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Premiér projel Vysočinu 
křížem krážem
Premiér ČR Bohuslav Sobotka absolvoval nabitý 
dvanáctihodinový program. V rámci své první oficiální 
návštěvy Kraje Vysočina řešil například uplatnění 
absolventů, nezaměstnanost nebo problémy 
zdravotnických zařízení.

První zastávka premiéra na Vyso-
čině byla v uranovém dole Rožná, 
kde s vedením společnosti a odbo-
ráři řešil ukončení těžby a její pří-
padný přesun do Brzkova. Ná-
sledujícím cílem delegace byla 
Vysočina Arena. Tam Sobotka 
podpořil plány na vznik národní-
ho olympijského centra (viz článek 
na straně 8).

Po obědě zavítal předseda vlá-
dy do Třebíče, se studenty místní 
Střední průmyslové školy debato-
val o možnostech uplatnění absol-
ventů. Na toto téma navázala i další 
zastávka, prohlídka provozů firmy 
MANN+HUMMEL a FRAEN-
KISCHE CZ v Okříškách. Po setká-
ní se zastupiteli městyse, se který-
mi mimo jiné řešil otázku dopravy, 
následovalo poklepání na základní 
kámen chráněného bydlení. Toho 
se kromě premiéra zúčastnila 

i ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, hejtman 
Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ná-
městek hejtmana Vladimír No-
votný, radní Petr Krčál, náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje pro 
oblast sociálních věcí a zdravot-
nictví Miloslav Čermák a starosta 

Okříšek Zdeněk Ryšavý. „Oceňu-
ji, že se Kraj Vysočina řadí k prů-
kopníkům transformace v Česku. 
Neztratil odvahu dělat potřebné 
věci. Lidé s postižením si zaslouží 
péči společnosti,“ nešetřil chválou 
Bohuslav Sobotka (ČSSD). Poté se 
přesunul do Jihlavy, kde diskutoval 

se zástupci zemědělských firem. 
Tečku za návštěvou Vysočiny pak 
udělal v pelhřimovské nemocnici.

Do jarního úklidu Vysočiny  
se zapojily tisíce dobrovolníků
Více než osmnáct tisíc dobro-
volníků se na začátku dubna za-
pojilo do tradiční akce Čistá Vy-
sočina. Ze silnic a veřejných 
prostranství uklidili tuny od-
padu. „Čistá Vysočina se kona-

la už po šesté a je vidět, že rok 
od roku odpadků ubývá. Díky 
pravidelnému čištění už nena-
cházíme odpadky, které v pří-

rodě leží několik let, ale sbírá-
me jen nepořádek z posledního 
roku,“ popsal přínos akce radní 
pro oblast regionálního rozvoje 
Martin Hyský (ČSSD).

Každý rok se do jarního úklidu 
Vysočiny zapojuje po celém kraji 

stále více dobrovolníků. Roste tak 
i celkový objem sesbíraného od-
padu. Vloni to bylo 95 tun, letoš-
ní čísla nebyla do uzávěrky toho-
to vydání známá. Svoz odpadků 
má na starosti Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny, kterou 
akce vyjde zhruba na milion ko-
run. „Vedle pytlů s odpadky svá-
žíme i pneumatiky, ledničky a jiný 
odpad, který někteří občané ne-
odvážejí do sběrných dvorů, ale 
vyhazují ho u silnic,“ říká ředitel 
Krajské správy a údržby silnic Vy-
sočiny Jan Míka.

Do akce se stejně jako kaž-
dý rok zapojili i krajští úředníci 

a radní v čele s hejtmanem Jiřím 
Běhounkem. Letos vyčistili oko-
lí silnice z Jihlavy do Rantířova 
a evropsky významnou lokalitu 
a zároveň nejstarší přírodní re-
zervaci kraje Zaječí skok. „Vi-
děl jsem toho už skutečně hod-
ně, ale stále mě překvapuje, jak 
bezohledně a macešsky se člověk 
chová k přírodě,“ posteskl si Jiří 
Běhounek (nez. za ČSSD).

 Ondřej Rázl

Stříbro a bronz 
na Vysočinu
Zlatý erb ozdobil  
Okříšky a Jihlavu

Znají dobře 
Vysočinu
Studenti soutěžili  
ve znalostech regionu

Festival muzejních 
nocí 2014
Padesátiny Horácké galerie 
a něco navíc
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Ondřej Rázl

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
koncem května budeme znát ví-
těze už desátého ročníku anke-
ty Zlatá jeřabina. Poprvé oce-
nila veřejnost v rámci regionu 
organizátory kulturních aktivit 
a ty, kteří pečují o kulturní dě-
dictví v roce 2004. Primárním 
cílem této ankety bylo upozor-
nit na výjimečnost akcí, které 
byly organizovány ne za úče-
lem zisku nebo maximálního 
diváckého zájmu, ale s obrov-
skou chutí ukázat něco jiného, 
originálního nebo alternativ-
ního. Anketa se velice důsled-
ně oprostila od hodnocení, to je 
a vždy bylo v rukách veřejnosti. 
Stejnou „kuchařkou“ se řídila 
i druhá část ankety, věnovaná 
péči o kulturní dědictví – tedy 
péči o památky.

Po deseti letech je čas na bi-
lancování, a snad i proto dojde 
na změnu v systému organizace 
i vyhlášení ankety. Už v příštím 
roce předpokládáme, že bude 
Zlatá jeřabina vyhlášena spo-
lečně se Skutkem roku – projek-
tem, který si také našel mezi ve-
řejností své místo a který dává 
obrovský prostor k vyniknutí 
veřejným, dobročinným i osvě-
tovým aktivitám a dlouhodobě 
pracuje na publicitě oceněných. 
Navíc v rámci sloučení pravi-
del odpadne pořadatelská kon-
kurence a podaří se udržet vy-
soký kredit ankety, jejíž název 
bude stále uvozovat soutěžní 
kategorii.

V každém případě platí, že 
oceňování kulturních akcí a ak-
tivit neskončí. Uvědomujeme si 
jejich význam a důležitou roli 
pro rozvoj společnosti. Jsou to-
tiž nejen prezentací tvořivé čin-
nosti mnoha lidí v regionu, ale 
současně se významným způ-
sobem podílejí na vytváření 
a rozvoji tradic, které jsou ne-
dílnou součástí života obyvatel 
Vysočiny.

Marie 
Kružíková
radní Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, 
památkové péče 
a cestovního ruchu 
(ČSSD)

Premiér Bohuslav Sobotka (třetí zleva) a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (uprostřed), poklepali 
základní kámen chráněného bydlení v Okříškách.
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Radní Martin Hyský (ČSSD, vlevo) se společně s kolegy z Rady Kraje Vysočina 
zapojil do jarního úklidu regionu.

Po třebíčské Střední průmyslové škole technické provedl Bohuslava Sobotku 
ředitel Zdeněk Borůvka. Škola si zakládá na moderním technickém vybavení.

tolik 
hodin 

trvala návštěva 
premiéra
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ČEŠI V KVĚTNU  
K EUROVOLBÁM
Potřetí v historii České republiky se 
uskuteční na jejím území v pátek  
23. a v sobotu 24. května volby 
do Evropského parlamentu, který má 
celkem 766 poslanců. V tradičních ze-
mích Evropy se tak stane už po osmé.

Občané ČR budou z téměř čtyř 
desítek stran vybírat 21 zástupců, 
což je o jednoho méně než v pře-
dešlých volbách a o tři méně proti 
prvním volbám v roce 
2004. K poklesu 
došlo kvůli při-
jetí dalších 
členských zemí. 
Celá ČR tvoří 
v případě vo-
leb do Evropské-
ho parlamentu jeden 
volební obvod, v němž může volič 
volit v kterémkoli volebním okrsku, 
pokud si zažádá o voličský průkaz. 

Milan Pilař

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

Foto a video na  
iKrajvysocina.cz

Další informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na:p

www.jungeuni-waldviertel.at

Mladá univerzita 
Waldviertel 2014
Mladá univerzita 
Waldviertel 2014
4.–8. srpna 2014 / Kampus Raabs

K volbám 
v pátek 23.  
a v sobotu  
24. května.

http://www.kr-vysocina.cz


www.kr-vysocina.cz2

POJEĎTE PREZENTOVAT SVÉ VÝROBKY NA ZEMI ŽIVITELKU!

Kraj Vysočina plánuje i v letoš-
ním roce svou účast na celostát-
ní výstavě Země živitelka. Usku-
teční se v Českých Budějovicích 
od 28. srpna do 2. září letošního 
roku. Radní pro oblast zeměděl-
ství a životního prostředí Zdeněk 
Chlád (ČSSD) zve všechny zájem-
ce z řad zemědělců a potravinářů 

z Vysočiny, kteří mají zájem pre-
zentovat a prodávat své kvalitní 
a chutné potraviny.

„Pojeďte představit své výrob-
ky na Zemi živitelku. Není třeba 
prodávat a prezentovat své výrob-
ky všechny výstavní dny, je mož-
né využít jen jeden den. Chceme 
dát možnost výrobcům z našeho 

regionu prezentovat rozmani-
tost jejich nabídky a vyzkoušet 
si atmosféru výstavy,“ zve rad-
ní Chlád. Vystavovatel nebude 
hradit žádné poplatky za účast, 
pouze si doveze výrobky, které si 
sám bude prezentovat i prodávat. 
Vjezd do areálu mu organizátoři 
umožní.

Zájemci, kteří mají o tuto akci 
zájem, mohou do konce měsíce 
května kontaktovat Olgu Kame-
níkovou nebo Jitku Merunkovu 
z odboru životního prostředí a ze-
mědělství na telefonních číslech 
564 602 209 nebo 562 602 365. 
Těšíme se na vaši účast.

