návod, jak bude probíhat a jak
se „sečíst“ bez problémů!

1) Blíží se první návštěva komisaře
Běžecká elita se utká
v brněnských Lužánkách
V sobotu 26. března se v městském parku
Lužánky od 9.30 hodin uskuteční již 66.
ročník mezinárodního závodu ČPP Běh
Lužánkami, jehož tradice sahá až do první
poloviny minulého století. Jedná se o druhý
nejstarší běžecký závod na Moravě.
„V loňském jubilejním ročníku se na start
postavilo celkem 370 běžkyň a běžců z devíti zemí světa v 18 věkových kategorií.
Hlavní závod v běhu mužů – vytrvalců na
8000 metrů vyhrál polský vytrvalec Jakub Burghardt za 23:19 před maďarskými
mílaři Miklós Táborem (24:07) a László
Tóthem (24:08). Kvalitně obsazené pole
elitního závodu se očekává i letos. Traťový
rekord má hodnotu 23:03 a drží ho dnes již
trojnásobný vítěz Burghardt z roku 2008,“
uvedl ředitel závodu Karel Walter.

Ještě před tím, než sčítací komisaři
začnou roznášet sčítací formuláře,
najde každá domácnost do 6. března ve schránce letáček se základními
informacemi o sčítání. Spolu s ním
naleznete i informace o kontaktních
osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Čas návštěvy budou volit
komisaři nejčastěji v pracovní den
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma.

2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu
formulářů prokazovat speciálním
průkazem, který bude předkládat
při návštěvě v každé domácnosti
společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít modrou tašku
s logem České pošty.

3) Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od
7. do 25. března každou domácnost

Výzva občanského sdružení
Moravský historický klub

.03"7"

Důležité kontakty
Bezplatná informační linka: 800 87 97 02
(v provozu denně 8–22 hod do 20. dubna)
e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz

a předají jí dotazníky pro všechny
osoby, které v ní žijí (včetně návštěv
či podnájemníků, kteří budou v rozhodném okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti
celkem tři formuláře s vysvětlivkami: zelený sčítací list osoby (každý
člověk v domácnosti dostane svůj
vlastní), žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden) a oranžový
domovní list (ten dostanou pouze
majitelé nebo správci domů).
Zároveň vám nabídne jednu ze
tří možností, jak formuláře vyplnit
– on-line vyplnění a odeslání na internetu, osobní odevzdání (v tom
případě si s vámi domluví termín
vyzvednutí), či odeslání poštou
(předá vám předtištěnou obálku,
poštovné za její odeslání platit nebudete muset).
Pokud vás komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám
do schránky oznámení o termínu,
kdy se dostaví podruhé. Pokud by
vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete si na bezplatné lince
800 87 97 02 domluvit jiný čas návštěvy.

4) Kdy vyplnit formuláře?
Rozhodným okamžikem je půlnoc
z 25. na 26. března. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento
okamžik.

5) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se
dohodli, jakým způsobem vyplněný formulář předáte. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či
odevzdat formuláře do 14. dubna.
Nejjednodušší a nejrychlejší
způsob, jak formuláře odeslat, je
internet. Od rozhodného okamžiku bude možné vyplňovat a odesílat formuláře on-line. Pro vyplnění
formuláře na internetu potřebujete
papírové formuláře, které vám přinesl sčítací komisař. Na nich naleznete vpravo dole u čárového kódu
dva kódy, kterými se na www.scitani.cz přihlásíte.
Pokud jste se domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde je
komisař v domluvený čas vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto
pomoc požádáte. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce oznámení o termínu sběru vyplněných h
formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu
novém, případně si na bezplatné lince můžete navržený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani
podruhé, najdete ve schránce obálku s předtištěnou adresou a pokyny
o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude
popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
(tof)

inzerce

Letošní ročník bude tradičně měřen elektročasomírou s čipovým systémem. „Závod je
určen především výkonnostním běžcům, zúčastnit se však může každý bez rozdílu věku
a výkonnosti. Zveme závodníky a diváky,
aby pomohli vytvořit správnou atmosféru
lužáneckého běhu,“ doplnil Walter. Závod
se uskuteční převážně na asfaltovém povrchu za každého počasí, tradiční zázemí
bude vytvořeno ve Středisku volného času
Lužánky. Záštitu nad závodem přijal hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek. Více
na www.behluzankami.cz.
(tof)

725 757 762, brno@oknotherm.cz
739 436 948, brno@oknothermservis.cz

9,1.$

-$51,12

Kulturní tipy

Podhorácké muzeum,
Předklášteří
■ Klášter jako inspirace – práce žáků
výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Tišnově. Od 29. března do 25.
dubna.

