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Na začátku června 
jsem měl možnost spo-
lu s několika dalšími 
zastupiteli poprvé na-
vštívit náš partnerský 
kraj – Zakarpatskou 
oblast Ukrajiny. Ten-
to kraj v meziválečné 
době patřil k česko-

slovenskému území a s nemovitým dědictvím 
naší první republiky se zde můžeme setkat po-
měrně často. Těšilo mě, že toto období patřilo 
i dle vyprávění místních k těm lepším, na roz-
díl od jiných historických etap. Čechoslová-
ci sem přinášeli vzdělání, výstavbu potřebné 
infrastruktury a podobně, zatímco jiní zde 
před první Československou republikou i po ní 
bídačili místní obyvatele. 

Obsahem naší pracovní cesty byla jednání 
se zástupci samospráv, státní správy, spolků 
a oblastí školství, cestovního ruchu a země-
dělství nad dalšími tématy společné spolu-
práce a navazování partnerství mezi dalšími 
organizacemi. V programu byla i návštěva 
některých projektů, které byly financovány 
za přispění kraje Vysočina, např. v zařízení pro 
postižené děti v Tjačivu, v zrekonstruované 
škole v Lazeščyně nebo v novém ekoinfocent-
ru na Středu Evropy. Mohli jsme se přesvědčit 
o tom, že peníze byly vynaloženy maximálně 
efektivně a na velmi potřebné akce. Na všech 
místech jsme viděli, že místní si naší pomo-
ci velmi váží a mají z ní radost. Myslím si, že 
i my se máme od našich partnerů co učit, mi-
nimálně toleranci a schopnost soužití s jinými 
národnostními menšinami, kterých je na Za-
karpatí požehnaně.

Martin Hyský, radní kraje Vysočina 
pro oblast regionálního rozvoje, ČSSD

Číslo měsíce: 10
Kraj Vysočina si v letošním roce připomíná desá-
té výročí svého vzniku. Za deset let prožili lidé 
v regionu mnoho událostí a kraj se dostal v řadě 
ukazatelů mezi přední regiony České republiky.

Vážení čtenáři měsíčníku Kraj Vysočina,
počínaje tímto vydáním se budeme na stránkách na-
šeho měsíčníku vracet k událostem, které jsou spjaty 
s desetiletou historií kraje Vysočina. V letošním roce 
si připomínáme první kulaté výročí vzniku našeho 
kraje a redakce vám přináší i první ohlédnutí za his-
torií, resp. za prvními měsíci existence Vysočiny.

Kraj jako vyšší územně samosprávný celek České 
republiky vznikl v roce2000. Do května 2001 se jme-
noval Jihlavský kraj. Prvním hejtmanem byl Franti-
šek Dohnal (2000 – 2004), následovali Miloš Vystrčil 
(2004 – 2008) a Jiří Běhounek (od 2008).

text: redakce  foto: archiv

Skutek roku 2009 
Sedmadvacet nejlepších skutků 
ocenili na zámku v Jaroměřicích.

2 Krajské záslužné medaile 
letos získalo pětadvacet záchranářů, 
policistů a hasičů.

3 Pelhřimov centrem rekordů 
Jedná se o největší akci svého druhu 
na evropském kontinentě.

4 Tip na výlet 
Mladý umělec se rozhodl ozdobit  
svůj rodný kraj betonovými sochami.

5

Druhý červnový den patřil 
v Jihlavě Dnu otevřených 
dveří sídla kraje Vysočina. 
Po celý den si mohli 
návštěvníci prohlížet 
pracovní prostory 
zaměstnanců úřadu, 
ale také se zúčastnit 
bohatého programu.

„Tentokrát jsme doprovodný program za-
měřili na bezpečnost, na všechny možné 
způsoby zajištění. Počínaje integrovaným 
záchranným systémem přes struktury za-
bývající se zabezpečujícími systémy až 
po vojenskou policii nebo policii, která pro-
vádí výcvik se psy nebo hledá výbušniny,“ 
uvedl hejtman kraje Jiří Běhounek (ČSSD).

Dopoledne se uskutečnily přednáš-
ky pro žáky základních a středních škol 
na téma kriminalita, drogy a alkohol. „Mlu-
vili jsme se studenty především o tom, jaký 
je dopad zneužívání drog a alkoholu na vý-
voj kriminality v našem kraji,“ dodal Josef 
Pokorný, který má na starosti oblast pre-
vence kriminality.

Návštěvníci se mohli také podívat 
na ukázku práce kynologů nebo zjistit, jaké 
nebezpečí hrozí dětem i dospělým na in-
ternetu a jak mu čelit. Zajímavým bodem 
programu byly i ukázky sebeobrany, zásah 
proti pachateli trestného činu nebo před-
náška horolezce Radka Jaroše.

Krátce po poledni oslavili zástupci kra-
je společně se všemi návštěvníky deset let 
od vzniku kraje Vysočina a ochutnali na-
rozeninový dort. Velkou pozornost si zís-
kal v průběhu celého dne především pyro-
technický robot vyhledávající a likvidující 
nastraženou výbušninu, který je jediným 
exemplářem v České republice.

text a foto: Monika Fiedlerová

Kraj otevřel dveře sídla 
a oslavil své desáté výročí

Značka Vysočina regionální produkt pro další výrobce

Hejtman Jiří Běhounek a ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec u narozeninového dortu

Robota Maxíka vlastní kraj Vysočina jako jediný v ČR Návštěvníci si mohli nechat změřit cukr v krvi

Čtveřice výrobců převzala 
v červnu certifikáty, které 
garantují zákazníkům původ 
produktu z Vysočiny. Tím 
se rozšířil (od října 2007) 
počet výrobků s označením 
Vysočina regionální produkt 
na šestatřicet.

Vedle piva z chotěbořského pivova-
ru, krucemburské klobásy Vysočina 
a vinutých perel Jany Paškové z Tře-
bíče bude také Hana Číhalová z Jihla-
vy nově opatřovat tímto certifikátem 
své ručně malované hedvábí. „Uděle-
ní značky je pro mne čest, považuji to 

za určité ohodnocení svojí práce, kte-
rá mě ale moc baví a je mi obrovským 
koníčkem. Pro moje zákaznice by pak 
udělení značky mělo být zárukou kvali-
ty. Věřím, že mé výrobky budou prezen-
tovat náš kraj Vysočina v tom nejlepším 
slova smyslu, neboť své výrobky pro-
dávám v galeriích a buticích v různých 
krajích, a tak výrobek s logem kraje Vy-
sočina se dostane skutečně do různých 
koutů naší republiky,“ vyznává se Hana 
Číhalová.

Zajímavostí mezi certifikovanými 
nováčky jsou i tzv. vinuté perly, které 
patří mezi nejstarší z výrobních tech-
nologií. První zmínky jsou už v době 
bronzové.

text: Milan Pilař  foto: archiv Hany Číhalové Malované hedvábí Hany Číhalové se už honosí značkou Vysočina regionální produkt

Takoví jsme byli... ustavující historicky první jednání 
krajského zastupitelstva, byly Vánoce roku 2000.

V roce 2001 rozhodli občané našeho regionu 
ve veřejné anketě o podobě znaku a praporu kraje 
Vysočina. Dnes oba symboly zdobí zralé jeřabiny.

Internetové stránky měsíčníku Kraj Vysočina najdete  
na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz
http://www.iKrajvysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
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Kraj ocenil nejlepší skutky na Vysočině

Nový domov pro seniory v Havlíčkově Brodě

Vír na Žďársku Vesnicí roku na Vysočině

Na začátku června ocenili 
na zámku v Jaroměřicích 
nad Rokytnou zástupci 
kraje Vysočina 
sedmadvacet nejlepších 
dobrovolníků v anketě 
Skutek roku 2009. Rada 
kraje Vysočina vyhlásila 
anketu letos poprvé.

„Impulsem k oceňování skutků byl fakt, 
že dobrovolníci dělají svou činnost bez 
nároku na jakoukoliv finanční odměnu. 
Chybělo také ocenění za jejich bohulibou 
práci, a proto vznikl Skutek roku,“ říká 
iniciátor ankety Martin Hyský, radní kra-
je Vysočina pro oblast regionálního roz-
voje (ČSSD).

Aktivita má vyjádřit uznání aktivní 
dobrovolné činnosti jednotlivců i orga-
nizací. Celkem se cena předávala v deví-
ti soutěžních kategoriích: oblast sociál-
ní, zdravotně postižených a volného času 
dětí a mládeže, kultury a umění, zdraví, 
poradenství, osvěty a vzdělávání, méně 
známé aktivity spojené s agendou 21 
a společenskou odpovědností firem.

„Chtěli bychom, aby se tato akce sta-
la pravidelným a tradičním setkáním, 
které připomene všechny mimořádné 
výkony předešlého roku v našem kraji, 
které byly uskutečněny nezištně a s cílem 
pomoci zkvalitnit život jeho obyvatel,“ 

uvedl Martin Hyský. Jedním z nejobdi-
vuhodnějších skutků byl počin studentů 
jihlavské průmyslovky, kteří dobrovolně 
vstoupili do databáze pro odběr kostní 
dřeně. „To ocenění by mělo spíše patřit 
všem, kteří bojují se zdravím, ne těm, 

kteří se jim snaží pomoci,“ říká jeden 
z oceněných studentů Petr Pometlo.