 Monika Fiedlerová

JIHLAVSKÁ NEMOCNICE 
ZPROVOZNÍ PARKOVACÍ 
SYSTÉM

Od druhé poloviny dubna začínají 
na stáních u jihlavské nemocnice 
platit změny, pacienti by tak už 
neměli mít problém v areálu zapar-
kovat. Díky parkovacímu systému 
by stání neměla být obsazena lidmi, 
kteří pracují v okolí, ale budou plně 
k dispozici především klientům 
nemocnice.

Od úterý 22. dubna je zpoplat-
něn vjezd na parkoviště z Vrchlic-
kého ulice před hlavním vchodem. 
Po první půlhodině zdarma zapla-
tí řidiči dvacetikorunu na hodinu. 
V pondělí 28. dubna přibudou závo-
ry a omezení na parkovišti u bý-
valé pohotovosti, kde bude cena 
stejná, ale každou další hodinu se 
bude zvyšovat. Největší parkoviště 
v areálu nemocnice, které má vjezd 
z Rantířovské ulice, bude zpoplat-
něné od 5. května s cenou deset 
korun na hodinu bez půlhodiny 
zdarma.

Nově se nebude moci parkovat 
na silnicích v areálu, budou osaze-
né dopravními značkami, aby auta 
neblokovala provoz například pro 
případný zásah hasičů nebo příjezd 
vozů zdravotnické záchranné služ-
by. Vozy řidičů, kteří zónu zákazu 
zastavení v areálu nebudou respek-
tovat, budou odtaženy.

Monika Zachrlová

TŘEBÍČSKÁ NEMOCNICE 
POŘÁDALA DEN 
PREVENCE. Z DARŮ CHCE 
KOUPIT NOVÝ PŘÍSTROJ
Nemocnice Třebíč se v úterý 25. 
března zaplnila návštěvníky, Den 
prevence nabídl nejen toto téma, 
ale také bezplatná vyšetření. Zájem 
byl o přednášku maďarského lékaře 
Atilly Szabó o řešení křečových 
žil radiofrekvenční metodou nebo 
o vystoupení vrchní sestry Zdislavy 
Dostálové, která mluvila o skrytém 
krvácení ve stolici a rakovině tlusté-
ho střeva. Fronta se stála na měření 
tuků, svalů a vody v těle.

„Lidé si mohli odnést graf s vý-
sledky o tělesné hmotnosti, vytvoře-
ný pomocí snímacích magnetických 
proužků a speciálního přístroje. Díky 
vysvětlení sester každý z grafu zjistil, 
zda by se měl více hýbat, ubrat tučná 
jídla a podobně,“ popsala mluvčí tře-
bíčské nemocnice Jitka Pospíšilová.

Došlo i na dary. Starosta Morav-
ských Budějovic s ředitelem TTS 
energo Třebíč přispěli převozovými 
vozíky a lehátky v hodnotě 375 000 
korun. Nadace ČEZ předala vedení 
nemocnice šek na 100 000 korun, 
příspěvek stejné výše poskytla třebíč-
ská TTS energo. Nemocnice peníze 
použije na novou laparoskopickou 
věž, která má nahradit stávající, de-
set let sloužící přístroj. „Dar nemoc-
nici chápeme i jako vyjádření pod-
pory novému vedení nemocnice,“ 
uvedl ředitel společnosti TTS energo 
Richard Horký. Třebíčská nemocnice 
chce laparoskopickou věž s cenou 
okolo 1,5 milionu korun zakoupit 
do konce roku pouze ze sponzor-
ských darů. Díky dárcům je v součas-
nosti nashromážděno 240 tisíc ko-
run. Lucie Pátková

AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Vysočina představila v Hradci Králové 
zkušenosti z elektronického zdravotnictví

Hradec Králové hostil 
v dubnu sedmnáctý 
ročník jedné z největších 
akcí zaměřených 
na informatizaci veřejné 
správy v regionu střední 
a východní Evropy, 
konferenci ISSS/V4DIS. 
Kraj Vysočina byl hlavním 
organizátorem visegrádské 
konference V4DIS, kde se 
setkávají zástupci veřejné 
správy zemí Visegrádu. 
Letos se pořadatelé zaměřili 
především na aktuální stav 
eGovernmentu a projekty 
v celém regionu V4.
Kraj Vysočina ve spolupráci s ne-
mocnicemi a zdravotnickou zá-
chrannou službou dlouhodobě 
realizuje řadu aktivit, které vy-
užívají i ve zdravotnictví nejmo-
dernější informační technologie. 
Během dvoudenního programu 
konference tak měla i Vysočina 
možnost představit elektroniza-
ci zdravotnictví z pohledu kraje 
i jeho fungování na příkladech 
dobré praxe.

„Elektronizace zdravotnictví 
skýtá řadu nástrojů v oblasti kvali-
ty i bezpečí poskytované zdravot-
ní péče, pacientům na Vysočině 
přináší i komfort například ve for-
mě elektronického objednávání 
do ambulancí, veřejného interne-
tu v nemocnicích zdarma či zá-
půjčky tabletů hospitalizovaným. 
Nedílnou součástí jsou i systémy 

k efektivnímu řízení zdravotnic-
kých zařízení, sjednocené ekono-
mické agendy, manažerské in-
formační systémy či systémy pro 
krizové řízení zdravotní péče,“ 
přiblížil možnosti projekt eHealth 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD), 
hejtman Kraje Vysočina.

V rámci konference převzali oce-
nění v soutěži Zlatý erb také zástupci 
Vysočiny. Jihlava se umístila na tře-
tím místě mezi weby měst a získala 
druhou příčku v kategorii nejlepší 
elektronická služba. Druhé místo 
v kategorii obecních webů si odvezli 
i zástupci Okříšek.

Milan Pilař
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Hejtman Jiří Běhounek (ČSSD) představil zkušenosti kraje Vysočina z projektu elektronického zdravotnictví eHealth.
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KRAJ VYSOČINA 
VŠEMI PROSTŘEDKY 
PODPORUJE SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY
Kraj Vysočina zabezpečil vloni 
fungování sítě dvou druhů služeb. 
Šlo o azylové domy a sociální 
rehabilitace pro osoby s duševním 
onemocněním a se zrakovým 
a kombinovaným postižením. 
Pomohly především finanční 
prostředky projektu Podpora 
vybraných sociálních služeb 
na území Kraje Vysočina – indivi-
duální projekt II. Díky němu jsou 
vybrané sociální služby dostupné 
v celém kraji.

Podporu v oblasti sociální pre-
vence využívají mimo jiné sociálně 
vyloučené osoby. „Hlavním cílem 
je pomoci těmto lidem k plnému 
zapojení do všech oblastí života 
společnosti, zejména jim umožnit 
návrat na trh práce,“ vysvětluje 
Petr Krčál (ČSSD), radní Kraje Vy-
sočina pro sociální oblast.

Do konce roku 2014 je zajištěná 
podpora patnácti služeb sociální 
prevence, kterou vloni využilo  
670 lidí. Vybrané sociální služ-
by podporují individuální pro-
jekty Kraje Vysočina už od roku 
2010. Během návštěvy premiéra 
Bohuslava Sobotky na Vysoči-
ně informovala ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela Mark-
sová-Tominová o tom, že resort 
vyhlásil novou dotační podporu 
v rámci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost, 
na který teď kraj připravuje žá-
dost o finanční pomoc právě pro 
zajištění služeb na rok 2015.

 Monika Fiedlerová

LETOŠNÍ OBNOVA 
PACHOVÝCH OHRADNÍKŮ 
PŘIJDE NA 200 TISÍC

Při svých cestách po silnicích 
Vysočiny často potkáváte malé 
kůly se žlutou montážní pěnou, 
které lemují cesty. Jde o takzvané 
pachové ohradníky, které na Vysoči-
ně kopírují téměř stovku kilometrů 
silnic. Od poloviny dubna obnovují 
uživatelé honiteb jejich síť, která 
pomáhá snižovat počet srážek aut 
se zvěří. Na vytipovaná riziková 
místa je dávají myslivecké spolky 
a jejich letošní údržba přijde zhruba 
na 200 000 korun.

Kromě Kraje Vysočina se 
na částce podílí také Nadace po-
jišťovny Generali. Montážní pěna 
pachových ohradníků je napuště-
ná odpudivou látkou, která imituje 
pachové prvky predátorů nebo lidí. 
„Díky nim se ve vybraných úse-
cích našich silnic podařilo omezit 
počet srážek až o 66 procent,“ 
uvádí radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí a země-
dělství Zdeněk Chlád (ČSSD). Kraj 
Vysočina metodu ochrany zvěře 
i motoristů prostřednictvím pacho-
vých ohradníků podporuje od roku 
2010. Podle informací myslivců sni-
žují pachové ohradníky srážky se 
zvěří v úsecích, kde jsou umístěné, 
o 80 až 90 procent.

 Monika Fiedlerová

Expozice Kraje Vysočina představí celý region jako zemědělskou a potravi-
nářskou oblast.
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Svou produkci mohou vystavit také zemědělci a potravinářští producenti 
z Vysočiny.
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Výsledky celostátního kola soutěže Zlatý erb 2014 na http://zlatyerb.obce.cz

Nový dopravní terminál v Třebíči 
svede vlaky a autobusy na jedno místo
V polovině dubna byla v Třebíči 
v prostoru železniční stanice slav-
nostně zahájena stavba přestupní-
ho terminálu – největší dopravní 
investice ve městě za posledních 
dvacet let. Akce se zúčastnil také 
Petr Piňos (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast multikultur-
ní spolupráce a neziskový sektor.

Terminál propojí vlakovou 
a autobusovou dopravu v Třebíči 
a na ploše bývalého nákladního 
nádraží vznikne nástupiště a osm 
autobusových zastávek. Řidiči 
osobních aut budou moci využít 
parkovací místa a nové napojení 
do křižovatky Bráfova třída – Pur-
kyňovo náměstí. Akce by měla být 
dokončena na jaře příštího roku.