Památník písemnictví na
Moravě, Rajhrad
■ Musilové – Alois a Robert. Arabista a ro-

manopisec – výstava věnovaná dvěma
slavným osobnostem z jednoho moravského rodu. Od 24. března do 28. srpna.
■ StřeDění – o paměti a historii. Beseda
se švýcarským historikem Adrianem von
Arburgem nejen na téma proměn českého
pohraničí, 16. března v 17.00 hod..

Budoucnost naší vlasti Moravy nám není cizí.
Proto při sčítání obyvatel v roce 2011
uvedeme moravskou národnost.
PŘIDEJTE SE I VY !
inzerce

Řádková inzerce
v Listech jižní Moravy
s nákladem 460 000 výtisků
Inzerci přijímáme na www.listyjm.cz/inzerce
Bydlení, reality, stavby
Prodám stavební pozemek 1235 m2 v Račicích. V zástavbě, zasíťovaný, ovocné stromy,
klid. V okolí lesy, Rakovecké údolí, rekreační
rybník. Bez RK. pozemek-racice@seznam.cz
Koupím od majitele 1+1 nebo 2+kk v centru
Brna nebo v lokalitách Kr. Pole, Řečkovice,Žabovřesky. Tel: 603 104 983

Cestování, zájezdy
Řecko 12–14dní, apartmány u moře s bazénem
5600–7300 Kč včetně dopravy. Super ceny pro
děti, kolektivy a seniory. KATALOG ZDARMA.
www.cklotos.cz

Finance, půjčky
! NEBANKOVNÍ PÚJČKY ! Půjčky pro:
zaměstnance, podnikatele i důchodce
tel. 777 317 406
BANKA VÁM NEPŮJČÍ? MY ANO! Ručeno nemovitostí! Vyplácení exekucí, zástavních práv, oddlužení
nemovitostí. www.exfinance.cz Poskytovatel PŮJČEK-ÚVĚRŮ. T.: 602 848 174
PUJČKY od přímého investora pro zaměstnané, živnostníky, ženy na MD,RD
i důchodce te.:728 695 725
Záchrana před exekucí!! Dluhy Vám přerostly
přes hlavu? Máme pro Vás řešení. Oddlužení
podle zákona 182/2006 Sb. Zastavíme exekuce. Vy poté zaplatíte v ideálním případě
za 5 let jen 30 % svých závazků a zbytek
je ze zákona prominut! Nečekejte až bude
hůř – volejte 732 242 678 nebo pište dotazy
na info@oddluzeni-brno.cz
Centrum ODDLUŽENÍ: STOP novým půjčkám! Tel.: 722605909
!!!PŮJČKA !!! AKCE:100tis za 1904Kč Bez poplatku
předem, bez registru, i MD, DŮCH, NEZ Volejte:
775 774 616

Gastronomie
inzerce

Pʑjɑka
s jasnými
pravidly...
Jednoduše
z domova.

• výše splátek se
v průběhu splácení
nemění
• žádné další poplatky
v případě, že
se dostanete do
objektivních potíží
se splácením
• žádné skryté poplatky

Nalezneme
vstřícné řešení bez
navýšení.

Muzeum v Ivančicích

Volejte zdarma

■ Lokte, libry, žejdlíky…kterak se kdysi

800 180 188

měřilo a vážilo. Výstava představuje ucelenou kolekci měr a vah ze sbírky ing. Petra Cikrle, Ph.D. a ze sbírek Muzea Města
Brna a Muzea v Ivančicích. Od 17. března
do 29. května.
(tof)

Foto: ČSÚ
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www.provident.cz

U Providentu vždy předem víte,
kolik za půjčku zaplatíte.