„V prvním ročníku ankety veřejnost 
rozhodovala ve veřejném hlasování o 112 
nominovaných skutcích. Organizátorům 
přišlo celkem 4231 hlasů. Absolutním 

vítězem v počtu obdržených hlasů byl re-
žisér Antonín Antl ze Zvěrkovic, které-
ho svým hlasem podpořilo 213 hlasují-
cích,“ uvedl něco málo ze statistik ankety 
hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD).

text: Ondřej Rázl  foto: Zbyněk Hobza

Od 1. června se stala na rok a půl 
domovem pro seniory z Domova 
důchodců ve Ždírci u Jihlavy 
opravená budova bývalé 
chirurgie v areálu Nemocnice 
Havlíčkův Brod. Objekt prošel 
rekonstrukcí za více než 92 
milionů korun. Domov důchodců 
ve Ždírci u Jihlavy se začne 
na podzim opravovat.

„Stávající dispoziční uspořádání domo-
va ve Ždírci už nevyhovuje standardům 

poskytování sociálních služeb a součas-
ným požadavkům na kvalitu bydlení. Chy-
bí bezbariérový výtah, sociální zařízení 
nejsou součástí pokojů, kuchyně nesplňu-
je požadované hygienické normy,“ zdů-
vodnil stěhování a opravy ždíreckého 
domova Petr Krčál, krajský radní pro sociá- 
lní oblast (ČSSD). Podle jeho slov nelze pro-
vádět rekonstrukci ve Ždírci za provozu, 
proto se klienti i zaměstnanci dočasně pře-
stěhují do prostor nového domova v Brodě.

Nový domov pro seniory nabídne 52 
lůžek v jedenácti třílůžkových, devíti 
dvoulůžkových a jednom jednolůžkovém 
pokoji. Vedle toho tu budou k dispozici 

čtyři pokoje pro hospicovou péči. Během 
rekonstrukce bývalého nemocničního pa-
vilonu došlo k výměně střešní krytiny, 
oken, podlah, bourání stropních konstruk-
cí, výměně elektroinstalací a rozvodů.

„Je dobře, když se chátrajícím budovám 
vdechne nový život, najdou své uplatnění 
a dokážou zvýšit kvalitu lidského života. 
Na druhé straně je však třeba zdůraznit, že 
základem péče o naše seniory by měly být 
dostupné sociální služby, rodinné prostře-
dí a mezigenerační odpovědnost,“ uvedl při 
slavnostním otevření domova hejtman Jiří 
Běhounek (ČSSD).

text: Milan Pilař  foto: Ondřej Rázl

Vesnicí roku se letos v kraji Vysočina sta-
la obec Vír na Ždársku, vybrala ji krajská 
porota, která současně rozdělila i patnáct 
dalších cen a uznání. „Rok od roku je úro-
veň soutěže lepší, na tom se shodla celá 
komise. Obce se přihlašují až tehdy, ma-
jí-li co ukázat. Na každou stuhu je více 
uchazečů, ale získat ji může jen jeden. 
Zlatou stuhou oceněný Vír patří se svý-
mi 724 obyvateli mezi větší obce v kraji. 
Na první pohled upoutá svou upravenos-
tí a množstvím udržované zeleně. Obec 
zaujala komisi svým velmi bohatým kul-
turním životem a zapojením dětí do dění 
v obci, např. akcemi Vír čte dětem, Vírský 
vánek (divadelní festival), Ve víru har-
monik, Vírský sumec (přehlídka count-
ry kapel). Množství sportovních aktivit 
má v obci dlouholetou tradici a obyvate-
lé vymýšlejí stále nové. Několikrát ročně 
se v místní galerii střídají výstavy obra-
zů, fotografií a dalších exponátů. Obec 

je aktivní v přípravě různých projektů 
a každoročně úspěšně čerpá prostřed-
ky z dotačních titulů,“ uvedl František 

Broža, předseda krajské komise. Podle 
jeho slov se některé obce přihlašují léta, 
ale každý rok se objeví nové, stalo se tak 

i letos, kdy se zúčastnilo o pět obcí více 
než loni. „Naše obec Pikárec zvítězila 
v roce 2008, kdy jsme se přihlašovali už 
po třinácté. Z vlastní zkušenosti vím, že 
když pak starostové a další zástupci obcí 
navštíví v daném roce vítěznou obec, vždy 
si mohou odnést poznatky pro svou ves-
nici do dalšího ročníku soutěže,“ dodává 
předseda komise a starosta Pikárce. Sou-
časně poznamenává, že se v každé obci dá 
něco vyzdvihnout. „Nebylo obce, která by 
úplně propadla, kde by nezaujalo vůbec 
nic. Například Jiratice je malá obec, ale 
dokázala nás příjemně překvapit; nebo 
obec Blažkov, která představila hasič-
skou techniku,“ uzavírá František Broža. 
Cenu za vítězství předá zástupcům Víru 
koncem července hejtman kraje Vysočina 
Jiří Běhounek.

text: Milan Pilař  foto: Ladislav Stalmach

Senioři ze ždíreckého domova oceňují nově zrekontruované prostory v bývalé brodské nemocnici

Vesnice roku Vír má své kouzlo

Zdeňka Jonášová, Jiří Fuxa a Jan Bukovský získali nejvyšší ocenění v kategorii sociální oblast.

Nejvyšší ocenění 
Vysočiny má  
šest nominací
Šest osobností schválilo v červnu Za-
stupitelstvo kraje Vysočina na udělení 
Nejvyššího ocenění kraje Vysočina. Třetí 
ročník předání Nejvyššího ocenění kraje 
Vysočina se uskuteční 22. října v Horác-
kém divadle v Jihlavě.

Seznam nominovaných 
• Zdeněk Geist – Člen PTP, aktivně 
činný při připomínání nezákonnos-
tí minulého režimu, šíří odkaz PTP 
mezi mladou generací.
• Miroslav Marek – Spolutvůrce 
a spolukoordinátor originální-
ho know-how, které dalo a dává 
regionu punc originality a mimo-
řádnosti.
• Václav Miláček – Celoživotní pří-
nos v oboru pediatrie s přesahem 
krajské úrovně, lékařská osobnost 
a uznávaný odborník a konzultant.
• Stanislav Neveselý – Jeden z nej-
úspěšnějších hokejových koučů 
v historii národního hokeje, regio-
nální sportovní patriot.
• Michal Stehlík – Klíčová osob-
nost při přípravách Dolnorakous-
ké zemské výstavy, hlavní kurátor 
výstavy, ceněný odborník v oblasti 
historie.
• Zdeněk Vyhlídal – Celoživotní 
přínos v oboru literatury, zaměřil 
se na pověsti a lidová vyprávění 
z Českomoravské vrchoviny. 

text: Milan Pilař

Po Bíteši začala 
sloužit záchranka 
i v Přibyslavi
Od počátku června slouží obyvatelům 
Přibyslavska nové výjezdové stano-
viště Zdravotnické záchranné služby 
kraje Vysočina. Téměř šestimiliono-
vou přestavbu rodinného domu, který 
poskytlo město, zajistil krajský rozpo-
čet. Zdravotnická záchranná služba 
bude v městském objektu díky kraj-

ské investici v následujících 55 letech 
zdarma. Základna na Bechyňově ná-
městí v Přibyslavi nabídne záchraná-
řům moderní vybavení a odpovídající 
zázemí. V přízemí jsou dvě garážová 
stání se směrem výjezdu do Žižkovy 
ulice. „Bylo to jedno z nejvhodnějších 
míst, která se v Přibyslavi nabízela, 
a to i s ohledem na dobrou dostup-
nost do různých částí katastru obce,“ 
dodal Libor Joukl, náměstek hejtmana 
pro oblast majetku (ČSSD).

Stejně jako ve Velké Bíteši bude 
i v Přibyslavi čtyřiadvacetihodinový 
provoz výjezdového stanoviště a bude 
ho zajišťovat střídavě desetičlenný tým 
školených pracovníků. V pořadí třetí 
výjezdové stanoviště otevře v letošním 
roce Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina v červenci v Jemnici.

text a foto: Milan Pilař

Děti postavily  
v Horní Krupé  
velké město z lega
V prvním červnovém týdnu stavěly děti 
za pomoci svých rodičů velké legové 
město, které pak předvedly návštěvníkům 
sídla Sboru Církve bratrské.

„Cílem projektu je budovat kreativitu 
dětí, protože nám přijde smysluplné sta-
vět a používat fantazii. Právě v tomhle je 
takový dobrý prostředník lego,“ prozradil 
Roman Neumann, organizátor projektu 
stavby legového městečka. 