Milan Pilař
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Slavnostní poklepání na základní kámen budoucího dopravního terminálu, který by měl začít sloužit lidem v Třebí-
či na jaře příštího roku. Zleva: P. Surý, P. Piňos, F. Bublan, P. Heřman, E. Šteflová, E. Aschauer a L. Horáková.

http://zlatyerb.obce.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200005&id=1234
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Dvoudenní výlet do české 
metropole, tak kraj ocení 
čtyřicítku nejúspěšnějších 
řešitelů vědomostní 
soutěže Poznej Vysočinu.

Žáci základních škol a víceletých 
gymnázií i v letošním pátém roč-
níku prokazovali své místopisné 
znalosti; kromě tradičních otázek 
například na rodiště významných 
osobností kraje byly součástí zá-
ludného testu dotazy týkající se 
regionálních značek, sportovních 
úspěchů Martiny Sáblíkové, fot-
balového klubu FC Vysočina Jih-
lava či povinné četby.

Nejvyššího počtu bodů do-
sáhla studentka Gymnázia Žďár 
nad Sázavou Hana Moučková. 

Na druhém místě skončil Václav 
Tomšů ze Základní školy Krásovy 
Domky v Pelhřimově. Měl o jednu 
správnou odpověď méně, ale byl 
s vyplňováním hotový rychleji než 

třetí Marek Hlaváč z havlíčkobrod-
ské Základní školy Wolkerova.

Krajským finálovým kolem 
prošlo 157 dětí z rekordních 
78 přihlášených škol. Na výlet 

do Prahy 
se výherci 

vydají 18.–19. 
května. Podívají 

se na muzikál Adam a Eva, při-
čemž se sejdou i se členy soubo-
ru, také je čeká projížďka lodí 
po Čertovce, navštíví Poslanec-
kou sněmovnu PČR a někte-
ré další zajímavosti metropole. 
„Soutěž Poznej Vysočinu je ná-
strojem, který má žáky přivést 
k dobrovolnému a samostatné-
mu doplňování vědomostí o je-
jich regionu. Někteří účastníci 
jsou při vyplňování testů pře-
kvapeni, co všechno by mohli 
o svém kraji vědět a jaká je čeká 
odměna,“ podotkla radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, 
mládeže a sportu Jana Fialo-
vá (ČSSD). Spolupartnery klá-
ní byly firmy NET4GAS, PSJ 
a Sberbank.

duben 2014 ŠKOLSTVÍ

K věci

Energetický 
regulační úřad 
se z Jihlavy zatím 
nestěhuje
Energetický regulační úřad, 
zkráceně ERÚ, patří k velmi 
významným státním úřadům 
a disponuje v oblasti energetiky 
některými zásadními pravomo-
cemi. Sídlem úřadu je od roku 
2001 Jihlava, dislokovaná 
pracoviště ERÚ jsou v Praze 
a Ostravě.

Nechci nyní polemizovat 
o tom, zda je vhodné, či nikoliv, 
aby orgány s celostátní působ-
ností měly alespoň občas sídlo 
někde jinde než v Praze. Prav-
da je, že energetický zákon pla-
tí a ERÚ se sídlem v Jihlavě už 
třináctým rokem funguje. Pro-
to jsem byl poměrně překvapen, 
když současná předsedkyně 
ERÚ Alena Vitásková zveřejni-
la úmysl sídlo úřadu přestěho-
vat do Ostravy.

Paní předsedkyni jsem požá-
dal o písemné vysvětlení moti-
vace jejího návrhu a následně 
jsme ji s paní poslankyní Janou 
Fischerovou na začátku března 
osobně společně navštívili.

Mám-li stručně shrnout výsle-
dek návštěvy, tak si dovolím na-
psat, že jsme se s paní předsed-
kyní Vitáskovou nakonec shodli 
na tom, že ERÚ má dnes na sta-
rosti mnohem důležitější úko-
ly a problémy, než je stěhování 
do Ostravy, například problém 
zdražování energie z důvodu ne-
zvládnuté dotační politiky ze-
jména v oblasti fotovoltaiky, ale 
i dalších obnovitelných zdrojů.

Osobně chci věřit tomu, že 
obdobné stanovisko k aktivitě 
předsedkyně ERÚ zaujme i Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu 
ČR a že nebudeme měnit něco, 
co 13 let normálně funguje. Na-
konec i poslední zprávy od hejt-
mana Jiřího Běhounka (nez. 
za ČSSD), se kterým jsme celou 
věc koordinovali a konzultovali, 
tomu nasvědčují.

Miloš Vystrčil
(ODS), zastupitel 
Kraje Vysočina  
a senátor

Anketa

JAK ZMĚNILO 
VYSOČINU DESET 
LET ČLENSTVÍ ČR 
V EVROPSKÉ UNII?

Na to, že jsme už deset let 
v Evropské unii, jsme si rychle 
a rádi zvykli. Velká většina obcí 
na Vysočině dobře ví, že se 
s „Evropskými fondy“ dá leccos 
užitečného vybudovat. Ale ještě 
důležitější je, že především naši 
mladí se cítí být Evropany se 
vším všudy. Výměnné studij-
ní pobyty, praxe a jazyková 
vybavenost se našemu regionu 
nepochybně bohatě vrátí.

Za posledních 10 let pomohly 
evropské dotace zrekonstruo-
vat silnice, vystavět obchvaty 
obcí a měst, opravit památky, 
vznikly nové stavby, zrenovova-
ly se městské čtvrti, zlepšila se 
občanská vybavenost.

V rovině nehmotné se usku-
tečnily projekty vzdělávací, 
rekvalifikace nezaměstnaných 
i zdravotně postižených a přes- 
hraniční výměny zkušeností. 
O kus jsme se posunuli, vše je 
ale vykoupeno spoustou admini-
strativy i řešeními, na která by-
chom jen „za své“ nepřistoupili.

Nejde jen o rekonstruované 
nemocnice, silnice, lépe vybavené 
školy a upravenější města a obce, 
ale i o větší možnosti kontaktů 
s členskými státy – rozšířily se 
příležitosti k meziregionální 
spolupráci, výměnám studentů, 
práci našich lidí v zahraničí, 
při cestování „ven“ nečekáme 
na hranicích. Jsou i negativa, ale 
pozitiva je převažují.

Jan Kasal 
(KDÚ-ČSL),  
zastupitel  
Kraje Vysočina

Marie Černá
(Pro Vysočinu), 
zastupitelka Kraje 
Vysočina

Martin Hyský
(ČSSD), radní pro 
oblast regionálního 
rozvoje

Znalci Vysočiny pojedou 
v květnu do Prahy

DESET LET 
V EVROPSKÉ UNII 
ZMĚNILO TAKÉ 
VYSOČINU
Letos uplyne deset let od vstupu České 
republiky do Evropské unie, události, 
která proměnila život obyvatel Vysoči-
ny. „Kraj Vysočina se snaží z členství ČR 
v Evropské unii vytěžit maximum pro 
rozvoj regionu a jeho obyvatel. Dokládá 
to množství uskutečněných projektů 
v oblastech dopravní infrastruktury, 
zdravotnictví, sociální oblasti, IT, 
vzdělávání, životního prostředí, kultury 
a cestovního ruchu,“ uvedl Martin 
Hyský (ČSSD), radní kraje pro oblast 
regionálního rozvoje.

Významná je i mezinárodní spolu-
práce s regiony Evropské unie. „Pro náš 
kraj je důležitá spolupráce s Dolním 
Rakouskem, která byla kdysi přirozená, 
ale v době železné opony byla násilně 
přerušena,“ dodal Martin Hyský.

Meziregionální spolupráce se nyní 
už neomezuje pouze na jednotlivé 
projekty. V roce 2012 vznikl Euroregion 
Dunaj-Vltava – pracovní společenství 
sedmi regionů: Horního a Dolního Ra-
kouska, Dolního Bavorska, Horní Falce, 
Plzeňského a Jihočeského kraje a Kraje 
Vysočina. Milan Pilař

Dům na Marsu staví studenti 
stavebních škol z Vysočiny
V plném proudu jsou práce na letošním osmém ročníku 
projektu Stavby z vlnité lepenky. Je určený studentům 
stavebních škol po celé republice. Do soutěže se letos 
přihlásilo rekordních více než dvacet škol, včetně všech 
tří stavebních škol z Vysočiny, a poprvé si téma zvolili 
sami studenti. Autoři vítězných modelů domu na Marsu 
si rozdělí odměnu ve výši čtyřicet tisíc korun.

„Cílem projektu je poukázat 
na ekologické přednosti vlnité le-
penky používané k výrobě obalů. 
Karton má totiž jako obalový ma-
teriál širokou škálu využití a je še-
trný k životnímu prostředí. Soutěž 
se stává rok od roku populárněj-
ší a já věřím, že se studenti z Vy-
sočiny se svými pracemi rozhod-
ně neztratí,“ uvedla Jana Fialová 
(ČSSD), radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu.

Soutěžící získali od pořadatelů 
zdarma dostatečné množství výře-
zů lepenky. Můžou ale také využít 
vlastní krabice, které najdou doma 
nebo ve škole. Stavba s maximální 
podstavou 1 x 1,5 metru musí být 
sestavená výhradně z vlnité lepen-
ky. Další materiály můžou stavaři, 
které teď až do 23. května čeká in-
tenzivní práce, použít pouze jako 
spojovací.

Jeden takový model připravují 
studenti Marek Vytiska a Josef Ro-
čen ze druhého ročníku stavební 
školy v Havlíčkově Brodě. „Inspi-
rovali jsme se tvarem Země, takže 
vytváříme kouli, která by v reálné 
podobě byla ze skla a oceli. Mo-
del bude velký zhruba jeden metr 
na sedmdesát centimetrů,“ popsal 
Josef Ročeň, podle kterého s kole-
gou stráví na tvorbě modelu desít-
ky hodin. Ze všech originálních vý-
sledků pak odborná porota vybere 
šest modelů, které v červnu po-
stoupí do velkého pražského finále.