11027_pf_inz_jaro_139x100.indd 1
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Víno až k Vám domů? ANO! Jedinečná služba –
rozvoz vína po Brně a blízkém okolí. Pro stálé
zákazníky ZDARMA. Více na www.PlneLahve.cz

Koupím
Koupím ZUBNÍ ZLATO (zuby nevadí) platba
v hotovosti. Tel-731898593
inzerce

Odznaky, medaile a vyznamení různé koupím. T.777074592

Práce, brigády
A.G.Nika hledá brigádniky muže, ženy na kan.práci
z domu. Tel: 777 315 033
Pro oblast Morava přijmeme obchodnětechnického zástupce v oboru měřidla pro
stavebnictví. Kontakt: tel. 495 421 462
www.naturahradec.cz

Prodám
Palivove krbove drevo, dub, buk. privezu.
T: 775 950 678

Služby, řemeslníci
NÁKUP DOMŮ! šetříme Váš čas i peníze!
objednávky na tel.: 777 607252 nebo
www.nakuptesi.cz
Kácení v omezených prostorech,zdravotní
a bezpečnostní řezy stromů,frézování pařezů,www.tree-climbing.cz,608 717 245
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA. www.kadlecik.cz,
T: 607 808 412
Stěhování vyklízecí práce. www.stehovaniajeto.cz, tel. 739 641 861
NABÍZÍM ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OKEN EFENDY. RYCHLOST A KVALITA SAMOZŘEJMOSTÍ
737 878 374 JURDIC.F@EMAIL.CZ
RENOVACE KOUPELNOVÝCH VAN VLOŽKOU Tel: 608 462 346.
Střechy,rekonstrukce a novostavby. Miroš
tel:774655839

Zdraví a krása
Hubnutí, energie,stálá konzultace. 607 947 716,
www.snidejzdrave.cz/formule123
Bezpečné a účinné hubnutí Bez jojo efektu
723 581 151

Zvířata
Irský vlkodav – něžný obr. Štěňátka s PP – více
na www.vlkodav.com nebo 773 974 580
Salon pro psy. Stříhání, koupání, trimovánírozumné ceny, vlídný přístup. Objednávky na
tel: 606 531 938, adresa: Božetěchova 83,
Královo Pole

Listy jižní Moravy

8 strana

Vykoulí
v Rosicích
zlato?
Trefit přední a zadní roh, pravou i levou přední fánu, pravého a levého sedláka i krále dokáže
mrknutím oka. A nedělá jí vůbec problém zvládnout to vše na jednou. O kom a o čem je řeč?
O pojmenování v kosočtverci postavených devíti kuželkách a nejlepší české hráčce loňského
roku Lucii Vaverkové (25) z Rosic.

Létající talíř není
jenom

!
O
UF

Frisbee, létající talíř, pochází z USA, kde si
studenti začali házet formami od koláče
v místní pekárně Friesbe někdy koncem 19.
století. U nás šel létající talíř na dračku díky
skladbě mladších žáků, kteří s ním vystupovali na spartakiádě 1975.
Česko uspořádalo vloni největší frisbee akci - klubový světový šampionát.
Zúčastnilo se ho 3000 hráčů. V Brně
vznikl první, a na jihu Moravy dosud
jediný tým, v roce 2002. Studentka
Veterinární a farmaceutické univerzity tehdy dostala frisbee dokonce do
výuky v tělocviku. Základ družstva
je dnes na Vysokém učení technickém. To má frisbee ve výuce od roku
2008 a navíc zdejší tým získal bronz
na Českých akademických hrách.
„Občanské Sdružení Utimate frisbee Brno jsme založili před třemi
lety. Z rodiny sportů spojených s frisbee je nejznámější ultimate. Hraje se
bez rozhodčích. Těmi jsou totiž de
facto všichni hráči na hřišti. Dodržují

se tak pravidla fair play,“ přibližuje
frisbee Jakub Vondra, trenér týmu
Rektální vyšetření. „Trénujeme
převážně na opuštěném hřišti za
Lužánkami. Pro rekreačně hrající
pořádáme od března první ročník
Brněnské amatérské ligy a chystáme
současně i kroužek pro děti,“ láká na
frisbee Jakub Vondra. Pro větší
konkurenceschopnost se tým spojil
s Olomoucí a hraje pod názvem
Velká Morava. „Vloni pro nás bylo
vrcholem klubové mistrovství světa.
Byli jsme zde jediným českým zástupcem v MIXu. Skončili jsme na
34. místě. Bronz získal náš ženský
tým před pár dny na halovém mistrovství republiky,“ dodává Vondra.