Mladí stavbaři nebyli pouze z Horní 
Krupé nebo z blízkých vesnic, ale do pro-
jektu se zapojily i děti z Přibyslavi, dokon-
ce i z Kutné Hory. Malí stavebníci za tři 
dny své odpolední práce zvládli vyplnit 
celou plochu o rozměrech 8 x 3,5 metru 
ve tvaru kříže, kde vyrostl kostel, hrady, 
pizzerie, pošta, letiště, přístav nebo nádra-
ží. Celé městečko se koncem týdne roz-
bořilo a lego jako celorepublikový projekt 
putovalo za dalšími dětmi do jiných měst.

 text a foto: Monika Fiedlerová

Sídlo zdravotnické záchranné služby 
v Přibyslavi

Tým přibyslavských záchranářů slouží 
čtyřiadvacet hodin denně

V legovém městečku nechyběl přístav, 
kostel ani nádraží

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
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Hasiči, policisté i záchranáři 
získali záslužné medaile
Medaile za záchranu 
lidského života nebo 
za pracovní nasazení 
si ve středu 26. května 
přijeli do Horáckého 
divadla v Jihlavě 
převzít hasiči, policisté 
i záchranáři.
„Cena vznikla jako poděkování všem, 
kteří jsou součástí složek přispívajících 
k bezpečnosti, ochraně zdraví a majet-
ku, a to jak profesionálům, tak stateč-
ným občanům,“ prozrazuje hejtman 
kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

Oceněné vybírali zástupci jednotli-
vých složek Integrovaného záchranné-
ho systému. Medaile II. stupně získali 
profesionálové za vysoké pracovní na-
sazení, mezi nimi byla i operátorka zá-
chranné služby Hana Trojanová nebo 
ředitel Krajského ředitelství Policie 
kraje Vysočina Josef Bačkovský. „Pro 

mě jako pro policistu má ocenění vel-
kou cenu. Chápu to tak, že ocenění je 
i pro další policisty a občanské zaměst-
nance, kteří v roce 2009 svědomitě 

pracovali na tom, aby policejní kraj 
vznikl úspěšně k 1. lednu 2010,“ uve-
dl ředitel Josef Bačkovský. Oceněn byl 
i hasič Milan Málek, který od hejtmana 

kraje převzal medaili I. stupně za zá-
chranu lidského života, když v rám-
ci svých mimopracovních aktivit po-
mohl vážně zraněné snowboardistce. 
„Bylo to hodně rychlé. Důležité bylo, 
abychom ji dostali ze sjezdovky. Co 
máme dělat, vyplynulo ze situace 
samo, na tom už pak nic nebylo,“ do-
dává skromně Milan Málek. Mezi oce-
něnými byli i lidé, kteří nejsou profe-
sionálními záchranáři, ale také životy 
zachránili. Medaili I. stupně za svůj čin 
převzal i jednašedesátiletý Jiří Holas, 
který vytáhl topící se ženu z městské-
ho rybníka v Novém Městě na Moravě. 
„Vybavuji si toho dost, ale ze začátku 
jsem nepřemýšlel. Člověk do toho vlít-
ne a až potom mu dochází, co se moh-
lo stát. Lidé z mého okolí mi zpětně ří-
kali, že jsem si toho na svůj věk dovolil 
dost,“ přiznává dnes už s úsměvem Jiří 
Holas. V rámci letošního třetího roční-
ku rozdal hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek celkem 25 medailí, z toho 
šest medailí prvního stupně.

text a foto: Monika Fiedlerová

Podpora vzniku nových 
pracovních příležitostí

Zastupitelé kraje zvolení za KDU- 
-ČSL s obavami sledují vývoj ne-
zaměstnanosti na Vysočině. Při 
hledání, jak zmírnit tuto neblahou 
situaci, navrhli dopisem hejtmanovi 
kraje Vysočina (z 11. 3. 2010), aby 
zastupitelstvo kraje v roce 2010 
ještě jednou vyhlásilo grantový 
program Fondu Vysočiny „Rozvoj 
podnikatelů“ s alokací 10 mil. Kč.

V minulosti byla podpora ma-
lých a středních firem součástí 
hospodářské politiky kraje Vysoči-
na. Příspěvek na pořízení nových 
technologií a výrobních prostředků 
i případné rozšíření výroby a vý-
robních prostor je často klíčový pro 
další rozvoj firmy a tím i zajištění 
zaměstnanosti obyvatel Vysočiny. 
Horší přístup ke kapitálu ve srovná-
ní s velkými podniky je objektivní 
nevýhodou malých a středních pod-
niků. Také obvykle nemohou žádat 
o podporu ze zdrojů Evropské unie, 
aby tak posílili svou stabilitu a kon-
kurenceschopnost.

Výhodou je, že i v době hospo-
dářské recese jsou malé a střední 
podniky operativnější a přizpůso-
bivější než velké firmy a dokáží 
udržet pracovní místa. Proto jsme 
uvítali rozhodnutí Rady kraje  
(z 8. 6. 2010) vyhlásit opětovně 
tento grantový program, a i když je 
navrhovaná podpora „pouze“  
7 mil. Kč, rádi ji na jednání zastupi-
telstva kraje podpoříme.

Václav Kodet

předseda klubu KDU-ČSL v krajském 
zastupitelstvu

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek předává záslužnou medaili I. stupně za záchranu lidského 
života Tomáši Heřmánkovi (vpravo Čestmír Boudný a vlevo Jiří Holas)

Kraj podporuje podnikatele z regionu
Taková pomoc je významná obzvláště 
v době hospodářské recese, neboť význam 
těchto firem je dán jak jejich často rozho-
dující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, 
tak jejich přizpůsobivostí,“ uvedl Vladimír 
Novotný, náměstek hejtmana (ČSSD). 

Jednou z podpor, kterou mohou pod-
niky na Vysočině získat už několik let, je 
dotace z Fondu Vysočiny. Kraj Vysočina 
takto podporuje subjekty, které nema-
jí mnoho šancí na získání dotací. „Pro 
skupinu malých podniků do padesáti za-
městnanců jsme letos na jaře po šesté vy-
hlásili grantový program Rozvoj podni-
katelů 2010 a rozdělili 10 milionů korun. 
Cílem této podpory bylo posílení malých 
podniků v našem regionu a zvýšení je-
jich konkurenceschopnosti příspěvkem 
na nákup technologií, nákup strojů a sta-
vební úpravy ve firmách vedoucí k jejich 
rozvoji. Dotace byla podmíněna spolufi-
nancováním ze strany podnikatele. Tím 
jsme docílili toho, že se peníze dostaly 
do rukou stabilních a životaschopných fi-
rem. Je pozitivní, že podpora vyvolala in-
vestice ve výši zhruba 35 miliónů korun,“ 
dodává Vladimír Novotný. Ještě před 
prázdninami budou krajští zastupitelé 
rozhodovat o dalších sedmi milionech, 
které chce kraj na dotacích rozdělit v dru-
hém kole zmíněného grantového progra-
mu. Kraj tak v letošním roce rozdělí mezi 
střední a malé podnikatele rekordních  
17 milionů korun.

Na pomoc podnikatelům spustil 
krajský úřad nový internetový portál  
www.kr-vysocina.cz/pro-podnikatele.asp 
 s aktuálními informacemi z oblasti in-
vestičních příležitostí v regionu, veřej-
ných zakázek, Fondu Vysočiny nebo 
o podnikatelských misích, které kraj při-
pravuje ve spolupráci s hospodářskou 
komorou.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje Vysočina

Mateřská centra Vysočiny mají podporu kraje
Několik desítek mateřských cen-
ter v kraji Vysočina nabízí sebe- 
realizaci nejen matkám na mateřské do-
volené, které se odchodem z práce a díky 
péči o děti mohou přechodně ocitnout 
v izolaci. „Kraj Vysočina podpořil činnost 
center téměř půlmilionovou částkou. 
Projekty jednotlivých center jsou důle-
žitou součástí nabídky sociálně oriento-
vaných aktivit v kraji. Pracovnice center 
nabízejí uživatelům aktivity zaměřené 
na vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové 
náměty na vyplnění volného času, sdílení 
a konzultace problémů v oblasti rodinné-
ho života a jsou prevencí sociální izolace. 
Výběrová komise podpořila žádosti za té-
měř čtyři sta tisíc,“ uvedl Petr Krčál, radní 
pro sociální oblast (ČSSD).

„Síť mateřských center v České republi-
ce patří mezi nejpropracovanější v Evropě, 

například v Polsku jsou mateřská centra 
v počátcích stejně jako v Maďarsku, Bul-
harsku, ale i Španělsku,“ vysvětluje Daria 
Čapková, koordinátorka Sítě mateřských 
center v kraji Vysočina, která se zúčastnila 

v červnu workshopu v holandském v měs-
tečku Schoorl, kde mohla srovnávat na-
bídku dalších dvanácti zemí světa. Za-
jímavým tématem setkání bylo podle ní 
představení slovenského modelu Akade-
mie praktického rodičovství.

V kraji Vysočina je v současnosti okolo 
dvou desítek mateřských center s pravi-
delnou činností. Podle Anny Machátové, 
předsedkyně občanského sdružení Tře-
bíčské mateřské centrum, které je nej-
větším na Vysočině, jsou mezinárodní 
setkávání přínosná nejen v rámci výmě-
ny zkušeností a předávání dobré praxe. 
„Uvědomujeme si, že mateřská cent-
ra nejsou samozřejmostí v každé zemi, 
i když o jejich společenské potřebnosti už 
nikdo ve světovém měřítku nepochybu-
je,“ uzavírá Anna Machátová.

text: Milan Pilař  foto: Daria Čapková

Zástupkyně mateřských center Vysočiny 
v Holandsku, Daria Čapková a Anna Machátová

Podnikatelské prostředí Vysočiny tvoří ze sedmdesáti procent 
malé a střední firmy, které mají často rodinný charakter. Jedná 
se převážně o firmy řemeslného charakteru, silné zastoupení má 
i zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Kraj do tohoto sektoru 
v letošním roce poslal nejvyšší dotace ve své historii.

Vysočina plánuje nový 
integrovaný dopravní systém

Želivské kulturní léto se blíží

Vedení kraje Vysočina plánuje, že od roku 
2012 začne na území regionu fungovat 
Integrovaný dopravní systém (IDS). Do IDS 
bude postupně začleněna veřejná linková 
autobusová doprava, městská hromadná 
doprava tam, kde ji 
města nabízejí, a do-
prava železniční. Nový 
systém počítá i s na-
bídkou zónových ta-
rifů a případných slev 
na cestování. Cestující 
budou moci přestupo-
vat mezi vlakem i auto-
busem pouze na zákla-
dě jediné bezkontaktní 
čipové karty. Její využití 
v dalších oblastech se 
připravuje.