TŘEŠŤ HOSTILA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V MYSLIVECKÉM TROUBENÍ A VÁBENÍ JELENŮ

Třetí ročník Mezinárodní akademické soutěže v mysliveckém troubení 
a vábení jelenů se konal na Střední odborné škole a středním 
odborném učilišti v Třešti. Prestižní akci podpořil i Kraj Vysočina.
Studentští trubači a vábiči soutěži-
li v kategoriích jednotlivců i soubo-
rů. „Trubači měli za úkol zahrát ně-
jakou skladbu od světových autorů 
a skladbu podle vlastního výběru,“ 
popisuje organizátor soutěže Vlas-
timil Hart. Pro návštěvníky pak 
byla atraktivní hlavně soutěž ve vá-
bení jelenů. „Mohli slyšet, jak se 
ozývá jelen, když hledá nebo vábí 
laň, když vyzývá soupeře na souboj 
nebo hodně netypické odpočinko-
vé mrmlání,“ přibližuje Hart.

„Cílem akce bylo podpořit stu-
denty a ukázat myslivecké tradice 

široké veřejnosti. Byli jsme rádi, 
že se Kraj Vysočina mohl stát vý-
znamným partnerem letošního 
ročníku,“ uvedl Zdeněk Chlád 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast lesního, vodního hospo-
dářství a zemědělství a oblast ži-
votního prostředí. Vítězi se v jed-
notlivých kategoriích stali Ondřej 
Matějka z Mendlovy univerzity 
v Brně, Matěj Pospíšil ze Střední 
lesnické školy Hranice a mezi sou-
bory Liščí stopa z Mendlovy uni-
verzity v Brně.

 Ondřej Rázl

Lucie Pátková

Monika Fiedlerová
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SPOLEČNÁ VSTUPENKA 
UŠETŘÍ ZA NÁVŠTĚVY 
MUZEÍ A GALERIÍ
Vstup s jednou vstupenkou i na dva-
náct výstav umožní inovovaná 
společná vstupenka muzeí a ga-
lerií zřizovaných Krajem Vysočina. 
Projekt běží od roku 2008 a finančně 
zvýhodňuje kulturní vyžití v regionu. 
„Vstupenka umožňuje dvanáct vstu-
pů do čtyř muzeí, jejich čtyř poboček 
a do tří galerií. Není evidována, je 
přenosná, pro školní třídy lze ušetřit 
téměř sedm tisíc korun,“ vysvětlila 
Jana Komínová z odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Vstupenka má tři varianty: plné 
vstupné za 120 korun, zvýhodněné 
pro děti, studenty a seniory za  
60 korun a vstupné pro školní třídy 
za 300 korun. Držitel vstupenky může 
postupně navštívit všechna muzea 
a galerie, zapojené do projektu, nebo 
se vydat na návštěvu opakovaně. Kaž-
dý vstup bude na vstupence označen, 
nově se zaznamená i datum toho prv-
ního, protože společná vstupenka je 
od letoška platná dva roky od prvního 
použití. „Lidé tak mají možnost pro-
hlídnout si nově otevřené interaktivní 
expozice na zámku v Třebíči za zvý-
hodněnou cenu,“ doplnila Marie Kru-
žíková (ČSSD), radní kraje Vysočina 
pro oblast kultury s tím, že vstupenka 
je k dostání na všech místech, kde je 
možné ji uplatnit. Lucie Pátková

fo
to

: J
ar

os
la

v 
Lo

sk
ot

Své umění poměřilo v Třešti více než 130 soutěžících z Čech a Slovenska.

Nejlépe letos poznala Vysočinu studentka žďárského gymnázia Hana 
Moučková. Stříbrnou pozici obsadil Václav Tomšů (vlevo) ze Základní školy 
Pelhřimov, Krásovy Domky, a třetí skončil Marek Hlaváč, který navštěvuje 
Základní školu Wolkerova v Havlíčkově Brodě.
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Počítačový model domu na Marsu.
Interiér (nahoře) a exteriér plánovaného papírového modelu z lepenky, 
který připravují studenti v Brodě.

Foto a video na www.iKrajvysocina.cz

Krajské finále: 
157 dětí ze 78 zá-

kladních škol a více-
letých gymnázií. 
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Expozice motocyklů na hradě 
Kámen slaví 40 let a roste
Desítka nových exponátů a mož-
nost zvěčnit se na Jawě 350 i se 
sajdkárou. Tak letos láká expozice 
jednostopých vozidel na hradě Ká-
men na Pelhřimovsku, která bude 
veřejnosti přístupná od 1. května. 
Hradní muzeum si tento rok připo-
míná čtyřicet let od otevření. „Mu-
zeum bylo založeno v roce 1974, 
nyní se snažíme obnovit jeho ně-
kdejší renomé jakožto nejstaršího 
monotematického muzea v Evro-
pě,“ konstatoval ředitel Muzea Vy-
sočina Pelhřimov Ondřej Hájek.

Expozici přibližně třiceti mo-
torek zatraktivnilo deset nových 
kousků, v plánu je kompletní pře-
dělání výstavy. I samotný hrad 
Kámen nepatrně změnil vzhled. 
Jeho interiér nově zdobí 60 kusů 
loveckých trofejí, které připomí-
nají několikaletou úlohu hradu: 
sloužil jako lovecké sídlo. „Trofeje 

na hradě vždy byly, bohužel po-
stupem času se odtud poztrácely. 
V minulém roce se nám podařilo 
získat unikátní trofeje, které kdy-
si prodali potomci Františka Fer-
dinanda d’Este jednomu ze svých 
dvorních dodavatelů. Jsme velice 
rádi, že je nyní můžeme zrestau-
rované představit návštěvníkům,“ 
podotkl Hájek.

Na zahájení sezony vystoupí 
několikanásobný šampion České 
republiky v trialu Martin Křous-
tek a prodávat se bude zvýhodně-
né jednotné vstupné. To znamená, 
že na jednu vstupenku bude mož-
né navštívit jak interiéry hradu, 
tak expozici motocyklů. K vidění 
budou také dvě panelové výstavy. 
Jedna popisuje historii muzea jed-
nostopých vozidel, druhá nastiňu-
je plán rozvoje hradního areálu.

Lucie Pátková

Autorka figurek z kukuřičného šustí: 
Moc mě baví vdechovat jim život
Na podzim loví v kukuřici 
a na jaře pod jejíma 
rukama ožívají kluci 
s pomlázkou a holky 
s košíkem vajíček. Marie 
Blažková tráví denně 
výrobou předmětů ze šustí 
až několik hodin. 

„Když mě to popadne, jsem 
schopná začít v osm večer a skon-
čit ve dvě ráno,“ říká o své velké 
zálibě obyvatelka Podolí u Bobro-
vé na Žďársku.

Práce s kukuřičným šustím 
přitom není jednoduchá. Jakmile 
kukuřice dozraje, je potřeba vy-
razit na pole a otrhat listy, které 
jsou kolem klasu. Ty nejjemněj-
ší a tím pádem i nejlepší kousky 
jsou uprostřed. „Mám svůj vlastní 
systém třídění na jedničky, dvojky 
a trojky. Listy jedničky jsou bez-
vadné, dvojky by ještě šly a trojky 
používám jenom jako pomocný 
materiál na části, které nejsou vi-
dět,“ vysvětluje bývalá prodavač-
ka, nyní už důchodkyně.

Když jsou listy očištěné 

a usušené, namočí je a zpraco-
vává. Vytvořené figurky schnou 
asi tři dny a teprve pak je mož-
né je zdokonalovat zástěrkami či 
copánky. Výplň je z vaty, pokud 
Marie Blažková používá vlnu, 
bere ji z vlastních ovcí. „Na práci 

potřebuju ticho a klid. Těm posta-
vičkám vlastně vdechuju život,“ 
popisuje. Výrobky ze šustí pod 
jejíma rukama začaly vznikat asi 
před čtyřmi lety. O Velikonocích 
plete například figurky chlap-
ců s mrskačkou nebo s ovečkou, 

kohoutky a košíčky na vajíčka, 
ptáčky. Tvoří pro známé a vždy 
o Vánocích a Velikonocích jsou její 
výrobky vidět na jarmarku v No-
vém Městě na Moravě. V její dílně 
se k ní občas ráda připojí i některá 
z vnuček.

FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 2014 NA VYSOČINĚ, 
HORÁCKÁ GALERIE SLAVÍ PADESÁTINY 
Desátého ročníku Festivalu mu-
zejních nocí 2014 se zúčastní 
ve druhé polovině května a začát-
kem června i muzea a galerie z Vy-
sočiny. Akce plánují od 16. květ-
na do 14. června Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě, Mu- 
zeum Velké Meziříčí, Muzeum Vy-
sočiny Třebíč, Městské muzeum 
Chotěboř, Oblastní galerie Vyso-
činy v Jihlavě společně s Muzeem 
Vysočiny Jihlava, Galerie výtvar-
ného umění v Havlíčkově Brodě 
společně s Muzeem Vysočiny Hav- 
líčkův Brod i další.

Pro Horáckou galerii v No-
vém Městě na Moravě bude Mu-
zejní noc jednou z akcí, kterou 
si připomene letošní jubileum. 
„Horácká galerie byla založena 
iniciativou místního muzejního 
spolku a zdejších umělců, nejen 
přímých rodáků z Nového Města 

na Moravě. V květnu 1964 byla 
galerie otevřena ve druhém patře 
novoměstské radnice, kde měla 
výstavní prostory. Současně byly 
otevřeny dva sály stálé expozice 
v prvním patře novoměstského 
zámku, které uvolnilo lesnické 
učiliště,“ popsal Josef Chalupa, 
ředitel Horácké galerie. U jejího 
založení byli Vincenc Makovský, 
Bohdan Lacina, Josef Jambor, Pa-
vel Kopáček, Arnošt Košík a další, 
kteří jsou dnes zastoupeni svým 
dílem ve sbírkovém fondu galerie.

