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Aspoň se
vyřádí mimo
dálnici
Petra
Kozlanská
redaktorka
MF DNES

a dálnici je u nás povolena maximální rychlost sto třicet kilometrů za hodinu. Ovšem na tachometrech jsou čísla často až ke
dvoustovce. Pokud tedy chce
řidič využít úplný potenciál
svého auta, riskuje při tom pokutu. Přesto málokdo na rovné
dálnici odolá.
Mimořádnou příležitost popustit uzdu řidičské vášni beztrestně měli návštěvníci zahájení sezony Masarykova okruhu.
S vlastním autem se mohli projet na závodní trati. Na rychlost hledět nemuseli, a tak cílovou rovinkou často proletěli
jako rozmazaná čára.
Kéž by takových příležitostí
pro adrenalinem nadupané řidiče bylo víc. Možná by si někteří přestali hrát na závodníky na dálnici a místo toho se
vyřádili na okruhu.
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Na stavební
veletrhy se
po třech letech
vrátí i stroje
BRNO (ČTK) Po třech letech se
na stavební veletrhy do Brna
vrací stavební stroje. Celkem
se veletrhu zúčastní zhruba
stejně firem jako loni, kdy se
jich prezentovalo 1 051 z osmnácti zemí. Stavební veletrhy
se na brněnském výstavišti
uskuteční od 12. do 16. dubna
souběžně s veletrhem interiéru a bydlení Mobitex. Loni se
na stavební veletrhy přišlo podívat přes osmdesát tisíc zájemců z šestatřiceti zemí.
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Když spojí své
podnikání s vědou,
dostanou dotace
Firmy se mohou letos už potřetí ucházet o takzvané inovační vouchery a získat
tak až stopadesátitisícový příspěvek. Stačí, aby se na zakázce domluvily
s některým z jihomoravských výzkumných zařízení.
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elkem sedm milionů korun si mohou mezi sebou
letos rozdělit firmy, které
se rozhodnou propojit
své podnikání s výzkumem na jihu
Moravy.
Projekt takzvaných inovačních
voucherů totiž firmám nabízí dotaci
až sto padesát tisíc korun na zadání
zakázky zdejší vysoké škole nebo výzkumnému ústavu. Žádosti mohou
firmy posílat už jen tři týdny.
Podle Jindřicha Weisse z Jihomoravského inovačního centra si ale firmy s výzkumníky zatím příliš nerozumí.
„Ze strany firem jsou patrné předsudky vůči flexibilitě vědců, z jejich
pohledu naopak zase nejsou firmy
dostatečně zajímavé, protože oni
chtějí dělat velkou vědu, ne byznys,“ nastínil Weiss.
Inovační vouchery mají tento náhled změnit. Jsou to vlastně poukázky na dotace do maximální výše
sto padesáti tisíc korun. Může je využít kterákoli firma z Evropské
unie, která potřebuje na trh uvést
svůj výrobek.
„Firma si zvolí problém, jaký by
potřebovala řešit, a osloví některou jihomoravskou výzkumnou instituci, která by jí s tím mohla pomoci. Když se domluví, firma se
přihlásí do projektu tak, že vyplní
jednoduchý formulář na internetu,“ popsal Weiss.
Uzávěrka přihlášek je letos
28. dubna. Kdo nakonec dotaci získá, se rozhodne na veřejném losová-

ní v květnu. Letos inovační voucher
získá asi pětapadesát firem. Sedm
milionů korun na dotaci poskytne
stejně jako loni město Brno.
„Jsem rád, že Brno a Jihomoravský kraj ukazují zbytku republiky,
jak podporovat inovace a posilovat
regionální znalostní ekonomiku,“
uvedl už loni při slavnostním losování brněnský primátor Roman Onderka. Většina z jednadevadesáti firem,
které v minulých dvou letech inovační vouchery využily, je s projektem
podle inovačního centra spokojená.
Jak mohou vědci podnikatelům
pomoci? Například pro sladovnu
Bernard navrhla Laboratoř tepla
a proudění energií brněnského Vysokého učení technického lepší me-