„Zavedením IDS v kombinaci s poříze-
ním nových vlaků Českými drahami by se 
mohlo podařit zatraktivnit veřejnou do-
pravu a omezit cestování osobními auty. 
Denně totiž dojíždí do práce 79 tisíc lidí 
a 29 tisíc žáků do škol,“ uvedl krajský ná-
městek pro dopravu Libor Joukl (ČSSD).

Výhodu pro pasažéry autobusových i vla-
kových spojů vidí Libor Joukl především 
v neomezování rozsahu základní dopravní 
obslužnosti, ve sladění jízdních řádů a usnad-
nění přepravy v rámci regionu. Kraj by tím-

to opatřením rád dosáhl 
efektivního využití kapaci-
ty dopravních prostředků 
na jednotlivých spojích.

Zavedení a provo-
zování IDS bude stát 
rozpočet kraje Vysočina 
desítky milionů korun. 
Náklady si vyžádá na-
příklad prováděcí pro-
jekt a také informační 
kampaň pro veřejnost. 
Provozování systému 

pak bude každý rok stát přes osm milionů. 
„Ale každé zlepšení služeb něco stojí,“ po-
dotkl Joukl a dodal, že na základní doprav-
ní obslužnost teď kraj ročně přispívá vla-
kovým a autobusovým dopravcům zhruba 
půl miliardou korun. text: Ondřej Rázl

První ročník letního festivalu Musae Si-
loenses se uskuteční v létě v premonstrát-
ském klášteře v Želivě a bude ve znamení 
hudby, výstav a filmu Dobří holubi se vra-
cejí. Klášter se nedávno dostal do mapy 
národních kulturních památek. 

Program festivalu začíná 3. července 
a  uskuteční se dvanáct večerních a jedna 
týdenní akce, vrcholem festivalu budou 
na počátku září premiéry barokních skla-

deb z hudebních sbírek kláštera. Projekce 
filmu Dobří holubi se vracejí režiséra Duša-
na Kleina připomene období protialkoholní 
léčebny v klášteře. „Návštěvníci se mohou 
těšit nejen na duchovní, ale také jazzové 
koncerty, po nichž čekají na turisty noční 
prohlídky kláštera spolu s fotografickou vý-
stavou ze života želivských premonstrátů,“ 
doplňuje Marika Pečená, umělecká ředitel-
ka festivalu. text: Milan Pilař

denně dojíždí  
do práce 
79 000 lidí  

a 29 000 žáků  
do škol

„Stabilita těchto firem ovlivňuje stabilitu 
celého podnikatelského prostředí regionu. 
Kraj Vysočina usiluje o soustavný hospo-
dářský růst, a proto je podpora podnikům 

standardní součástí hospodářské politiky 
kraje. Podpora je cílena na překonávání 
objektivních nevýhod malých a středních 
podniků ve srovnání s velkými podniky. 

Regulační poplatky na Vysočině 
Vysočina poskytovala náhradu za regulační 
poplatky rok a půl. Za tuto dobu se nepodařilo 
v poslanecké sněmovně dosáhnout jejich zruše-
ní. Z reakcí a zájmu obyvatel je patrné, že pe-
níze určené na kompenzaci a poté na nabídku 
darů ve výši uhrazených regulačních poplatků 
byly dobře vynaložené především v případech 
seniorů a rodin s dětmi. Tyto skupiny jsou bohu-
žel nejvíce ekonomicky zatíženy nesystémovostí 
regulačních poplatků.

Přestože se ČSSD chystá předložit v Poslanec-
ké sněmovně PČR návrh zákona o poplatcích, 
bude Rada kraje Vysočina s ohledem na sou-
časný vývoj jednat 29. června 2010 o ukončení 
fungování systému poskytování darů za uhraze-
né regulační poplatky s platností od 1. červen-
ce 2010.

Více informací na www.zdravi-vysociny.cz. 
Dotazy lze adresovat na bezplatnou informační 
linku kraje Vysočina 800 809 809, nebo na mail:  
poplatky@kr-vysocina.cz.
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Pelhřimov podvacáté centrem rekordů

Prezident festivalu je držitelem rekordu v hodu kartou

Novoměstského rodáka ocenili i v Bruselu

Druhý červnový víkend 
se pelhřimovské 
Masarykovo náměstí 
už po dvacáté stalo 
dějištěm Mezinárodního 
festivalu rekordů 
a kuriozit. Jedná se 
o největší akci svého 
druhu na evropském 
kontinentě.
Jubilejní ročník festivalu rekordů a kuriozit 
navštívilo v parném počasí patnáct tisíc di-
váků a celkem bylo v době jeho konání do-
saženo 128 českých, slovenských, němec-
kých, srbských a světových rekordů. „Já 
jsem v Pelhřimově doma a jsem moc rád, že 
se organizátorům s podporou města i kraje 
daří udržet tuto ojedinělou akci. Je obdivu-
hodné, že parta nadšenců dokázala oslovit 
celou republiku a vytvořit spojení Pelhři-
mov-město rekordů,“ uvedl při své návště-
vě festivalu hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).

V pátek do Pelhřimova dorazil na-
příklad paraplegik Dušan Petřvalský ze 
Žďánic, který ujel na speciálním jízdním 

kole pro vozíčkáře s nehybnými dolní-
mi končetinami (tzv. handbike) během 
26,5 hodin celkem 353,7 km na trase 

Brno–Praha–Pelhřimov. „Nejtěžších bylo 
posledních třicet kilometrů, když jsme si 
dali oběd a pak to šlo hodně špatně,“ popi-
soval své pocity unavený rekordman.

Pot a únava byly znát i ve tváři několika-
násobného rekordmana Zdeňka Knedly 
alias Železného Zekona z Bystřice pod Ho-
stýnem. Ten dokázal odtáhnout boltcem 
pravého ucha osobní automobil Peugeot 
106 vážící i s řidičem 934 kg do vzdálenosti 
padesáti metrů v čase 49,91 vteřiny. „Jelo 
se mi velice těžce, neboť celá trasa byla mír-
ně do kopce. S tím pocitem to bylo jednou 
tak těžké,“ uvedl krádce po rekordu.

Vrcholem festivalu byla největší au-
togramiáda rekordmanů na světě. „Se-
šlo se zde celkem 155 borců zapsaných 
ve třetím vydání České knihy rekordů, 
kteří zasedli ke 165 metrům stolů. Mezi 
nimi nechyběla ani Věra Čáslavská, dr-
žitelka sedmi zlatých medailí z olympij-
ských her, legendární běžkyně Jarmila 

Kratochvílová, Martina Sáblíková, 
světová rekordmanka a dvojnásobná 
olympijská vítězka v rychlobruslení, 
šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel 
Loprais, Jan Stráský, předseda Klubu 
českých turistů, Ladislav Likler, před-
seda Klubu sběratelů kuriozit, ani de-
sítky dalších rekordmanů,“ vypočítává 
prezident agentury Dobrý den Miroslav 
Marek. 

Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově 
byl také zastávkou krajského promotýmu. 
V bílém stanu s nepřehlédnutelným logem 
Vysočiny byly i tentokrát k dispozici tipy 
na další zajímavé akce a výlety po regionu. 
S promotýmem kraje Vysočina se můžete 
potkat i Vy, a to opět v Pelhřimově. Posled-
ní víkend v sprnu se sem sjedou hasičské 
dechovky z celé republiky na Hasičský fes-
tival dechových hudeb a dny záchranářů. 
I tuto akci kraj Vysočina finančně podpo-
ruje. text a foto: Ondřej Rázl

Miroslav Marek, zakladatel agentury 
Dobrý den, se před lety musel rozhod-
nout, zda zůstat v zaměstnání, nebo celý 
život zasvětit rekordům. Vyhrály rekor-
dy. „My jsme to všechno kolem rekordů 
nezačínali s tím, že z toho bude nějaký 
slogan, díky kterému bude Pelhřimov 
známý. My jsme ani netušili, že vznik-
ne databanka rekordů a Česká kniha 
rekordů. Zpočátku jsme pouze vymýš-
leli lotroviny,“ vrací se dvacet let zpát-
ky Miroslav Marek, který tehdy s partou 
kamarádů začal v Pelhřimově dělat první 
rekordy.

Postupem času se na ně začali obracet 
i další rekordmani, a tak za pomoci knihy 
Tisíc československých nej začala vzni-
kat databanka českých rekordů. „Časem 
se to rozrostlo do takové šíře, že jsme se 

museli rozhodnout, zda zůstat v zaměst-
nání, nebo se pokusit profesionalizovat 
naši činnost,“ vzpomíná Marek a dodává, 
že s odstupem času vidí, jaký to byl tenkrát 
velký risk.

Za dvacet let vzniklo přímo v Pelhřimo-
vě na Masarykově náměstí přes tisíc re-
kordů, celkově byla agentura Dobrý den 
zhruba u pěti až šesti tisíc. „Jsou to rekor-
dy zasahující do všech oborů lidského ko-
nání, v každém oboru se najde mistr nebo 
recesista. My v podstatě svou činností 
říkáme lidem, aby neseděli jen u televi-
ze a počítače, ale šli něco dělat,“ dodává 
prezident agentury Dobrý den. On sám 
je držitelem rekordu v hodu karty do dál-
ky, který má hodnotu 31 metrů a jedenáct 
centimetrů.

text a foto: Ondřej Rázl

Vincenc Makovský 
* 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě 
† 28. 12. 1966 Brno

Budoucí slavný akademický sochař a de-
signér se narodil jako nejstarší ze šes-
ti dětí novoměstského řezníka a váže-
ného měšťana. Značný vliv na utváření 

jeho osobnosti ale měla matka evangelič-
ka a rodné Horácko, kam se často vracel 
a které ho vybavilo neústupností a vytrva-
lostí, odrážející se v jeho tvorbě.