V rámci Festivalu muzejních 
nocí zahájí v pátek 16. května 
v Horácké galerii výstavu, připo-
mínající její hlavní poslání – do-
kumentovat ve sbírkách výtvar-
né umění regionu. Současně se 
otevře i expozice historických 
obrazů, které se dochovaly z pů-
vodního zámeckého mobiliáře 

a v devadesátých letech prošly re-
staurováním,“ dodal Josef Chalu-
pa. K letošnímu výročí připravu-
je galerie ve spolupráci s hudební 
fakultou JAMU v Brně i několik 

koncertů. Seznam muzeí a galerií, 
které se k letošnímu jubilejnímu 
ročníku připojují, na www.muzej-
ninoc.cz.

Milan Pilař

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

STOKILOMETROVÝ 
KOLOBĚH V PŮLCE 
KVĚTNA V DALEŠICÍCH
V Dalešicích se v sobotu 17. května 
uskuteční čtvrtý ročník speciálního 
duatlonového závodu nazvaného 
Koloběh. Pětičlenné týmy musí 
uběhnout a ujet na kole celkem 
sto kilometrů kolem Dalešické 
přehrady. „Díky své koncepci je Ko-
loběh v České republice unikátním 
závodem. Stejně jako vloni, i letos 
se hlásí desítky týmů z regionu, ale 
i z ostatních částí republiky,“ uvedl 
organizátor akce Ladislav Urban.

Trasa závodu má čtyři okruhy 
po 25 km a úkolem týmu je dopravit 
svůj štafetový kolík do cíle závodu. 
Jeden člen týmu vždy běží, ostatní 
čtyři jedou na kole. Záleží na stra-
tegii, jak často se budou střídat. 
Není předepsané, jak dlouhou trať 
musí jednotlivý závodník uběhnout. 
Nutné je, aby vždy jeden člen týmu 
běžel. „Teoreticky je možné, aby 
sto kilometrů uběhl jeden závodník 
a ostatní závod odjeli na kole,“ po-
pisuje organizátor Ladislav Urban. 
Podmínkou je to, že štafetový ko-
lík se nesmí vézt na kole. Soutěžní 
týmy mohou být smíšené, tedy kom-
binace závodníků a závodnic.

Eva Fruhwirtová

KRAJSKÁ KNIHOVNA 
OCENILA NEJLEPŠÍ 
ČTENÁŘSKÉ RODINY
Krajská knihovna Vysočiny v rámci 
Března – měsíce čtenářů tradičně 
oceňovala nejlepší z nich. Letos se 
navíc slaví 20. výročí Mezinárodní-
ho roku rodiny, proto se vyhlašovala 
rovnou celá Čtenářská rodina.

„Výběr nebyl jednoduchý, rozho-
dovalo hned několik kritérií. Vedle 
množství vypůjčených dokumen-
tů také využívání dalších služeb 
knihovny, jako například návštěvy 
na pořádaných akcích, účast v růz-
ných soutěžích a podobně,“ po-
psala Michaela Šotolová z Krajské 
knihovny Vysočiny.

V krajském kole, které se konalo pod 
záštitou radní Kraje Vysočina pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu Marie Kružíkové (ČSSD), bylo na-
konec oceněno sedm rodin. Tu vítěznou 
pak určil los krajské radní, který rozho-
dl o vítězství Lukáškových z Třebíčska. 
Šestičlenná rodina, která navštěvuje 
Městskou knihovnu v Třebíči, měla 
shodou okolností ze všech soutěžících 
i nejvyšší počet výpůjček, za loňský rok 
si půjčili celkem 496 knih.

„Je důležité, aby rodiče vedli své 
děti k lásce ke knihám, protože knihy 
jsou nejen nepostradatelným zdrojem 
informací, ale také podporují fantazii 
dětí, jejich představivost a rozvíje-
jí slovní zásobu,“ vyzdvihla význam 
knihoven a podpory čtenářství radní 
Marie Kružíková. Ondřej Rázl

Čtenářské rodiny roku 2014 
v Kraji Vysočina

Jurkovi, 
Jirsovi

Městská knihovna 
Chotěboř

Zajíčkovi
Krajská knihovna 
Vysočiny  
Havlíčkův Brod

Šarfovi
Městská knihovna 
Humpolec

Houserovi
Městská knihovna 
v Kamenici nad Lipou

Karáskovi
Obecní knihovna 
Kožichovice

Lukáškovi
Městská knihovna 
Třebíč

Grodlovi
Knihovna Matěje 
Josefa Sychry  
Žďár nad Sázavou
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Nové exponáty najdou návštěvníci v expozici motocyklů na hradě Kámen.

Muzejní noc opět ovládne Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, přidají se 
i další muzea a galerie regionu.

Marie Blažková se pravidelně účastní řemeslných jarmarků v Novém Městě na Moravě.

Marie Kružíková, radní Kraje Vy-
sočina ocenila čtenářské aktivity 
Bereniky Lukáškové, která na-
vštěvuje společně s celou rodinou 
Městskou knihovnu v Třebíči.

NABÍZÍ K PRODEJI

I.   Budova na ul. Jana Masary-
ka č.p. 1668 v Jihlavě, včetně 
pozemku par. č. 3403 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 241 
m2, a pozemku par. č. 3404 
ostatní plocha o výměře 194 m2, 
vše v k.ú. a obci Jihlava.

II.   Stavba garáže bez čp/če, 
včetně pozemku par. č. st. 7135 
zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 80 m2 v k. ú. a obci Třebíč.

Bližší informace o prodeji nemovitéhomajetku lze získat na internetu 
www.kr-vysocina.cz, část Úřední deska, Odbor majetkový – Záměry nebo-
na odboru majetkovém Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 227.

Prohlídka prodávaných nemovitostí bude zájemcům umožněna 
ve stanoveném termínu nebo po předchozí dohodě s Petrem Dvořákem, 
odbor majetkový, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel. č. 564 602 227 nebo 
724 650 192, e-mail dvorak.p@kr-vysocina.cz.

Prodej nemovitostí bude proveden podle schválených Zásad zastupitel-
stva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku Kraje Vysočina.

Lucie Pátková

POCTA JANU  
NOVÁKOVI V NOVÉ ŘÍŠI
V koncertním sále premonstrátské-
ho kláštera v Nové Říši uctí – jak 
jinak než koncertem – návštěvníci 
i účinkující v neděli 25. května letošní 
výročí úmrtí hudebního skladatele 
a novoříšského rodáka Jana Nováka. 
„Návštěvníci koncertu se mohou těšit 
na skvělé výkony dcer Jana Nováka. 
Clara Nováková přednese skladby 
na flétnu a její sestra Dora Nováková-
-Wilmington na klavír. Doprovázet 
je bude sbor Martinů Voices pod 
vedením sbormistra Lukáše Vasilka,“ 
přiblížila Magda Pojerová z Novo-
říšského kulturního spolku, který 
koncert pořádá společně s občanským 
sdružením For Voices, klášterem 
premonstrátů Nová Říše a městysem 
Nová Říše s podporou Ministerstva 
kultury. Začátek je v 16.30. Milan Pilař

Více na www.martinuvoices.cz

http://www.muzejninoc.cz
http://www.muzejninoc.cz
http://www.behjk.wz.cz
http://www.martinuvoices.cz
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Zámek ve Velkém Meziříčí
Jeden ze zámků, který 
v květnu otevírá svoje 
expozice pro veřejnost, 
najdeme ve Velkém 
Meziříčí.

Jedinečná dominanta města se 
tyčí na skalnatém návrší nad ře-
kou Oslavou, je směsicí různých 
stavebních slohů a patří k nejstar-
ším na Moravě. Z původně román-
ského hradu z roku 1236 zbyl jen 
sklepní labyrint, na vnitřním ná-
dvoří se zachovala gotická lodžie 
s lomenými arkádami, hřebínko-
vé klenby a profilované portály. 
Po husitech tu zůstaly zbytky mo-
hutného opevnění zpevněného vě-
žemi a ochranný příkop s rybníč-
kem Ochranečkem. Z roku 1578 
pochází renesanční vstupní brána 
na vnějším nádvoří. Už tehdy byl 
zámek vybaven horkovzdušným 
topením umístěným ve sklepních 

prostorách. Po požáru v roce 1723 
dostal barokní podobu.

Zámecké prostory nabízejí pro-
hlídku Sarajevského salonu, při-
pomínajícího císařské manévry 
poblíž Velkého Meziříčí, Orientál-
ní salonek, Taneční sál s psacím 

stolkem francouzské králov-
ny Marie Antoinetty a vestibul 
s portréty rytířů řádu Zlatého 
rouna. Jedna z expozic, slavnost-
ně otevřená v roce 2008, se na-
zývá Ve znamení sedmi per. Při-
bližuje historii města a význam 

městského znaku. Další výstavou 
je sbírka kubistického nábytku vy-
robeného podle návrhu architekta 
Pavla Janáka. Unikátní je rovněž 
expozice Cestou necestou aneb 
Od cest k dálnicím, kde můžeme 
zhlédnout několik desítek mode-
lů mostů.