todu sušení sladu. Podle koordinátorů projektu navíc díky inovačním
voucherům asi třetina firem ve spolupráci s výzkumníky pokračuje
dlouhodobě.
„Bylo by skvělé, kdyby každý voucher přinesl nějaký nový objev, ale
to není cílem. Hlavní je dostat ty lidi
k sobě, aby si spolupráci vyzkoušeli,“ vysvětlil Weiss.
Vouchery jsou součástí jihomoravského plánu inovační strategie,
který si kraj připravuje jako jediný
v republice. Spolupráce firem a vědeckých institucí je nezbytná pro
fungování velkých vědeckých center, která začala na jihu Moravy vyrůstat právě v posledních dvou lePetra Kozlanská
tech.

Snadné přihlášení, výborná
spolupráce, chválí si vouchery
BRNO (zur) Inovační voucher pomohl i brněnské firmě Dape, která díky němu nechala otestovat
izolační fólie, které vyrábí. Vědci
z Vysokého učení technického
měřili tepelně technické vlastnosti na rodinném domě v Brně-Komíně, který byl jako první v České republice zateplen bez použití
klasických izolací.
„Měřili prostup tepla a tepelný
odpor a prokázali, že izolace je
velmi kvalitní. Zachycuje pětadevadesát procent sálavého tepla

a přitom je šestkrát tenčí než běžné izolace. Určitě to pro nás bylo
užitečné,“ popsal ředitel firmy
Dape Darek Skříček. Výsledky měření firma prezentovala na veletrzích, posledně na slovenské Inchebě. Spolupráci s univerzitou
si Skříček pochvaluje a její služby
by chtěl pro testování fólií využít
i v budoucnu. Přihlášení do projektu podle něj bylo snadné. Jen
by změnil systém vyplácení dotace, které firma dostane až zpětně
po dokončení zakázky.

Jedni z nejslavnějších Winchester Cathedral Choir vystoupil v sobotu
v bazilice Nanebevzetí sv. Panny Marie.

Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Baziliku rozezněl slavný sbor
winchesterské katedrály
BRNO (zur) Jeden z nejznámějších anglických katedrálních sborů Winchester Cathedral Choir
vystoupil v sobotu v Brně. Baziliku Nanebevzetí sv. Panny Marie
na Starém Brně rozezněl program určený pro postní dobu, ve
kterém se vystřídaly melodie od
Sebastiana Bacha, Williama Bryda a Henryho Purcella.

Sbor je složený z dospělých
profesionálních zpěváků a studentů Pilgrims' school, která se
nachází v blízkosti winchesterské
katedrály. Tradice zpěvu duchovní hudby tu sahá tisíc let do minulosti. Sbor winchesterské katedrály se českým divákům představí
ještě jednou dnes večer ve svatovítské katedrále v Praze.

Kvůli odebrání akreditace podá
Rašínova škola trestní oznámení

Dobře by se měli mít mladí i staří

BRNO (zur) Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková popudila vedení Rašínovy vysoké školy v Brně. V diskusi na ČT24 mluvila
o jednání rozkladové komise projednávající odejmutí akreditace této
škole. O tomto tajném jednání by
ale podle právního zástupce školy
Radka Ondruše neměla nic vědět.
Dvořáková v televizi hovořila
o případu brněnského primátora
Romana Onderky (ČSSD) a jeho náměstkyně Jany Bohuňovské (ODS),
kteří podle akreditační komise odevzdali nevyhovující diplomové práce. Kritizovala kvalitu výuky na Rašínově vysoké škole, kde studovala Bo-