Pravidla:
Frisbee se hraje na hřišti o rozměrech 100x36 metrů. Na jeho obou koncích jsou
vyznačeny zóny široké 36 a hluboké 18 metrů. Cílem hry je chytit letící talíř právě v této
zóně. Pokud hráč dostane přihrávku, potom musí ze stejného místa také do 10 sekund
rozehrát. Bránící tým se snaží zachytit nebo srazit soupeřovu přihrávku, donutit protihráče
k zahození disku či jeho nezachycení. Zápas trvá 100 minut nebo do limitu 17 bodů.
Venku nastupuje sedm hráčů proti sedmi, v hale je to pět proti pěti. Disk je plastový a váží
175 gramů. Pokud dojde k faulu, vrací se hra do situace před ním a nikdo není potrestán.
Na každém turnaji rozhodují týmy o ceně útěchy, kterou získávají ti nejčestnější.
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Koule váží
2,85 kilogramů
Rychlost po dráze je
kolem 30 kilometrů
v hodině
Ve světových žebříčcích současně
naše nejvýše postavená hráčka
(15. příčka) začala trefovat kuželky
na rosických drahách už v jedenácti. Nyní jezdí pátým rokem hrávat
do Rakouska. U jižních sousedů je
oporou KSV Wiener Linien (Vídeňské dráhy). Formu ovšem piluje
přes týden v Rosicích.
Když má na sebe položit medaile ze světových šampionátů pořádně to zacinká – je jich totiž třináct,
nepočítaje ty z republikových mistrovství, akademických her a dalších. „Lucku znám odmalička. Je pohodová a je až neskutečné, jak
dokáže při soutěžích pokaždé zabrat v pravou chvíli,“ prozrazuje na

185 centimetrů vysokou slečnu Pavel Mecerod, předseda kuželkářského klubu KK Slovan Rosice. Sundat
všechny kuželky jedním hodem dokáže hráčka po sobě i čtyřikrát. Koule přitom váží 2,85 kilogramů a po
dráze si to sviští rychlostí kolem
30 kilometrů v hodině. Hod by měl
být přímý a nejlepší je trefit přední
kuželku tak nějak napůl, aby koule
sundala najednou všech devět.
Na tréninku Lucka hodí koulí přibližně dvěstěkrát. Zabrat dostávají
nejvíce záda, kolena a zápěstí. Koule
nemají v sobě díry na prsty, na rozdíl od bowlingových, a bývají oranžové, růžové a občas jsou třeba i do
modra laděné. „Vyhovují mi nejvíce

oranžové, ale jde, o můj vlastní vnitřní
pocit. Naopak další barvy mohou, třeba subjektivně, působit i velikostně
jinak,“ prozrazuje Listům Lucka a přiznává, že jí občas napadly myšlenky
se s kuželkami rozloučit.
Pravda, reprezentování v Rakousku nějakou tu korunku občas přinese,
na druhou stranu také něco stojí studium ekonomie na brněnské Mendlově univerzitě. „Bývá to hlavně ve
zkouškovém období, kdy se toho hrozně moc nastřádá a mám všeho dost,“
přiznává sympatická tmavovláska.
I když se Lucce výsledkově zadaří,
přesto musí na oslavu na pár hodin
po skončení soutěže zapomenout.
I tady vám totiž na záda mohou dýchat
dopingoví komisaři. „Kdepak nepovolené prášky nebo alkohol. Ten nesmíme půl dne před, a do půlnoci po soutěži. Také musíme hlásit, kdy a kde se
nacházíme. S dopingovou kontrolou
mám už od loňska osobní zkušenost.
Bylo to na mě dost drsné,“ popisuje
nepříjemný zážitek Lucka z mistrovství světa, odkud si přivezla stříbro.
O zlato ji připravily přitom pouhé dvě
neshozené kuželky.
„No, možná něco takového může
nastat i při květnovém mistrovství republiky v Rosicích. Takto významný
podnik pořádáme sice už po několikáté, ale poprvé, v kategorii žen. Lucka
bude samozřejmě velkou favoritkou,“
uvažuje dopředu Pavel Mecerod. Nedaleko Brna si to něžné pohlaví rozdá
v moderní kuželně na čtyřech drahách.
Hráčky zde ale čeká bouřlivější prostředí, než to je v mnoha jiných sportech.
Fanoušci totiž své favoritky hlasitě povzbuzují z tribuny umístěné jen pár
metrů za jejich zády. A to by v tom byl
čert, aby zlato nezůstalo doma. Takže,
kuželkářsky: Hodu zdar!