Pokud budete mít chvíli čas, 
udělejte si procházku zámeckým 
parkem, založeným v 18. století 
na místě bývalé obory. Uprostřed 
něho, poblíž dálničního mostu 
Vysočina, se nachází krytý dřevě-
ný most, který sem byl přenesen 
z Krásněvsi. Petr Novák

Recept

JABLKOVÉ PÍCHANCE
V kuchařce z Německého 
Brodu z roku 1938 
najdeme recept 
zvaný jablkové 
píchance. Aby-
chom se vrátili 
do let našich 
babiček a pra-
babiček, budeme 
potřebovat 3 žloutky,  
12 dkg cukru, 12 dkg másla, 
3 lžíce smetany nebo mléka,  
½ balíčku prášku do pečiva,  
5 dkg Solamylu, 10 dkg mouky, 
5 bílků, půl kila jablek, tuk 
na vymazání a cukr a skořici 
na posypání.

Nejdříve utřeme žloutky 
s cukrem do pěny. Potom při-
dáme rozehřáté máslo, smeta-
nu, prášek do pečiva a Solamyl. 
Nakonec do těsta zamícháme 
mouku a vetřeme sníh z bílků. 
Hotovou hmotu vylijeme do vy-
mazaného pekáče asi na tři 
prsty výše. Oloupaná a na slabší 

plátky nakrájená jablka poklá-
dáme do těsta. Vše poprášíme 
cukrem a skořicí a dáme zapéct. 
Upečené píchance ještě za tepla 
krájíme nožem v horké vodě na-
močeným a do sucha utřeným. 
Dobrou chuť.

Recept nám poskytli pracovní-
ci Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě.

 Monika Fiedlerová

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni a máte ve svém receptáři zajímavý 
recept na regionální pokrm z Vysočiny, o který byste se chtěli podělit 
s ostatními, zašlete nám jej na adresu redakce. Autora zveřejněného 
receptu oceníme.

Autorství: 
Martin 

Němeček

Chlapec 
(na Valašsku) Práce na poli

Zákusek  
(2 malé kor-
pusy spojené 

krémem)

Iniciály texta-
ře Fischera Jehličnatý keř

Těžká slova: 
BROJ, OOLIT, 

ISO.

Oblíb. franc. 
herec (např. 
Fantomas)

Okresní 
muzeum 

(zkr.)

Jemné 
zvonění

Častý název 
obcí v Ústec-

kém kraji
Část úst

Zaschlá šťáva 
z nezralých 

makovic

Nějakým 
způsobem

Zrnitá 
vápencová 

hornina

Autorita
Anglicky 
„král“

Bulharsky 
„číslo“

3. DÍL 
TAJENKY

Polní plodina
Zkr.  

nemocnič. 
odd.

Systém 
blokování 

brzd v autě 
(angl. zkr.)

Britský  
šlechtický 

titul
Dravý pták

Zastánce 
gnoseologie

Spřádat

Výrobce 
obkladaček

Předložka 
(docela)

Dokonalé 
představy

Unie svobody 
(zkr.)  

Mazlavé 
horniny (slov.)

Body v džudu

2. DÍL 
TAJENKY
Poštovní 

pták

Okamžitě

Syn (ang-
licky) 

Rybářská 
potřeba

Iniciály 
režiséra 
Lipského
Živočich

V minulém 
roce Pestrý motýl

Lékařské 
vyšetření 
metodou  
poklepání

Plést věnec
Mezinárodní 
normalizač. 
organizace

Africký  slon
Pramáti, 

žena Adama

Olga 
(domácky)

Sólová oper. 
skladba 
(slov.)     

Evropan

Předložka
Registrov.    
tuna (zkr.)

Označ. na-
šich letadel
Akademie 
věd (zkr.)

Nuže 1. DÍL 
TAJENKY

Chemická 
značka 
yterbia

Placená jízda 
(hovor.)

Osoba 
usmrcující 

jedem

Osobnost regionu

TVŮRCE POUROVY EDICE Z JANOVIC
„V české bibliofilii nevidím 
druhou edici, v níž by se sešly 
v takové míře poctivost, pečlivost 
a dobrá vůle dát knize to, co 
si zasluhuje,“ takto zhodnotil 
Pourovu edici výtvarník a kaligraf 
Oldřich Menhart.

O prázdninách jezdil na Pelhři-
movsko, do Janovic, kde se mís-
tem setkávání s editorem sličných 
knih Václavem Pourem stala vila 
za obcí ve směru na Veselou (dří-
ve Prašivou), postavená Pouro-
vým tchánem Jaromírem Emrem 
v roce 1934. Mimo něho tam 
v létě zajížděli i další přátelé pana 
nakladatele a učitele v jedné oso-
bě. V době školní výuky byly pak 
místem schůzek kavárna Union či 
dům na Norské ulici v Praze.

S Václavem Pourem nacházeli 
společnou řeč spisovatelé i vý-
tvarníci. Beseda s ním byla radostí 
pro otevřené srdce a duši žíznící 
po kráse. „Tatínek se s knihou, 
kterou vydal, musel nejdříve úpl-
ně ztotožnit,“ uvádí dcera Václa-
va Poura Hana Šulcová, jejíž syn 
Jan se dnes o vilu i zahradu v Ja-
novicích s pečlivostí sobě vlastní 
stará.

Václav Pour se narodil před 
110 lety – 14. dubna 1904 v Buk-
vici u Jičína. V roce 1932 se oženil 
s Marií Emrovou, jejíž dědeček 
František Emr byl řídícím učitelem 
v Ostrovci, hned vedle Janovic.

Pourova edice začala vycházet 
v roce 1932. Vydávání krásných 

tisků věnoval pan učitel veškerý 
volný čas. Jím připravené knihy, 
většinou na ručním papíře, mimo 
jiných vzorně tiskla oficína Jana 
Muchy ve Velkém Meziříčí. Z té-
měř padesáti vydaných knih nad 
jiné vyniká v roce 1941 Oldři-
chem Menhartem upravený Koru-
novační řád českých králů.

Po únoru 1948 nastal zlom. 

Bibliofilie byly považovány za bur-
žoazní přežitek. Pro Václava Poura 
to znamenalo smutné loučení se 
započatým dílem. Útěchou mu 
byla skutečnost, že o jeho edici 
mezi sběrateli byl – a dosud je – 
velký zájem.

V milovaných Janovicích, kte-
ré se mu staly mimo pražský byt 
jeho druhým domovem, zemřel 
Václav Pour 20. září 1987.

Pavel Kryštof Novák

Bibliofilie, česky knihomilství, tedy láska ke krásným (starým i novým) a často vzácným knihám a jejich sbírání. Odvozeně je to také výraz označující krásnou 
knihu, vydanou se zvláštním zřetelem k úpravě – typografii, často je ... viz tajenka. Vychází zpravidla v malém nákladu na kvalitním papíru a jednotlivé 
výtisky bývají někdy číslovány i podepsány autory.

Křížovka o ceny

Na tři vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Pernerova 673/47, 180 07, Praha 8 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuál-
ního čísla Kraje Vysočina (rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Tajenka minulé 
křížovky z března 2014: část předsádky nalepená na vnitřní straně desek. Výherci: Petr Mareček, Golčův Jeníkov; Leopold Kosmák, Lesonice; Marta Obořilová, Rovečné. Výhercům blahopřejeme!

Rodinné centrum Sovička v Pacově 
oslaví šesté narozeniny
Mateřské centrum Sovička začalo 
v Pacově fungovat v roce 2008 pod 
záštitou farní charity. „Po roce 
se osamostatnilo a přejmenova-
lo na rodinné centrum. Smyslem 
bylo nabízet programy pro rodi-
ny s dětmi bez ohledu na věk,“ vy-
světluje vedoucí a zakladatelka 
centra Ivana Kumžáková.

V současné době tvoří vedení 
RC Sovička pětičlenný tým ma-
minek, kterým už dávno skon-
čila mateřská, ale aktivitám 
v centru se věnují rády i nadále. 
Po několikaletém vývoji mají v Pa-
cově program na každý den a po-
řádají mnoho jednorázových akcí 
pro veřejnost, jako například kar-
neval, pohádkové odpoledne nebo 
společné výlety.

Hlavním cílem centra je vy-
tvoření příjemného a pod-
nětného prostředí, ve kterém 

mohou rodiny s dětmi aktivně 
trávit svůj volný čas. „Důleži-
té je, aby se tady cítili všichni 

dobře, mohli tvořit a učit se 
novým hrám,“ doplňuje Ivana 
Kumžáková.

Centrum připravuje programy 
pro děti od osmi měsíců. Převáž-
ná většina programů je určená 
pro maminky s dětmi na mateř-
ské dovolené, některé aktivity, 
jako například tanečky nebo ke-
ramiku, ale navštěvují i děti z ma-
teřské a základní školy. Jednorá-
zových akcí se pak účastní široká 
veřejnost.

„Nevím, jestli jsme něčím ne-
tradiční, jsem ale moc ráda, že 
centrum funguje, je jaké je a že nás 
navštěvují maminky nejen z Paco-
va, ale i širokého okolí,“ uzavírá 
Ivana Kumžáková.

Monika Fiedlerová
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Zámek ve Velkém Meziříčí se tyčí vysoko nad městem.

Krytý dřevěný most z Krasněvsi.
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Volné chvíle vyplňují maminky se svými ratolestmi zábavou.