Po maturitě ho odveleli k jednaosm-
desátému pluku v Jihlavě, odkud zbě-
hl k „zeleným kádrům“ a před trestem 
ho zachránil konec první světové války. 
O rok později byl demobilizován a na-
stoupil na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Zatímco za studií na novoměst-
ské reálce uvažoval o dráze malíře, první 
léta pražských studií a zejména vliv dal-
šího novoměstského rodáka, Jana Štursy, 
nasměrovaly jeho tvůrčí úsilí k sochař-
ství. Postupně prošel malířské ateliéry 
Jakuba Obrovského a Karla Krattnera, 
ateliéry sochařské pak Bohumila Kafky 
a Jana Štursy. Právě Štursa pro něj před-
stavoval lidskou a uměleckou inspiraci. 
Záhy se jeho vliv prolíná s vlivem Otto 
Gutfreunda.

Za studií získal Vincenc Makovský 
první cenu za školní práci Hoch s mušlí. 
V roce 1925 uspořádal premiérovou vý-
stavu sochařských prací a po absolutoriu 

o rok později získal stipendium fran-
couzské vlády. Čtyři roky strávil studi-
em a prací v ateliéru Antoina Bourdella 
v Paříži.

Na sklonku 20. a v polovině 30. let tvo-
řil v osobité reakci na syntetický kubismus 
a surrealismus vyhraněná díla, jimiž vý-
znamně předběhl vývoj českého sochař-
ství (reliéf Ležící žena nebo Žena s vázou, 
Dívka s děckem, Leda aj.). Od roku 1930 
byl členem Spolku výtvarných umělců 
Mánes, vystavoval se Skupinou výtvar-
ných umělců a vstoupil do Surrealistické 
skupiny. Po návratu z Francie se přesunul 
do Brna. Kolem poloviny 30. let se v jeho 
díle projevuje realistická linie (Hlava Pro-
méthea, Torzo, četné sochy T. G. Masary-
ka aj.). V roce 1938 vyhrál v soutěži na vy-
tvoření pomníku Národního osvobození 
v Brně.

Druhou světovou válku prožil ve Zlí-
ně, kde působil v průmyslovém designu. 
Po osvobození se vrátil do Brna jako do-
cent modelování na Fakultě architektu-
ry Vysoké školy technické, v roce 1947 
byl jejím profesorem a členem České 

akademie věd a umění. Roku 1952 ob-
držel profesuru na Akademii výtvarných 
umění v Praze. V té době se věnoval pře-
vážně monumentální pomníkové tvorbě 
(Partyzán ve Zlíně, busta S. K. Neuman-
na v Bílovicích nad Svitavou, Památník 
osvobození a sousoší Bratří Mrštíků 
v Brně aj.).

Makovský se stal dvakrát laureátem 
státní ceny, roku 1958 si přivezl ze Světové 
výstavy v Bruselu Velkou cenu za alegoric-
ké sousoší Nový věk, které bylo umístěno 
před brněnské výstaviště, byl jmenován 
národním umělcem a získal Řád republiky.

Je pochován na evangelickém hřbi-
tově v Novém Městě na Moravě. Jeho 
jméno nese od roku 1968 náměstí v Br-
ně-Žabovřeskách, od roku 1970 no-
voměstské gymnázium a od září 2001 
i lávka přes řeku Svitavu v Brně-Obřa-
nech. Plaketa na domě na Mlýnském 
nábřeží č. 17 v Brně-Obřanech připomí-
ná místo, kde v letech 1945 – 1966 žil 
a tvořil.

text: Lucie Pátková  foto: archiv Horáckého muzea 
v Novém Městě na Moravě

Festivalu rekordů si jako Pelhřimovák nemohl nechat ujít ani hejtman Jiří Běhounek

Dušan Petřvaldský z Ždanic při dojezdu do Pelhřimova

Vincenc Makovský

Bronzová kopie sochy J. A. Komenského 
před památníkem v holandském Naardenu

Miroslav Březina předává za kraj Vysočina 
novinářskou křepelku Tomáši Kohoutovi

Miroslav Marek dohlíží už dvacet let na to, aby všechny rekordy byly v pořádku

Novinářská Křepelka 
pro Tomáše Kohouta
Přední čeští novináři převzali ve velkém 
sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě 
ve čtvrtek 10. června výroční Novinář-
ské ceny Nadace Český literární fond.

Hlavní Cena Karla Havlíčka Borovského 
letos patří Jaroslavu Kmentovi, investiga-
tivnímu novináři z MF Dnes, který mimo 
jiné napsal sérii knih o „kmotru“ Mrázko-
vi. První novinářskou Křepelku pro novi-
náře do 33 let, kterou finančně podpořilo 
město Havlíčkův Brod, si odnesla Kateřina 
Eliášová z online deníku Aktuálně.cz.

Druhou Křepelku, kterou financoval 
3333 korunami kraj Vysočina, získal spor-
tovní redaktor Tomáš Kohout z Českého 
rozhlasu. „Je to pro mě ohromná pocta, 
že jsem získal cenu i jako sportovní re-
daktor a také důkaz toho, že v redakci 
svou práci děláme dobře,“ uvedl Tomáš 
Kohout a dodal, že cenu chápe jako oce-
nění práce redaktorů Českého rozhlasu.

„Většina mladých nadějných žurna-
listů začínala v regionech. Tady totiž 
vyrůstají nové osobnosti, které mají 
schopnost zaujmout a udržet si zá-
jem čtenáře, umí nabídnout objektivní 
a nezávislé informace,“ dodal k oce-
nění Tomáše Kohouta radní kraje Vy-
sočina Tomáš Škaryd (ČSSD).

text: Monika Fiedlerová  foto: Milan Pilař

Vysočina chrání 
aleje kolem silnic
Zhruba čtyři tisíce stromů v alejích oko-
lo krajských silnic se letos dočkají od-
borného ošetření. „Jedná se o výsledek 
spolupráce kraje Vysočina, Krajské sprá-
vy a údržby silnic Vysočina a sdružení 
Arnika. Dva první projekty revitalizací 
alejí Herálec – Boňkov a Tis – Malčín už 
na ministerstvu životního prostředí uspě-
ly, dalších osm žádostí o dotace silničáři 
připravují,“ informoval Zdeněk Ryšavý, 
radní kraje pro oblast životního prostředí 
(ČSSD), který zároveň ocenil, že aktivisté 
o pomoci stromům jen nemluví, ale také 
přiloží ruku k dílu. Příkladem je značení 
stromů v aleji Žižkovo pole. mp

Kateřina Eliášová z online deníku 
Aktuálně.cz a Tomáš Kohout při předávání

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedialni-prezentace.html
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Putování za sochami Michala Olšiaka I.

Mladý umělec a rodák ze Žďáru 
nad Sázavou, Michal Olšiak, se 
rozhodl, že svůj rodný kraj ozdobí 
betonovými výtvory. Pro výlet 
za nimi doporučujeme nasednout 
na kolo, protože originální sochy 
jsou rozmístěny ve větším okruhu 
kolem Žďáru nad Sázavou.

Kůň
Socha koně snažícího se vytáhnout povoz 
z bažiny se nachází v Hamrech nad Sáza-
vou po pravé straně silnice na Havlíčkův 
Brod. Sochu si nechal zhotovit na zakáz-
ku majitel restaurace Na ranči, kterou na-
jdeme pár desítek metrů za sochou.

Mamut
Tato socha je dětmi velice oblíbená, 
neboť svým tvarem připomíná sklu-
zavku. Najdeme ji na červené turistic-
ké značce vedoucí z Hamrů k Rozštípe-
né skále.

Hamroň
Severně od Hamrů se ukrývá další zají-
mavé dílo Michalovy fantazie. Asi tři sta 
metrů za Frendlovským rybníkem spat-
říme po levé straně odbočku polní cesty, 
která vede k mohutnému modřínu. Pod 
modřínem se schovává hybrid mezi šne-
kem a žábou zvaný Hamroň. O Hamro-
ňovi už tu koluje pověst, jak ho zachrá-
nily místní děti, když se v zimě propadl 
do rybníka a málem mu přitom umrzly 
jeho mohutné prsty.

text a foto: Petr Novák

Horácké placky z Vysočiny
Druhý recept na jídlo 
z Vysočiny zaslala redakci 
novin Kraj Vysočina Ludmila 
Uhrová z Třebíče a získává tak 
odměnu.

Na Horácké placky bude-
me potřebovat 30 dkg 
hladké mouky, sůl, 
dvě vajíčka, 8 dkg 
zchladlého převaře-
ného másla a trochu 
mléka.

„Z uvedených 
ingrediencí uděláme 
tužší těsto a z něj vytvo-
říme váleček, který pak 
rukou zploštíme na výšku 
asi jednoho centimetru. Z toho 

pásu krájíme kousky tak deset centimetrů, 
upravíme do tvaru placky a ty na pomaš-
těném plechu pečeme po obou stranách,“ 
popisuje postup Ludmila Uhrová.

