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Kulturní události
VOLNÝ ČAS
Aktuální informace o kulturním
dění v kraji, tipy na výlet a další
zajímavé akce najdete v rubrice
Volný čas na vysocina.idnes.cz.
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BROD Zahrada 2012
Výstavu o víkendu
navštívilo 13 tisíc lidí Strana B2

Počasí v kraji

26 °C/29 °C
12 °C/15 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Adepti na evropské
medaile ukázali
svou sílu ve Žďáře
Více než sto závodníků se o víkendu sjelo do kulturního domu
ve Žďáře nad Sázavou, kde se konalo mistrovství republiky v kulturistice a disciplinách fitness,
bodyfitness a bikiny. „Celkem
jsme měli 21 kategorií, divácky
nejatraktivnější bývá pravidelně
sportovní kulturistika mužů
v těch nejtěžších váhových kategoriích,“ uvedl za organizátory
šampionátu Martin Jebas. Absolutním vítězem mezi kulturisty
se stal Boris Orava z týmu Fitness Korzo Šumperk. Ten bude jedním z dvanácti účastníků, kteří
odjedou reprezentovat Česko na
mistrovství Evropy do španělské
Santa Susanny. „Má šanci útočit
na medaile,“ doplnil Martin Jebas. V kategorii bodyfitness žen
zvítězila ve Žďáře Michaela Růžičková z Vyškova. I ona patří
k evropské špičce.
(jpa)
O medaile bojovaly i ženy
Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Léto v dubnu: 28 stupňů
Uplynulý víkend přinesl rekordní teploty a také úplně
první letecký zásah hasičů – kvůli požáru lesa
u Dobronína. Rekordní návštěvnost zaznamenali
provozovatelé lodní dopravy na Dalešické přehradě.

Soutěž o vstupenky

Dnes na Beltine

MF DNES vyhlašuje soutěž o čtyři vstupenky na festival Beltine, který se
koná od dnešní 20. hodiny v zámeckém parku v Náměšti nad Oslavou.
Soutěže se můžete zúčastnit i vy.
Čtyři čtenáři Mladé fronty DNES získají
po jedné vstupence. Co je podmínkou?
Je třeba zavolat od 11.00 do 11.15 na telefonní číslo 725 166 725, být mezi nejrychlejšími a správně odpovědět na jediný dotaz. Beltine je svátkem:
a) maďarským
b) moravským
c) keltským
Více o akci se dozvíte z internetových
stránek www.beltine.cz.
Soutěží se jen dnes dopoledne.
Odpovězte na otázku
a vyhrajte pěknou cenu

WWW.IDNES.CZ
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Hokejbalové semifinále
Hráči SK Toptrans Jihlava
zdolali Poličku Strana B5

Zámek se vrátil
do časů císařů.
Bohužel ale
neustále chátrá

Šampionát kulturistů

VYSOČINA Nejteplejší konec dubna od roku 1955 zažili lidé v Havlíčkově Brodě. Právě v tomto městě
naměřili meteorologové včera nejvyšší maximální teplotu 28,1 stupně Celsia.
„Rekordy padaly i na jiných stanicích. V Přibyslavi například ten
z roku 1957 a ve Vatíně, Košeticích, Velkém Meziříčí a Svratouchu byla překonána dosavadní maxima z roku 1993,“ informoval Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
„Jen více takových dní. Jasně že
takové počasí pomáhá restauracím i pivovarům. Měli jsme dost zá-

PONDĚLÍ 30. 4. 2012

kazníků, i když úplně plno ještě nebylo. Vliv mělo i to, že lidé hodně
vyráželi na víkendovou výstavu Zahrada a pivo si dávali tam,“ řekl
Zdeněk Hubáček z Pivovarského
hostince Rebel.
O víkendu otevřel svou zahradu
i jihlavský pivovar. V krajském městě teplota vzduchu také atakovala
hodnoty kolem 28 stupňů Celsia.
„V sobotu jsem naměřil až
26,3 °C,“ doplnil jihlavský pozorovatel počasí Petr Janoušek.

Hořelo. Pomohlo letadlo
Teplé počasí mohlo přispět ke vzniku požárů. Jeden větší likvidovali

FAKTA

Rekordní teploty
v neděli 29. května
Stanice
Naměřeno (°C)
Havlíčkův Brod
28,1
Velké Meziříčí
27,8
Moravské Budějovice
27,7
Košetice
27,2
Dukovany
26,9
Vatín
26,4
Přibyslav
25,2
Nedvězí
24,4
Svratouch
24,1
Zdroj: ČHMÚ Brno

včera odpoledne hasiči v lese mezi
Kamennou a Dobronínem na Jihlavsku. Zasahovalo šest jednotek.
Dým byl viditelný na několik kilometrů. Majitel lesa vyčíslil škody
na částku mezi 70 až 100 tisíci koru-

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

JIHLAVA

Pouť připadá na druhý
květnový víkend

Čarodějnice se stěhují
z radnice na náměstí

JIHLAVA

Horácké divadlo uvedlo
Alenku za zrcadlem
Jihlavské Horácké divadlo v sobotu dopoledne uvedlo jako svou
915. premiéru v historii pohádkový muzikál podle slavné knihy
Lewise Carrolla Alenka v říši za zr(ČTK)
cadlem.