JIHLAVSKOU 24 MTB ZAŘADIL KRAJ VYSOČINA 
MEZI VIP SPORTOVNÍ AKCE REGIONU
Krajským městem budou o víkendu 
17. a 18. května svištět kola, v are-
álu letního kina Jihlava odstartuje 
další díl Československého seriálu 
24 hodin MTB 2014, cyklistického 
závodu na horských i trekových 
kolech. Závodníci si mohou zvolit 
trať na 12 anebo 24 hodin. Ti, 
kteří se umístí na stupních vítězů, 
obdrží jako obvykle ceny v celkové 
výši několika desítek tisíc korun. 
Letošní novinkou je finanční 
prémie pro trojici nejrychlejších 
ve čtyřiadvacetihodinovém závodě, 
a to jak v kategorii mužů, tak 
v kategorii žen. Za vítězství jsou to 

3000 korun, druhá příčka znamená  
2000 korun a třetí místo přinese 
svému majiteli a majitelce  
1000 korun. Ani ostatní účastníci 
ale nepřijdou zkrátka. Každý, kdo 
závod dokončí, dostane originální 
kovovou pamětní medaili. Po dobu 
závodu mají všichni sportovci 
k dispozici studené i teplé občers-
tvení, nápoje, ubytování v kempu, 
WiFi připojení, sprchu, mytí kola 
a navíc vstupenku na úvodní roc-
kový festival. Letošní závod zahájí 
kapela Divokej Bill. Akci pravidelně 
podporuje Kraj Vysočina.
 Lucie Pátková

Václav Pour (vpravo) s Oldřichem 
Menhartem.
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Dyslektik neznamená hlupák
…co by měli rodiče vědět?

Pokud by všichni dospělí porozuměli princi-

-

Rodiče, možná to taky důvěrně 
znáte. Navzdory krásným větám, 
které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je taková, že 
jeho handicap ve škole téměř nikoho

či majitel jiné podobné poruchy? 
Pro učitele prostě hlupák, 

chápe. 
Je to začarovaný kruh. Vaše dítě se 
doma učí dlouhé hodiny, ovšem 
výsledky ve škole tomu rozhodně 
neodpovídají. Jakoby vůbec nechá-
palo, co čte, natož, aby dokázalo 
text někomu přetlumočit. Nakonec 

vám nezbude nic jiného, než denně 

škole, není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, zřejmě 
vás několikahodinová denní ztráta 
zrovna nadšením nenaplňuje…

 Zázrak? Asi jo…
„ Už po pár hodinách se změnil Mirkův 

velmi potěšilo. Všimla jsem si , že Mirek 

začíná mít vztah ke knížkám. Sám si 

obrovský úspěch.“  Maminka M.L.
„Já jsem dnes dostala jedničku ze čtení. 
Ještě jsem nikdy nedostala jedničku ze 
čtení.“ Dianka 

Šance pro každého
Desítky popsaných stránek vyjádře-

mají šanci se zařadit mezi úspěšné 

se učit.

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA

Jak se učit s dětmi, 
aby tomu rozuměly

Jihlava
6. 5. 2014 16.30; 20. 5. 2014 16.30

Pelhřimov
6. 5. 2014 16.30; 20. 5. 2014 16.30

Havlíčkův Brod
5. 5. 2014 18.00; 19. 5. 2014 18.00

více na www.basic.cz

Masarykovo náměstí 9, 586 01 Jihlava
Svatovítské náměstí 128, 393 01 Pelhřimov
Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod

725 774 710, 775 040 808, 776 271 252

MŠE SVATÁ SE ZASVĚCENÍM BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
TY JSI TAKÉ SVĚDEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ!
PROTO I TY PŘIJĎ PODĚKOVAT BOHU ZA JEHO MILOSRDENSTVÍ K TOBĚ 
A SPOLEČNĚ VYPROŠOVAT BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ PRO OSTATNÍ 

DO SLAVKOVIC U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ 
V NEDĚLI 25. KVĚTNA 2014 OD 15.00 HOD.
HLAVNÍ CELEBRANT:  MONS. JAN GRAUBNER ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ A METROPOLITA MORAVSKÝ

ZA ÚČASTI: KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA

I I. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ /  23. – 25. 5. 2014

MŠE SVATÉ BĚHEM KONGRESU:
u  V PÁTEK 23. 5. V 18.00 HOD. (HLAVNÍ CELEBRANT: MONS. VOJTĚCH CIKRLE, BISKUP BRNĚNSKÝ);
u   V SOBOTU 24. 5. VE 14.00 HOD. (HLAVNÍ CELEBRANT: MONS. HENRYK HOSER SAC, ARCIBISKUP VARŠAVSKO-PRAŽSKÝ, POLSKO).
BĚHEM KONGRESU ZAZNÍ PŘEDNÁŠKY: KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA, BISKUPA JOSEFA KAJNEKA, BISKUPA LADISLAVA HUČKA,
R. D. PROF. ThDr. JANA MACHNIAKA, R. D. Mgr. PETRA VRBACKÉHO, P. ThDr. ADRIANA GALBASE SAC, MUDr. VIOLY SVOBODOVÉ 
A PROF. MUDr. AUGUSTINA SVOBODY CSc.

INFORMACE: WWW.SLAVKOVICE.CZ, TEL.: 566 502 855, 774 521 531

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

•   Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus, 

4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks, 

6-11 ks = 656 Kč/1 ks, od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.
•  Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. 

Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).

Kamenné zdraví, s.r.o., Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 
www.kamennezdravi.cz

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma
a slevu na příští nákup.

Dobrý den, je mi 47 let a mám po dvou ope-
racích páteře. Trpím stálými bolestmi, tudíž 
beru spoustu léků na bolest. Vyzkoušela jsem 
i mnoho „zaručených prostředků“, neboť se 
mi ke  všemu přidaly tenisové lokty, artróza 
kolenou, po  celkové hysterektomii návaly, 
nespavost, deprese, zácpa. Náhodou jsem si 
přečetla o Schindeleho minerálech a rozhodla 
jsem se, že je vyzkouším. Musím vám říct, že 
jsem tomu po svých zkušenostech moc nevě-
řila. Ale už po 3 týdnech užívání jsem mohla 
ubrat léky na bolest, což bylo před tím nemy-
slitelné. Po  měsíci jsem si uvědomila, že už 
mě nebolí tolik lokty a kolena, upravilo se mi 
zažívání a je mi celkově mnohem lépe! Děkuji 
za váš produkt, už si ho objednal syn, matka 
a několik známých. Hezký den, 
 Ivana Chlubnová, Trnové Pole 

Dobrý den, já a můj přítel jsme ročník 1960, 
a vyzkoušeli jsme Vaše minerály. Celkově se 
cítíme více nabití energií a také lépe soustře-
dění. Zažívání se upravilo a  nafouklé břicho 
už nemáme. Přestaly mi padat vlasy a rostou 
nové, pobolívaly mě klouby a je to pryč. Také 
lépe spím. I projevy jarní alergie jsou mírnější. 
Přítel měl potíže s brněním v rukou a má klid. 
Užíváme pátý měsíc a věříme, že to bude lepší 
a lepší. Proto objednávám další a moc děkuji. 
 Drahomíra Litvíková, Ostrava.

Chodíme pravidelně venčit psy a  jako 
správné ženské semeleme ledacos. Hlav-
ně v našem věku (je nám kolem 70) řešíme 
bolesti a jak na ně. Jedna z nás uvedla, že 
užívá Schindeleho minerály, a protože jsem 
byla zvědavá, hned jsem si je objednala. 
Prvních 14 dní mi bylo opravdu zle, měla 
jsem problémy s  chůzí, vyprazdňováním, 
únava. Pak ovšem nastala rychlá změna 

k lepšímu a já mám i dobré laboratorní testy 
zbývající ledviny. Můj dobře rostlý jezevčík 
užívá minerály se mnou a je ve velmi dobré 
kondici. Užívám minerály už druhým rokem 
a myslím, že už nikdy nepřestanu. 
 Dagmar Vošahlíková, Dobříš

Než jsem začal užívat Schindeleho minerá-
ly, měl jsem bolesti kyčelních a  kolenních 
kloubech, při chůzi zadýchávání, nespavost 
a celkovou únavu. Po několika týdnech uží-
vání minerálů všechny problémy zmizely 
a cítím se o deset let mladší. Už se domlou-
vám se známými, že půjdeme na  Lysou 
horu. Také jsem jim doporučil Schindeleho 
minerály, a proto si objednávám pro ně i pro 
sebe dalších 7 plechovek. 
 Josef Popek, 68 let, Čeladná

Dobrý den, vloni v létě mě začala bolet ruka 
pod ramenem. Asi po měsíci, kdy jsem měla 
bolesti i v noci, jsem zašla k lékaři. Absolvo-
vala jsem kolečko -  rentgen - léky - rehabi-
litace - léky. Trvalo to dva měsíce, ale zlep-
šení nepřicházelo. Kamarádka mi poradila 
zkusit užívat Schindeleho minerály. Zprvu 
jsem to odmítala a nedůvěřovala jsem. Ale 
nakonec jsem si je objednala 
a užívám. Po 1 měsíci mě 
ruka bolela snad ještě 
více, ale pokračovala 
jsem dále. Nyní po  třech 
měsících je bolest pryč, 
celou zimu jsem neone-
mocněla a  mám i  více 
energie. Ve  svém okolí to 
všem doporučuji, někdo 
věří, někdo ne. Nevím, ale 
mně minerály pomohly, 
 Marie Robová, Přerov

Může tohle být náhoda?

* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Nebo snad podvod?
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností 
s minerály pod celým jménem a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby 
jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopitelné. Kdyby to nefungovalo, 
nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina 
podléhá pravidelným kontrolám v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné 
informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkontrolovat na našich 
stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at.