Což takhle dát si dámu?
Někdo tvrdí, že hra v dámu je takové menší dítě šachů. Logické
myšlení je potřeba v obou případech. Jenže pro někoho mohou
být šachy náročnější, protože
mají více figurek a ještě k tomu
mnohé táhnou různě.
Existují různé dámy
s různými pravidly – nejrozšířenější je dáma mezinárodní. Na větší desce
o 10×10 polích hrají
čtyři řady (20 proti 20 kamenům).
„Moje nejdelší
partie trvala
přibližně
sedm hodin
a skončila
stejně
remizou.

Doma a po hospodách se hraje pouze na dvě řady. Takže tady moc variant něco vymyslet není. Česká
dáma má tři řady (12 proti 12 kamenům). A vzhledem k tomu, že se při
ní musí skákat, přednost v braní
má dáma a další, je jasné, že
v tomto případě je kombinací daleko více. U mezinárodní dámy, kromě jiného, je
přikázáno skákat také dozadu. Takže tady je těch
variant a fintiček
už opravdu
hodně,“ zasvěcuje do tajů
dámy Jiří
Sysel (43)
z Brna,
nejlepší
český
hráč.

I syn naší poslední mistryně světa v gymnastice Daniel Černý propadl dámě…

„Taťka mě naučil v sedmi letech
hrát šachy. S dámou jsem začal
o dva roky později. Učil jsem se
z knížek a materiálů, které se daly
sehnat, ale moc toho nebylo. Velké
soutěže se hrají především v mezinárodní dámě. Mezi nejlepší patří
Rusové, státy z bývalého Sovětského svazu, Nizozemci a Afričané.
Tady asi platí, že dáma je hra pro
chudé,“ dodává Sysel, který je od
předposlední únorové neděle už
20násobným mistrem republiky,
a to v mezinárodní dámě. Chlubit
se ale může i titulem mistra Evropy v korespondenční dámě, třikrát
hrál mistrovství světa juniorů
(nejlépe skončil na 7. místě) nebo
vyhrál turnaj v Polsku. Zúčastnil
se rovněž dvou kvalifikačních turnajů o mistrovství světa dospělých. Poprvé to bylo už v roce 1980
v Rize. To mu bylo teprve 13 let.

Vicemistr světa v rybolovu: někdy taky ostrouhám!
Závodní rybolov je rozdělen na přívlač, mušku a plavanou. U přívlače jde
o stále se opakující nahazování a přitahování nástrahy, a to buď umělé
(imitují pohyb živočicha), nebo mrtvé
rybky. „Dalo by se říct, že určitým pohybem s nástrahou usilujeme o vydráždění dravé rybu k záběru. Je to
pro mne velmi akční a adrenalinovou
záležitostí,“ přiznává český reprezentant Josef Foltýn (44) z Hodonína. Při
závodě se místa losují, a tak se stává,
že rybář dostane flek, kde ryby zrovna nejsou a právě zde musí dokázat,
ja
jak se s tím popasuje. Nalákat dravce
do svého prostoru je pouze jedním
zn
několika nesnadných úkolů.
Při mistrovství světa soupeří
čt
čtyřčlenná družstva a jednotlivci. Na
ře
řece má každý dvacet metrů široký
ús
úsek a za sebou asistenta, jenž radí,
do
doporučuje změnu konkrétního
m
místa a podobně. Úspěch zaručuje
ta
taktika, správné nástrahy… O vý-

sledku pak rozhoduje počet ulovených ryb, většinou jsou to pstruzi,
kteří se hned vrací do vody. „Během
tříhodinového závodu jsem nachytal i 70 ryb. Samozřejmě se i mně
stalo, že jsem za celé kolo nevytáhl
z vody ani jednu,“ krčí rameny vicemistr světa v jednotlivcích Foltýn,
jenž byl v roce 2008 vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem Hodonína.
„Jelikož závody začínají brzy na
jaře a končí skoro na konci roku, tak
si rekreačního rybolovu moc neužiji. Pokud to čas dovolí, potom se synem spíše trénujeme. Na jihu Moravy je spousta krásných řek. Na
pstruhy jezdíme k řece Jihlavce,
tlouště chytáme u Oslavky a na Dyji.
Rekreačně chytám nejraději candáty. Poslední měřil 93 centimetrů
a vážil 9,1 kilogramů. Candáta
a pstruha také občas přinesu domů.
Ryby máme rádi na všechny možné
způsoby,“ dodává Foltýn.

Sportovní rybaření
nemá s posedáváním
u vody nic společného.

l
ranu připravi
Sportovní st
ek
Petr Podrouž
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