Koupaliště ještě neotvírala
Na rychlý nástup letních teplot nedokázali ještě reagovat provozovatelé koupališť v kraji. „Zima skončila teprve nedávno. Nejsme to
schopni technicky zvládnout a tak-

řka okamžitě v dubnu zprovoznit
venkovní koupaliště,“ popsal situaci mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.
Pokud bude vhodné počasí,
mohl by venkovní areál Vodního
Ráje fungovat již v polovině května. „Pokusíme se o to, byť jsme původně plánovali, že otevřeme až
na poslední májový víkend,“ dodal
Málek. V Moravských Budějovicích předpokládají, že otevřou koupaliště v pátek 1. června.
Teplé počasí přilákalo asi pět
stovek zájemců na jízdu parníkem
po Dalešické přehradě. „To je pro
nás zatím rekordní číslo,“ uvedl za
provozovatele lodní dopravy Milan Jahoda. Sezona přitom lodníkům začala teprve před týdnem
a už taková čísla. Loď vyjede nejen
o víkendech a svátcích, ale mimořádně i dnes a také příští pondělí.
Zuzana Kudrnová, Jaroslav Paclík

Janderka: Zrušme
kulturní komisi
JIHLAVA (mkk) Střet zájmů a lobbing, nebo úplně jiné zájmy? O to
se handrkují politici na radnici
v krajském městě. Některým radním je trnem v oku složení komise,
která navrhuje přidělování grantů
v kultuře. Na tuto skutečnost upozornil například občanský demokrat Erich Janderka. Navrhl dokonce rozpuštění kulturní komise. Takový krok ale jihlavští radní na
svém posledním jednání většinově zamítli.
» Více na str. B2

INZERCE

Krátce

Když je ve Žďáře nad Sázavou
pouť, přijíždí do města vůbec nejvíc lidí. Jde o akci roku. Letos vychází konání pouti na druhý květnový
víkend. „Poutní kostel svatého
Jana Nepomuckého na Zelené
hoře si připomene 290 let od vysvěcení. V neděli 13. května se tam
bude konat koncert Doteky strun
a kouzla měchu loutnisty Jindřicha
Macka a akordeonistky Jitky Baštové,“ doplnila mluvčí vysočinského
pracoviště Národního památkového ústavu Marie Jirková.
(jpa)

nami. „Pravděpodobnou příčinou
je špatně uhašené ohniště po pálení klestí,“ uvedla mluvčí krajských
hasičů Petra Musilová.
V sobotu zase hasiče zaměstnal
zejména požár lesního porostu
v Kamenici u Jihlavy. K likvidaci
ohně na ploše 100 krát 50 metrů se
rozhodli poprvé využít svou leteckou službu. „Letadlo muselo vzlétnout kvůli nepřístupnému terénu.
Startovalo z letiště v Jihlavě-Henčově. Voda byla několikrát shazována do požárem nejvíce zasažených míst,“ doplnila Musilová. Letecká hasičská služba je v kraji
k dispozici od loňska.

BRTNICE (mkk) Chátrající zámek
v Brtnici na Jihlavsku se v sobotu
vrátil do doby, kdy byl oblíbeným
místem císařů i císařoven.
To vše alespoň ve fantazii dětí,
které v dobových kostýmech provázely zámkem. Program doplnily
i krátké scénky s dějem, který se vázal k historii zámku, či šermířské
ukázky na nádvoří v podání skupin Novus Origo a Bellár.
Cílem takových akcí v Brtnici je
neustále upozorňovat na žalostný
stav památky. V některých sálech
zámku chybějí okna nebo historické dveře, jsou tam vylámané parkety či propadlé stropy.
Návštěvníci mohli vidět i takzvaný sál předků, který byl původně
vyzdoben spoustou portrétů. Pro
účel prohlídek se jich podařilo do
sálu vyvěsit alespoň pět. Jinak
v tomto sále zůstal i kulečníkový
stůl, který se pro svou váhu nikdy
v krušných časech socialismu nepodařilo odnést.
Obdivovat v sobotu lidé mohli
i obrazový sál s překrásnou dochovanou štukovou výzdobou stropu
a také s množstvím obrazů zachycujících časy pobytu císařů na brtnickém zámku. Návštěvníci zámku také nahlédli do ložnice kněžny
se starožitnou postelí a „kouzelným“ zrcadlem.
Na trasách na procházející návštěvníky dohlížela i bílá paní. Závěrem lidé nahlédli do zámeckého
kostela.
» Pokračování na str. B2
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Zpět na Karlově náměstí

Po kraji se dnes bude konat mnoho
čarodějnických oslav a rejů. Pohádkové bytosti obsadily už v minulém
týdnu i jihlavskou radnici. „Krásné
čarodějnice vyrobily děti z mateřských a základních škol. Díla byla
vystavena v přízemí historické radnice a dnes budou k vidění v rámci
akce Slet čarodějnic, čarodějů a pálení čarodějnic na náměstí, nejpovedenější výtvory budou odměněny,“ uvedl mluvčí jihlavské radnice
Radek Tulis. Akce na náměstí začíná v 16 hodin koncertem Heidi Janků.
(jpa)

Slavnosti se na Karlovo náměstí vrací ve velkém!
Historicky největší nabídka pivovarů, nejúspěšnější hudební
skupiny současnosti, extremní ukázky dřevorubeckých
mistrů, gastronomické hody a mnohem více!

Václav Neckář

Mandrage Chinaski Peha
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