Radou na závěr je po vyndání z trouby 
naskládat placky na sebe a zabalit je 

do čisté utěrky, aby nám nevy-
chladly. Podávat je můžete 

například s bílou kávou 
nebo jiným vaším ob-

líbeným nápojem.
Pokud také rádi 

trávíte čas v kuchy-
ni a znáte typic-
ké recepty na jídla 
z Vysočiny, stačí nám 
je zaslat. Nejlepší re-

cepty otiskneme a au-
tora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Vedle tvorby děl sochařských, od monumentálních pomníků po portréty, působil Vincenc Makovský rovněž jako designér – 
ve Zlíně, kde za 2. světové války pomáhal zakládat... (1.tajenka) a jako člen ilegálního Národně revolučního výboru inteli-
gence se účastnil odboje, vytvořil pro strojírenský závod MAS... (2.tajenka).

recept

Křížovka o ceny

Na dva vylosované úspěšné luštitele, kteří pošlou správné řešení tajenky na adresu vydavatele R MEDIA, spol. s r. o., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 do 10. v měsíci následujícím po vyjití aktuálního čísla Kraje Vysočina  
(rozhoduje poštovní razítko), čekají hodnotné věcné ceny s logem Kraje Vysočina. Znění tajenky přineseme v následujícím čísle spolu se jmény výherců. Výherci minulé křížovky jsou: Ivana Ráslová z Chotěboře a Zdeňka Pavlasová z Jihlavy

Kůň – GPS souřadnice: 49°33‘44.31“N, 15°54‘23.641“E

Mamut – GPS souřadnice: 49°7‘38.11“N, 16°8‘55.628“E

Hamroň – GPS souřadnice: 49°34‘1.777“N, 15°54‘49.729“E

Bambiriáda rozehnala mraky  
nad  krajským městem
Dvanáctý ročník celostátní přehlídky 
volnočasových aktivit Bambiriáda 2010 
hostil v závěru předposledního květnové-
ho týdne areál lesoparku Heulos v centru 
krajského města.

„Na Bambiriádě se prezentovaly všech-
ny neziskové organizace pro děti na Vy-
sočině. Návštěvníci tak získali ucelený 
přehled o jejich činnostech, do kterých se 
mohli zapojit. Jsem moc ráda, že je na Vy-
sočině široká nabídka volnočasových 
aktivit, ze kterých si ti nejmenší mohou 
vybírat,“ říká krajská radní pro školství 
Marie Kružíková (ČSSD).

Na akci se představila téměř dvacítka 
volnočasových organizací pro děti a mlá-

dež, které nabízely ochutnávky ze svých 
aktivit a činností. Připravený byl i bohatý 
doprovodný program, k vidění pak ukáz-
ky zásahů policie, hasičů a také špičko-
vých vojenských jednotek, které působí 
například v Afghánistánu.

Bambiriáda patří k tradičním akcím 
v kraji a pořádá ji Krajská rada dětí 
a mládeže. „Je důležité, když se organiza-
ce sejdou na jednom místě, případně se 
setkají i se zástupci samosprávy a navá-
žou spolupráci,“ uzavírá Jan Burda, před-
seda Krajské rady dětí a mládeže, která 
koordinuje všechny neziskové organizace 
na Vysočině.

text: Ondřej Rázl  foto: Eva Fruhwirthová

Nabídku volnočasových aktivit si prohlédl i hejtman Jiří Běhnounek a radní  
pro školství Marie Kružíková
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Tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu H – 1/32 – 68 x 49 mm 
za 7000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz
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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 
SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Kraj Vysočina je jediným krajem v České republice, který 
se může pochlubit hned třemi památkami zapsanými do 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Historické centrum Telče, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a také bazilika  
sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči, nejenom tyto, ale i další 
památky, hrady, zámky, muzea a galerie, Vás zvou k návštěvě 
a k objevování zajímavých zážitků. 
Kraj Vysočina každoročně také podporuje celou řadu 
významných kulturních, sportovních i společenských akcí. 
Přijměte následující pozvání alespoň na některé z nich:

   
 

   
 

18. - 25. července Festival Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou

  
 

07. - 21. srpna Mezinárodní hudební festival Petra 
Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou

20. - 22. srpna Zlatá podkova v Humpolci

28. - 29. srpna
  

Hasičský festival dechových hudeb
 

a
 
dny záchranářů v

 
Pelhřimově

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, 
podnikat a kam se dá přijet na návštěvu za poznáním 
a odpočinkem.

Vítejte na Vysočině.
www.kr-vysocina.cz 
www.region-vysocina.cz

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Žižkova 16, 586 01 Jihlava, tel: +420 606 77 54 28, e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz

Projekt “Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“
Nabídka spolupráce pro provozovatele ubytovacích zařízení na Vysočině

Příspěvková organizace Vysočina Tourism připravuje 
za finanční podpory ROP Jihovýchod nabídkový katalog 
„Ubytování na Vysočině“, jehož prostřednictvím bude 
prezentovat tento segment služeb jak na domácím trhu, 
tak i v zahraničí. Obracíme se s nabídkou spolupráce 
na provozovatele ubytovacích zařízení na Vysočině, kteří 
splňují tato kritéria:
•  jsou umístěny ve městech - hotely, motely, penziony, 

hostely, turistické ubytovny (neplatí pro kempy a veřejná 
tábořiště, tyto jsou předmětem samostatné brožury)

•  nebo jsou umístěny na venkově a mají kapacitu větší než 
30 lůžek (neplatí pro kempy a veřejná tábořiště, tyto jsou 
předmětem samostatné brožury).

Nabízíme bezplatné uvedení ve jmenovaném
katalogu. Podmínkou je splnění výše uvedených
kritérií, patřičné oprávnění k podnikání, vyplnění
dotazníku (viz. www.vysocinatourism.cz), jeho odeslání 
na uvedenou adresu a poskytnutí vhodných kvalitních 
fotografií zdarma v kvalitě pro tisk a s vypořádanými 
autorskými právy nejpozději do 18. 7. 2010.

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte 
na e-mailové adrese: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz 
nebo na tel.: +420 606 77 54 28.

Tento projekt je kofinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Žižkova 16, 586 01 Jihlava, tel: +420 606 77 54 28, e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz

Projekt “Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina“ 
Nabídka spolupráce pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu

Příspěvková organizace Vysočina Tourism 
připravuje za finanční podpory ROP Jihovýchod 
katalog produktové nabídky kraje Vysočina 
v oblasti cestovního ruchu pro rok 2011. 
Prostřednictvím tohoto katalogu bude nabídka 
prezentována na domácím trhu i v zahraničí.

Obracíme se na všechny subjekty (soukromé, veřejné 
i neziskové), které mají zpracovanou produktovou nabídku 
pro cestovní ruch a nabízíme jim spolupráci, jejímž 
předmětem je bezplatné uvedení uvedených produktů 
ve jmenovaném katalogu. Tato nabídka spolupráce je  
platná do 18. 7. 2010. 

Podrobné informace získáte na tel.: +420 606 77 54 28 nebo 
na e-mailové adrese: jitka.mattyasovska@vysocinatourism.cz 
nebo na poštovní adrese: Vysočina Tourism, příspěvková 
organizace, P.O. BOX 85, Žižkova 16, 586 01 Jihlava.

Tento projekt je kofinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kaliště u Humpolce
Rodný dům Gustava Mahlera

Jihlava, Benešova ulice
Park Gustava Mahlera
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HUDBA FILM KNIHY HRY A
SOFTWARE PRO DĚTI BYDLENÍ

A DOMÁCNOST
VOLNÝ ČAS
A HOBBY

TĚLO
A ZDRAVÍ

MÓDA
A DOPLŇKY EROTIKA

www.popron.cz...když dárek, tak od Popronu!

• přes 7000 fi lmů 
 v nabídce

• hračky 
 pro všechny děti

• potřeby 
 pro dům a zahradu
• hudba, knihy, dekorace,
 přístroje pro domácnost, 
 módní doplňky,  šperky,
 kosmetika a další

Podívat se na www.popron.cz se určitě vyplatí !!!e-mail: objednavka@popron.cz tel.: +420 227 000 227

Inzerce do novin 285x102.indd   1 15.6.2010   17:11:02

www.wia.cz

Internet, data, hlas pro domácnosti a fi rmy 
Objednávejte na: +420 211 151 211

komunikační agenturaRmedia

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7 
tel.:  +420 233 071 639
mobil: +420 737 220 035
e-mail: david.svabenicky@rmedia.cz

Seznam klientů za poslední 3 roky:
Bison & Rose, BOLTON CZECHIA, Deee Communication, Economia, Generali Pojišťovna, 
GTS NOVERA, Jockey Club ČR, Krajský úřad kraje Vysočina, Národní památkový ústav, 
NOVOTISK, OKD, POPRON média, RWE Transgas, T.T.V., Veletrhy Brno

R MEDIA, spol. s r.o.
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

práce kraje a města. Hovořilo se např. o nemoc-

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

které vzniklo 1. 1. 2010,“ upřesnil téma jednání 

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

Mezi největší úspěchy šéfdirigenta patří provedení Mozartovy Korunovační mše s 220 účinkujícími na 49. ročníku Mezinárodního 

festivalu sborového umění v Jihlavě, které je natočeno i Českým rozhlasem

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

„Zájem o umění klesá!!! Kina zejí prázdnotou...“ tak 

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

plné sály a teď aby člověk pomalu čekal, zda se dostaví 

ještě 2-3 návštěvníci, aby vás bylo 10 a promítalo se. 