Nepopiratelným znakem dnešní
společnosti je její stárnutí. A s tím
souvisí i řada sociálních otázek,
které je třeba vyřešit. Ovšem není
dobře, zapomíná-li se při tom
i na blahobyt mladších generací.
V ideálním případě by se měli
mít dobře mladší i starší občané
naší země. To ale je samozřejmě
jen těžko dosažitelné. Situace se
zatím jeví tak, že alespoň částečný blahobyt jedné části obyvatel
musí být vykoupen dalším utáhnutím opasků už tak dost stažené
druhé části obyvatel.
Ale přitom není možné nechat
starší lidi pouze na životním mini-

mu. Každý má právo na důstojný
život a zvlášť, když celý život pracoval a jeho odpočinek je skutečně zasloužený.
Upřímně musím přiznat, že nezávidím těm, co se tímto problémem zabývají, protože ať udělají
cokoliv, vždy se najde někdo,
komu se nezavděčí.
Proto si myslím, že v budoucnu je klidně možné, že nastane
skutečný konflikt generací, neboť
mladí mohou začít nenávidět
starší, protože se vlastně kvůli cizím lidem musejí uskromnit.
Starší lidé zase budou zklamaní, když se budou celý život dřít

a najednou budou mít ve stáří
hluboko do kapsy.
Rada na vyřešení této situace
je podle mého názoru jediná. Dokud máme za co, měli bychom si
co nejdříve začít na vlastní důchod spořit. Tuto morální povinnost by měli cítit všichni.
Sami bychom si, dokud je na
to čas, měli uvědomit, že o svoji
budoucnost se musíme postarat
sami a nečekat, že to za nás udělá
někdo jiný.
Bojím se, že bychom se dočkat
skutečně nemuseli.
Andrea Čechová
7. G, Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Nájmy

Koupím

Obchodní spolupráce

huňovská. „Rozkladová komise rozhodla, že akreditační komise má
pravdu, když požaduje odnětí
a omezení akreditace této školy, kdy
už to čeká jen na podpis ministra,“
řekla Dvořáková.
Toto rozhodnutí ale zatím nebylo
zveřejněno. Podle Ondruše proto
Dvořáková buď lhala, nebo jí tyto
tajné informace prozradil některý
ze členů komise.
„V tom případě by to byl jednoznačně trestný čin,“ upozornil Ondruš, který v sobotu podal trestní
oznámení na neznámého pachatele
a také námitku proti podjatosti členů rozkladové komise.

» Studenti píší noviny Jak vnímají stárnutí populace a střet generací brněnští středoškoláci

INZERCE

Hledám pronájem bytu v Brně. 737 444 407

OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

Auto-moto různé
Autovraky/likvidaceodvozdarma777053499

Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148.

Aukční síň, Galerie Národní 25
Národní 25 (Palác metro), Praha 1

%

Přijedeme kamkoli v ČR

224 236 380, 737 571 660

www.galerie-narodni.cz

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11,
Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389
Tel.: 585 204 525

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA - opakovaná

Zvířata
Pudl bílý střední - prodám fenečku. Cena
dohodou. Alexandr nepálský, samec čtyřletý
prodám nebo vyměním za samici. Andulky,
korely a králíky k chovu - prodám.
T: 519 417 853, 728 349 063
Bernardýn šť. s PP, Brno. T: 720 238 310

Různé

Objekt občanské vybavenosti s bytem v obci Krumvíř
Dražba se koná dne 19. 4. 2011 v 15:15 hodin v hotelu Flora,
Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc

slevy se nesčítají

český optik

... a uvidíte!
.cz
www.fokusoptik

Označení předmětu dražby
budova č.p. 266 - občanská vybavenost, pozemek zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 359 m2, v katastrálním území a v obci Krumvíř, okres Břeclav.
Cena předmětu dražby:
Nejnižší podání:

2.000.000,- Kč
990.000,- Kč

Dražební jistota:
Minimální příhoz:

270.000,- Kč
10.000,- Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Olomouce,
na úřední desce Obecního úřadu Krumvíř,
na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

today

hoy

heute