Placebo?
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha 
letech obtíží vsugerovat ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé 
najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku – 
v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? 
Proč se najednou daleko lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. 
Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti do života už bereme skoro jako 
samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvykle 
nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs 
životadárných prvků, aditivované palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

To vše za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.
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Oxid křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

Oxid draselný K2O 3,49 g Molybden Mo 0,00018 g

Oxid železitý Fe2O3   5,3 g Bór B 0,00003 g

Oxid vápenatý CaO 1,6 g Chrom Cr 0,009 g

Oxid hořečnatý MgO 1,58 g Nikl Ni 0,006 g

Oxid sodný Na2O 1,94 g Vanad V 0,0121 g

Mangan Mn 0,032 g Fosfor P 0,0044 g

Měď Cu 0,044 g

www.vysocina-sport.cz
Všechny sporty z vašeho kraje

SPORTOVNÍ ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI 

VŠEM KLUBŮM A SPORTOVNÍM

ODDÍLŮM Z VYSOČINY

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-sport.cz 

 SPORTOVNÍ MAGAZÍN PRO CELOU VYSOČINU

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška velikost ok – 6 x 6cm 5 x 5cm
100cm 29,00 Kč 32,00 Kč
125 cm 37,00 Kč 40,00 Kč
150 cm 44,50 Kč 48,00 Kč
160 cm 47,50 Kč 51,00 Kč
175 cm 52,00 Kč 56,00 Kč
200 cm 59,00 Kč 64,00 Kč

Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Výška průměr drátu/počet drátů cena
100 cm 1,6/2/11 15,50 Kč
125 cm 1,6/2/13 17,30 Kč
150 cm 1,6/2/14 19,50 Kč
160 cm 1,6/2/15 20,30 Kč
160 cm 1,6/2/23 28,00 Kč

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu: 
napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné, 

sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!!  Doprava zdarma.

PLETIVO

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659 

www.prodej-pletiva.cz
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Duben 2014 INZERCE

www.tabory-vysocina.cz
VYBERTE SI...

TÁBORY VYSOČINA:
* největší regionální katalog táborů
* tábory z Vysočiny i celé ČR
* možnost přihlášení...

RADY PRO RODIČE:
* jak vybrat správný tábor?
* poprvé na tábor?

 Veřejná vysoká škola nabízí tříleté 
 bakalářské studijní obory v prezenční 
 i kombinované formě studia: 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, Jihlava

aplikovaná informa  ka (p)
cestovní ruch (p, k) 
 nance a řízení (p, k)

počítačové systémy (p, k)
porodní asistentka (p)
všeobecná sestra (p, k)
zdravotně sociální  pracovník (p)
Absolvent získává   tul bakalář (Bc.)

Dlouhodobá praxe v rámci studia!

Podání přihlášek
ke studiu
do 30. 4. 2014

  informace:.

  studijní oddělení.

  tel.: 567 141 181.

  email: studijni@vspj.cz.

  www.vspj.cz.

do 28. 7. pro 2. kolo

PROGRAM 
PIVOVAR

PROGRAM 
NÁMĚSTÍ

14.00   

VENKOVSKÁ 
KAPELA
15.15 
HARMONIKY 
ZE TŘÍDY 
PÍ. UČITELKY 
LAŠTOVIČKOVÉ
16.30     
HAVLÍČKOBRODSKÁ 12

18.30      
LIBKOVANKA
20.30     
AMIX

HC REBEL A REBEL HEARTS
STEN MARKETING HB OSTROV
FC SLOVAN
DĚTSKÝ KOUTEK A SOUTĚŽE
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
AEROBIC BM FITNESS

13.00
JAN 

SMIGMÁTOR
A POLENSKÝ 

BIG BAND

14.00

KŘEST
ORIGINÁLNÍ 

PIVNÍ 
KUCHAŘKY
MARKÉTY

HRUBEŠOVÉ
14.30

JELEN
15.45

EL BRKAS
17.30

ŠATLAVA
19.15      
365
21.45

FOUSATEJ 
HAT

A DALŠÍ: 

MEDIÁLNÍ PARTNER:
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TŘICÁTÝ ROČNÍK BĚHU 
MĚSTEM JARMILY 
KRATOCHVÍLOVÉ OVLÁDLI 
ZAHRANIČNÍ BĚŽCI
Téměř 150 účastníků se postavi-
lo v neděli 20. dubna v Golčově 
Jeníkově na start třicátého ročníku 
silničního Běhu městem Jarmily Kra-
tochvílové. Běží se v rámci Českého 
běžeckého poháru ve třech věkových 
kategoriích pod záštitou hejtmana 
Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD).

Na patnáctikilometrové trati 
byl nejrychlejší Keňan Joel Maina 
Mwangi, také další tři místa obsa-
dili jeho krajané, první z českých 
běžců doběhl na jedenácté příčce 
Pavel Novák z SK Chotěboř. Ten byl 
nejrychlejší v kategorii mužů 40–49 
let. Do první dvacítky se vedle Pavla 
Nováka a dalších pěti českých účast-
níků vešel ještě Leoš Peloch z Cho-
těboře. Také mezi ženami domino-
valy zahraniční běžkyně – za první 
Gladys Jepkirui Biwott z Keni byla 
nejrychlejší Češkou pátá Petra Dvo-
řáková z Čáslavi. Milan Pilař

Tečka za dětskou olympiádou 
SPORT

Martina Sáblíková předává s hejtmanem Jiřím Běhounkem ocenění mladým olympionikům.
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V Novém Městě na Moravě vyroste 
centrum olympijských sportů
Premiér Bohuslav Sobotka při své 
návštěvě kraje zavítal i do Vysoči-
na Areny v Novém Městě na Mo-
ravě. Podpořil plány, podle kte-
rých by se moderní areál měl stát 
národním centrem olympijských 
sportů. Vyrůst by tam měla i rych-
lobruslařská hala.

„Dokážu si představit, že tady 
v Novém Městě na Moravě by 

mohlo být jedno ze šesti olympij-
ských center, jeho rozvoj i pro-
voz by finančně podpořila vláda,“ 
slíbil po prohlídce novoměst-
ského areálu premiér Bohuslav 
Sobotka.

Vedle biatlonu a horských kol by 
ve Vysočina Areně mělo najít záze-
mí i rychlobruslení. Podle Sobotky 
by totiž na Vysočině mohla vyrůst 

víceúčelová rychlobruslařská 
hala. „Tím by se otevřela i mož-
nost pro další sporty, například 
curling, krasobruslení nebo tře-
ba hokej,“ říká Jiří Hamza, mana-
žer českých biatlonistů. V plánu je 
i stavba moderního lyžařského tu-
nelu na letní přípravu pro biatlon.

Modernizaci a rozvoj areálu ví-
tají i přední čeští sportovci. Tre-
nér Martiny Sáblíkové Petr Novák 
vyjádřil se záměrem spokojenost. 
„Věřím, že tady nakonec rychlo-
bruslařská hala vyroste a že v ní 
Martina bude trénovat už na další 
olympiádu,“ nešetřil optimismem 
trenér zlaté medailistky ze Soči.

Pokud vláda vznik olympij-
ských center schválí, mohlo by se 
začít stavět už příští rok. Celkem 
by se do novoměstského areálu 
měly nainvestovat stovky milionů 
korun a celý projekt by měl být do-
končen za několik let.

Ondřej Rázl

ČTYŘI MEDAILE PRO ATLETY 
Z VYSOČINY Z VETERÁNSKÉHO 
MISTROVSTVÍ SVĚTA

Českým biatlonistům by v novém centru mohli vyrůstat kvalitní nástupci.

Úspěšní veteráni z Vysočiny: zleva 
Jiří Marek, Jiří Brychta a Vladimír 
Srb.

V Horáckém divadle v Jihlavě se 
v první polovině dubna uskuteč-
nila definitivní tečka za Hrami VI. 
zimní olympiády dětí a mládeže 
České republiky na Vysočině, kte-
ré probíhaly šest dní ve druhé po-
lovině ledna po celém území kraje. 
Na setkání v divadle se představi-
lo šestadvacet mladých sportov-
ců z Vysočiny, kteří se umístili 
na druhém až šestém místě. Moh-
li se setkat s úspěšnými olympi-
oničkami ze Soči, zlatou rychlo-
bruslařkou Martinou Sáblíkovou 
a stříbrnou biatlonistkou Veroni-
kou Vítkovou.

Martina Sáblíková také inspi-
rovala dalších 27 olympioniků 
z řad hokejistů a rychlobruslařů, 
kteří pro Vysočinu získali kov nej-
cennější. Celou organizaci úspěš-
né dětské olympiády také ocenil 
místopředseda olympijského vý-
boru Filip Šuman, který vyzdvihl 
schopnosti pořadatelů a to, jak se 
vypořádali s nepříznivým poča-
sím. Jaroslav Loskot

fo
to

: a
rc

hi
v 

R 
M

ED
IA

fo
to

: a
rc

hi
v 

Jiř
íh

o 
Br

yc
ht

y

Na Mistrovství světa Masters 
v atletice v Budapešti, kterého se 
účastnilo 3821 závodníků ze sedm-
desáti zemí světa, vybojovali atleti 
z Vysočiny tři individuální a jednu 
týmovou medaili v půlmaratonském 
závodu.

V kategorii M35 získal titul mi-
stra světa Vladimír Srb z Jihlavy 
v čase 1:09:25, stříbrnou medaili 
získal Jiří Brychta z Havlíčkova Bro-
du, který závodí za TJ Nové Město 
na Moravě, v čase 1:11:03 a spo-
lečně s Jiřím Markem z Havlíčkova 
Brodu si odvezli stříbrnou medaili 
v týmech, když skončili za Ukrajinou 
a porazili Rusko, Španělsko, Němec-
ko, Rakousko, Finsko a Maďarsko. 
V kategorii M50 získal další medaili 
pro Českou republiku Pavel Krato-
chvíl z Rudíkova v čase 1:15:35.

V polovině června se zúčastní 
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu 
v polské Nowe Rudě, v srpnu Mis-

trovství Evropy v tureckém Izmiru 
a na začátku září Mistrovství světa 
v běhu do vrchu v rakouském Telfe-
su. Milan Pilař

Úspěšná olympionička a její následovatelé z Vysočiny.

Martina Sáblíková s jedním z úspěšných mladých reprezentantů Vysočiny.

Se světelnou show vystoupili členové taneční skupiny Magnis.Medailistky ze zimních olympijských her Martina Sáblíková a Veronika Vítková.

Video na  
iKrajvysocina.cz
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