To jsem zažila v Jihlavě, v kině Dukla ještě před rekon-

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

moc povedla, to není o nic lepší. Provozovatel to musel 

vzdát a město hledá (možná, že už našlo) dalšího dob-

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

v rámci filmového festivalu – byla by velká škoda, kdy-

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

starosti neřeší...na komedii Líbáš jako Bůh jsme tam 

v celém sále seděli 4 lidé a promítalo se bez problé-

mů...“
Zato anonym se pořádně „odvázal“: „Jaká kultu-

ra a společnost??? Sedět a čučet na film, který stejně 

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

sousedy, protože by to rušilo druhé přísedící, mít mož-

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

Nezlobte se, ale soukromí je soukromí. A kdo umí hle-

dat na netu, nemusí čekat na vydání DVD, ale může si 

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

vých kanálů, tak proč se ještě somrovat do kin. V BnP 

kino zrušili už dávno, hned po převratu. Lidi nechodili, 

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

To samé i letní kina. Dřív to bylo každý léto, pamatuju 

jak na hřišti v Dolní Rožínce, tak i na stadionu v BnP, 

ale i to zaniklo kvůli ztrátovosti a nezájmu lidí. To samý 

multikino v kulturáku. PS: Radši tu stovku za lístek in-

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

vin nebo časáků a pustím si to doma v soukromí!“

Internetová anketa

OD BŘEZNA
ZÁZRAKY ŽIVOTA
...PŘICHÁZEJÍ NA KŘÍDLECH NADĚJE
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Helena Zelená Křížová

Video na www.kr-vysocina.cz
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Společnost OKD získala 

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

Porub 40 204 v Dole Darkov vybavený technologií POP 2010 navštívil Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Ředitelka pro PR a komunikaci Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou Haladovou přebírají ocenění společ-

ně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která s OKD na projektech spolupracovala.

Zleva: Boleslav Kowalczyk, Ivo Pěgřímek, Ján Fabián, Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer 

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

ným fungováním společného trhu.
Zdroj: IP/09/1125

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

4,1 na 5,1 metru!
Pokračování na str. 2

Ze světa

team:
Z P R AVODA J  S K U P I N Y  RW E  V  Č R

T E A M :  Č E S KO  6 / 2 0 0 9

ÚVODNÍK

prázdniny jsou dávno pryč 

a s nimi i doba dovolených, 

relaxace a relativního klidu. 

Počasí sice v prvních dnech 

nebralo podzim na vědomí, léto 

si svou nadvládu udržovalo, jak 

dlouho jen to šlo, avšak dění 

v naší společnosti nabralo na pa-

třičných obrátkách okamžitě. 

Celou skupinu RWE CZ patřičně 

rozhýbala zejména návštěva 

pana Grossmanna, který strávil 

jeden den ve společnosti svých 

českých kolegů, přičemž k sezná-

mení se s místními podmínkami 

využil doslova každou minutu 

svého pobytu u nás. Náš časopis 

team: byl samozřejmě při tom 

a našla se i chvíle pro pořízení 

rozhovoru. 

Doba prázdnin však přece jen 

více nahrávala odpočinkovým 

tématům, a to i proto, že velká 

část aktivit podporovaných Com-

paniem se odehrává právě v prů-

běhu léta. Při pročítání stránek 

věnovaných mimopracovním 

činnostem našich zaměstnanců 

tak třeba i vy získáte inspiraci, 

jak uplatnit své vlastní zájmy 

a záliby ku prospěchu jiných. 

Letním tématem byl rovněž 

sport, takže i jemu je vyhraze-

no v našem časopise možná 

až nezvykle hodně místa. 

Sport však patří k hlavním 

„benefitům“, které svým 

zaměstnancům RWE 

nabízí. Pozorně si proto 

prohlédněte především 

fotografie z letních 

„sportovek“ a popře-

mýšlejte o tom, zda by 

nestálo za to, abyste se 

příště zúčastnili i vy.  

Takže příjemné chvíle s tea-

mem číslo 6 přeje všem

V ústecké ZOO bylo pokřtěno 

mládě siky vietnamského 

za přítomnosti zástupců RWE
str. 16

Šéf koncernu nemluví jen o pracovních věcech

První návštěva Jürgena Grossmanna v RWE CZ

„Člověče, vy jste vážně velký chlap!“, 

dovolil si Václav Bartuška, zvláštní 

vyslanec pro energetickou bez-

pečnost, slovní hříčku se jménem 

Jürgena Grossmanna, které v něm-

čině znamená „velký muž“.  Totéž si 

zřejmě myslí většina lidí, když potká 

předsedu představenstva RWE AG, 

který měří dva metry a pět centimet-

rů. Jürgen Grossmann přijel na jeden 

den do Česka, aby se z blízka podíval 

na práci svých kolegů a zaměstnanců 

firmy.  

Již proto jel nejdříve na místo, kde je 

hlavní zdroj plynárenství RWE v České 

republice – na hraniční předávací stanici 

Lanžhot. Zde vtéká ruský plyn do českého 

plynovodu. Mezi těmito trubkami vysvět-

loval jednatel společnosti RWE Transgas 

Net Jan Nehoda, jak zde byl v lednu tok 

plynu  obrácen směrem na území Sloven-

ska. Pan Grossmann byl překvapen, že 

tak důležitá stanice je kompletně říze-

na dálkově. „Jen jednou za den se zde 

sejdou pracovníci RWE se svými sloven-

skými kolegy, aby zaznamenali množství 

průtoku plynu,“ upřesnil vedoucí provozu 

Stanislav Stanec. Přitom ale nedochází 

k žádným diskuzím, vše probíhá ab-

solutně ve vzájemné shodě. 

Cesta po jižní Moravě vedla dále 

do Břeclavi „na“ kompresní stani-

ci. Probíhala zde právě údržba, 

což se hodilo, protože při 

normální hladině hluku 

120 decibelů v halách by 

si asi nikdo s nikým moc 

nepopovídal. A tak se 

pan Grossmann dozvěděl, 

že se infrastruktura RWE 

právě připravuje na  ply-

novody budoucnosti. Ať 

už se jedná o projekt ply-

novodu Gazela, který má 

přepravit zemní plyn ze 

severu, nebo o propojení 

s rakouským Baumgarte-

nem, kde bude vstupovat 

do potrubí zemní plyn 

z plynovodu Nabucco.

Díky krátkým vzdálenostem provozů RWE 

na jižní Moravě stihl pan Grossmann 

ještě navštívit – poprvé 

ve svém životě – podzemní zásobník ply-

nu. Ve Tvrdonicích se nezajímal jen o fun-

gování zásobníku, ale i o plány na další 

výstavbu společnosti RWE Gas Storage. 

„Bylo příjemné setkat se osobně s panem 

Grossmannem. Nemluví jen o pracovních 

věcech, ale zajímá se i o vinařství na Mo-

ravě nebo o umělecká díla, která jsou 

vidět v okolí zásobníku ve Tvrdonicích,“ 

vzpomíná Milena Bajajová, která nejvyš-

šího šéfa RWE během dne doprovázela.  

Všude, kde pan Grossmann pobyl, vyjád-

řil nejen velký dík všem zaměstnancům, 

ale zároveň i přislíbil svou podporu ma-

nažerům: „Jsem tu, abych vyjádřil své 

uznání vaší práci, a chci porozumět tomu, 

co děláte, abych vám mohl pomáhat“. 

Velké překvapení pak neskrýval na večer-

ní letní párty, kde se sešli zaměstnanci 

ze všech společností skupiny RWE CZ. 

„Řekl jsem, že se chci sejít s mnoha za-

městnanci, ale takovou akci jsem skuteč-

ně nečekal.“ V areálu JMP v Brně se sešlo 

na pět set zaměstnanců, kterým líčil své 

dojmy z celodenní návštěvy a odpoví-

dal na řadu dotazů, které mu jménem 

zaměstnanců pokládal Martin Hermann. 

Mimo jiné zdůraznil, že RWE nemá v žád-

ném případě v úmyslu prodávat své 

aktivity společnosti Gazprom. Pan Gro-

ssmann naopak vyjádřil 

spokojenost s výsledky 

české skupiny a řekl, 

že aktivity v České republice se budou 

dále rozšiřovat. A protože v plynárenství 

již RWE dosáhla všeho, co mohla, budou 

se její další aktivity orientovat na prodej 

elektřiny. A to všem kategoriím, od vel-

koodběratelů až po domácnosti. 

Poté co se šéf posilnil u grilu, měli ně-

kteří zaměstnanci možnost popovídat si 

s ním osobně u sklenice piva nebo burčá-

ku. (Možná je ale namístě podotknout, že 

on sám pil pouze vodu.)  

O zábavu všech se starala moravská folk-

lorní skupina Kunovjan, která nejen hrála, 

ale i tančila. Nejdříve sama, později se 

přidali tance a zpěvuchtiví zaměstnanci.   

Až dlouho po oficiálním konci párty 

odešel přenocovat do hotelu i pan Gro-

ssmann. Druhý den, a to už od sedmi 

hodin ráno, ho totiž čekaly další schůz-

ky v Praze. Na jedné z nich diskutoval se 

zvláštním vyslancem Bartuškou o velkých 

výzvách budoucí energetické bezpečnos-

ti.          Nicolai Urbaniak

(Rozhovor s J. Grossmannem čtěte 

na straně 5)

Dozorčí rada spo-

lečnosti Jihomo-

ravská plynárenská 

(JMP) na svém mi-

mořádném zasedá-

ní dne 17. 9. 2009 

projednala a přijala odstoupení Duša-

na Jurečky z pozice člena představen-

stva JMP. Zároveň to této funkce jme-

novala Martina Kárníka s účinností 

k 18. září 2009. 

