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Hejtman Jihomoravského kraje Mi-
chal Hašek přijal 23. dubna v Brně 
velvyslance USA Normana L. Eisena. 
Tématem návštěvy byla vzájemná 
spolupráce ve vědě a výzkumu, vý-
stupem jednání budou konkrétní 
projekty pro utužení kontaktů mezi 
jihomoravskou vědou a byznysem 
a Spojenými státy. 

Americký velvyslanec se během 
návštěvy zúčastnil prezentace pro-
jektů Jihomoravského inovačního 
centra, Středoevropského techno-
logického institutu CEITEC, Mezi-
národního centra klinického vý-

zkumu FNUSA-ICRC či projektu 
IT4Innovations.  

Návštěva amerického velvyslan-
ce Eisena na jihu Moravy byla již 
třetí v pořadí, jednání přitom 
hejtman Hašek označil za průlomo-
vé. „Celý čas jsme věnovali zcela 
konkrétním záležitostem z oblasti 
vědy, výzkumu a inovací. Jižní Mo-
rava je v této oblasti nejdynamičtěj-
ším regionem v České republice. Jen 
do roku 2015 doputuje na výzkum-
ná pracoviště v Jihomoravském kra-
ji přibližně jedna miliarda dolarů 
na podporu výzkumu a vývoje z ev-

ropských fondů,“ uvedl hejtman. 
Tyto prostředky přinesou zásadní 
zkvalitnění podmínek pro výzkum 
v regionu – například v oblasti IT 
technologií, biotechnologií nebo 
v medicínské oblasti a vytvoří tak 
řadu pracovních míst pro vědce a fir-
my z těchto oborů. „Dohodli jsme se, 
že nám americké velvyslanectví po-
může vyhledat partnery přímo 
v USA. Máme zájem o spolupráci s re-
giony, kde podobně jako u nás mají 
zelenou věda, výzkum a inovace,“ 
dodal hejtman Michal Hašek.

„Velmi mě ohromily úspěchy, 
o kterých jsem se při jednání do-
zvěděl. Těším se, že budu součástí 
této další spolupráce mezi obchod-
ními společnostmi, vládními 
a vzdělávacími institucemi, inovač-
ními centry a Jihomoravským kra-
jem,“ reagoval velvyslanec Eisen.    

„Přímé americké investice do čes-
ké ekonomiky jsou motorem, který 
vytváří největší počet pracovních 
míst. Jde nám ale o investice s při-
danou hodnotou, které přináší dob-
ře placená pracovní místa, o spolu-
práci v oblasti byznysu i nezisková 
partnerství. Přivedeme vlastní ex-
perty, ale chceme se učit i od jižní 
Moravy, protože je tu opravdu mi-
mořádná koncentrace asi nejlep-
ších talentů v Evropě a ve vašich 
specializovaných oblastech i na ce-
lém světě,“ zhodnotil svou návště-
vu velvyslanec Eisen. (red) 

Kostely a muzea lákají na noční prohlídky

Moravské památky rozezní hudba

Do vědy a výzkumu zamíří investice z USA

Výjimečná hudba v podání špičko-
vých českých a zahraničních inter-
pretů na výjimečných místech. Přes-
ně tak bude vypadat již sedmnáctý 
ročník mezinárodního hudebního 
festivalu Concentus Moraviae 
s podtitulem Kouzlo čísel, který se 

uskuteční od 2. do 30. června na 
dvou desítkách památek jižní Mora-
vy a Vysočiny.      

„V letošním roce zazní na festivalu 
více než tři desítky koncertů hudby 
z období od středověku po baroko. 
Festival bude vážně i hravě předsta-

vovat nejdůležitější aspekty mate-
matiky v hudbě a hledat jejich pro-
střednictvím znějící řád, který by 
uvedl duši posluchače do harmo-
nie,“ vysvětluje produkční Jitka Mi-
ková podtitul festivalu.  

„Vždy klademe velký důraz na to, 
aby byly repertoár a obsazení koncer-
tů do jednotlivých prostor vhodné, 
aby skloubení hudby a konkrétního 
prostoru bylo co nejpřirozenější 
i atraktivní,“ dodává Miková s tím, že 
posluchači mohou zamířit například 
na zámky do Boskovic, Lysic, Slavko-
va u Brna či Mikulova. Za návštěvu 
podle ní rozhodně stojí i architekto-
nické skvosty, jakými jsou například 
románský kostel v Řeznovicích či  
kostel Nanebevzetí Panny Marie v cis-
terciáckém klášteře Porta coeli 
v Předklášteří.

(pokračování na str. 6)

Jihomoravské kostely a muzea láka-
jí na netradiční prohlídky – jedineč-
nou možnost navštívit je i po setmě-
ní totiž nabídnou akce Noc kostelů 
a třítýdenní Festival muzejních 
nocí! Pokud máte zájem navštívit 
některou z církevních památek, po-
zorně si do kalendáře poznačte da-
tum 1. června. 

„V pozdních večerních a nočních 
hodinách tohoto dne budou mít ná-
vštěvníci opět možnost nahlédnout 
do míst, která budou tuto noc mi-
mořádně zpřístupněna. Návštěvní-
ci jsou zváni ke komentovaným pro-
hlídkám kostelů, mohou vystoupat 
k nočním vyhlídkám z věží nebo 
vstoupit do starobylých prostor 
krypt či rajských zahrad uvnitř kláš-
terů,“ říká mluvčí brněnského bis-
kupství Martina Jandlová.    

„Noc kostelů je mimořádnou pří-
ležitostí sekat se nejen s krásou ar-
chitektury či výtvarného umění 
a hudby, ale současně také s tím, co 
bylo inspirací pro stavitele křesťan-
ských chrámů a co už po dva tisíce 
let do kostelů přivádí věřící,“ dodá-
vá Jandlová s tím, že i letos je při-
praven pestrý doprovodný pro-
gram, který bude pamatovat na 
všechny generace návštěvníků.     

(pokračování na str. 6)
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Stříbro pro Kometu Den plný zábavy Vězni daleko neutekli
Mezinárodní den rodiny na Tuřanském letišti nabídne kromě 
talentové soutěže spoustu zábavy pro děti, ale i dospělé.

Horké chvilky zažili policisté, hasiči i záchranáři při útěku vězňů 
z převráceného autobusu. Naštěstí však šlo jen o cvičení. 

Hráči z brněnského klubu po dramatických finálových zápasech 
hokejové extraligy na zlato bohužel nedosáhli…  
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Možná mě čekáMožná mě čeká  
skok jinam skok jinam 

Rozhovor s populárním zpěvákem a hercem Rozhovor s populárním zpěvákem a hercem 
Vojtou Dykem čtěte na straně 7Vojtou Dykem čtěte na straně 7

!!! Soutěž !!!
se společností

o 4 permanentky

Otázka:
Komu věnuje společnost 

Fitness Blue Gym® výtěžek ze vstupného, 
které obdrží 1. června na den dětí?

Správnou odpověď naleznete uvnitř tohoto 
vydání. Odpovědi zasílejte na mailovou adresu

soutez@listyjm.cz s heslem Blue Gym do 31. 5. 2012

Blue Gym®
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