Martin Kárník bude v Jihomoravské 

plynárenské působit ve funkci CCO. 

Do vedení společnosti přichází z po-

zice ředitele obchodu KA Severomo-

ravské plynárenské.

Dušan Jurečka přešel na pozici ma-

nažera marketingu a obchodu v ka-

tegorii domácnosti ve společnosti 

enviaM v Německu, která patří také 

do skupiny RWE.

Novou ředitelkou 

útvaru HR společ-

nosti RWE Trans-

gas se stala Jitka 

Adámková. Uspěla 

ve výběrovém říze-

ní, které probíhalo 

v uplynulých týdnech a na pozici Head 

of HR nastoupila 1. září. V tendru se 

dokázala prosadit proti širokému okru-

hu externích kandidátů a se znalostí 

prostředí skupiny RWE bude moci ply-

nule navázat na práci Michala Urválka, 

který se rozhodl pokračovat v profesní 

kariéře mimo skupinu RWE. 

Jitka Adámková vystudovala Práv-

nickou fakultu Masarykovy univerzity 

v Brně a v rámci dalšího studia na Brno 

International Business School získa-

la titul MBA. Profesní kariéru zaháji-

la ve Zbrojovce Brno a v roce 2002 

nastoupila do skupiny RWE. Ve spo-

lečnosti Jihomoravská plynárenská 

působila na různých manažerských 

úrovních, od roku 2005 pak na pozici 

personálně-právní ředitelky. Od roku 

2008 zastává tuto pozici v personální 

unii i ve společnosti RWE Distribuční 

služby.

Ve skupině RWE v ČR pokračuje 

optimalizace řízení jednotlivých 

společností. Na základě toho se 

snižuje počet jednatelů ve společ-

nosti RWE Zákaz-

nické služby ze tří 

na dva. Z pozice 

jednatele zodpo-

vědného za divi-

zi finančního vy-

rovnání odchází 

k 15. říjnu 2009 Stanislav Lepka. 

Společnost tak nadále povedou 

Thomas Hejcman a Lumír Nová-

ček, který v rámci nové organizač-

ní struktury přebírá odpovědnost 

za úsek fakturace a odbor vymá-

hání pohledávek. 

Stanislav Lepka bude pokračovat 

ve své další profesní kariéře mimo 

skupinu RWE.

Personální změny v rámci RWE CZ

Nová ředitelka HR 

v RWE Transgas

Změna ve vedení RWE ZS

Stanislav Lepka
Martin Kárník

Jitka Adámková

RWE Gas Slovensko, dceřiná společ-

nost RWE Transgas, začne od roku 2010 

nově dodávat zemní plyn také středně 

velkým podnikům se spotřebou nad 

1 GWh (100 tis. m3). Firma tak pokra-

čuje v úspěšném působení na sloven-

ském trhu, na který vstoupila teprve 

v loňském roce. RWE Gas Slovensko 

v roce 2009 dodává velkým průmyslo-

vým zákazníkům 2,1 TWh (210 mil. m3), 

čímž získala 10% tržní podíl v tomto 

zákaznickém segmentu. Slovenský trh 

se zemním plynem na rozdíl od české-

ho ještě není zcela uvolněn. Trh je sice 

otevřen pro všechny zákazníky, cena 

pro domácnosti je však regulovaná.

(intranet skupiny RWE 21. 9. 2009)

RWE Gas Slovensko úspěš-

ně proniká na slovenský trh 

se zemním plynem
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Zelená Novera str. 17

Wholesale Line Rental str. 26

číslo 3
červen 2008
GTS Novera

číslo 4
srpen 2008
GTS Novera

Pražská lovestory Stuarta Everse str. 4 – 5

Největší projekt v dějinách firmy str. 14 – 15

Citová vazba Štěpánky Hanušové str. 20 – 21

Pražská lovestory Stuarta Everse str. 4 – 5

Největší projekt v dějinách firmy str. 14 – 15

Citová vazba Štěpánky Hanušové str. 20 – 21

Představujeme nového 

technického ředitele GTS CE str. 6–7

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem str. 14–15

Personální změny v péči o zákazníky str. 18–19

číslo 5
říjen 2008

GTS Novera

Představujeme nového 

technického ředitele GTS CE str. 6–7

Petr Možíš se stal obchodním ředitelem str. 14–15

Personální změny v péči o zákazníky str. 18–19

číslo 6
Prosinec 2008

GTS Novera

Přejeme vám

veselé Vánoce 

a úspěšný rok 2009!

Vive la France!  str. 4

Zahájení projektu OneGTS  str. 5

Zlatý certifikát od British Telecom  str. 12

únor 2009

číslo 1

ISO recertifi kace  str. 4

OneGTS  str. 5

Změny v TDi  str. 12

duben 2009

číslo 2

Naše služby propagujeme tvářemi našich zaměstnanců - takto bude vypadat část produktového listu ke službě Novera IP VPN.

ISO recertifi kace  str. 4

OneGTS  str. 5

Změny v TDi  str. 12

duben 2009

číslo 2

NašNašNašNašNašNašNašNašNNašNašNašNašNašNašNašašašNašNašNašNašNNašNašaašNaNašNašNašNaššNašNašNaššNašNaššNašNašNašaššašNašN ššše se se se se se se se se see se se sse se se se se ee sse sse ee e e ssse eee seee sse sse lužlužlužlužlužlužlužlužlužlužlužlužlužlužlužluužlužlužužlužlužžlulužlužžžžlužžžlužužžžžulužužlužužžžlulužžžužlužulužžuulužuužžll žžžžžbyby by by bybyby bybbbybyby bybybyby by by bbybybybbbybybbybyby bbbybybbbbybybyby bybybyby byy byyybyyyyybyy bybbbybyyyybyyyyyyyyyyyy pprppppppppprproprprproproprpropropropropropprprprprrproropproproproppprprropropropp oroprproroprroproproprprproooroorooooprrprooooooooooooppp pppagpagpagpagpagpagpagagpagpapagpagpapagpapagpagpaagppaapapapagaaaggpaaaaaagppaappagpp ujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujeujejeujeujeujeujujeujeujeujjeujeujeuujeeeujeeeujeeejj me me me me me me mememe meme me memeemmeeme memememmemmmemememmememeeem tvátvátvátvátvátvátvtvtvátvátvátvávátvátvátvávátvátvátvt ávávávávátvátváttvátváttvvátvátvávtvvtv řemřemřemřemřememřemřemřememřemřemřemřemřemřemřřřememřřeřeřemřemmmřeřemememřeřemmmmmř mmmemmřřř mmmmmmmmme i ni i ni nn nni nnnnnni ni niiii ni ni ni nni ni nii nnii nii  nni nnnnnnašiašiašiašiašašiašiašiašašiašiašiašiašašiašiašiašiašišiašiššašiašiašašaaašišiašiašiaaa iiša ch chch chch chchch ch chch chchchchhhch chhchhcchch hhchcchc zamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamzamamzammmmmmzamzzazazzzammzzazaa ěstěěstěěsěstěstěěstěsěstěstěstěstěstěsěstěě těěěsttěěěěěstěěěěstěststěěststěststěsěstěěstsěě těěsttstěěěstě nannananannanannannannanannannannannannannanannannanannnananannannannaaaan cůcůců cůců ců ců ců ců ců ců ccůcůcůůůcůcců ccůc - t- t- t- tt- t- tt- t- t- t- tt ttaktaktaktakaktaktaktakktktakttaakttakakta ta o bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo oo budeudeudedudeudeudeudeudede vyvy vyvyvyvypadpadpadpadpapadadaddadpaddadadadadadpaddadaddaddadddadaddddadddddddadddadadadddddadddddddadaddaddddddddddaadddaddddaaaaaaatattatttatatataataaat tatttaatatat ataaattaaaaat aatat ataaaaaat at aaaaaaataaaaaattattaataat taaatatt čásčásčásčásčásčásčásčásčásčásčásáčáásčásásásčáčásčáčásčásásčásčásčásásásássčásásčásčásč sásáčássčásssčásčásčásčččássčásttt tt tt pppppppppptt t tt pttt ptt ptt pptttt pt ppptt tt ptttt pppppprodrodrodrodrodrodrodrodrodododdroddddddrodoror dodduktuktukuktukuktuktuktuktuktuktuktuktuktktuktuktuktuktktktkuktuktuuktktktuktuktktuktk ovéovéovéééovovovéovééovéovéovéovéovévéovéovéovéovévéovéovévéovééovéovéééovévévovévééévéééo éééovééhohohohohohohohohoho hhohohohohohohohohooohoho oho hoho ho hohohhoo hohhhho hohohhooo lislislislislisisisissisislislislislisslislislisslislislisslislislissislisislisisilislislislisll slisilislisl slislili ttttutuuuuutttuuututttuutu uutu tu u tu ttutu tututtuutttu ttu tuttuttu kekekekekekekekkekekeeke kke ke e kekekekee k sluslslulussluslslussslslssssl žběž  Novera Ia IIIIIIIPP VP VP VP VP VP VP VPP VVP PN.PN.PN.PN.PN.PN.PPNPN

červen 2009

číslo 3

GTS NOVERA s.r.o. od 1.7.  str. 4

Přestřižená pupeční šňůra  str. 10

Krizi navzdory  str. 12

srpen 2009

číslo 4

Z OneGTS do MyGTS  str. 4–5

Jedna GTS pro jeden JYSK  str. 8–9

Bezpečnost IP sítí  str. 11–12

říjen 2009

číslo 5

Počasí je naše  str. 11

Změna znamená příležitost  str. 12

Daruj krev s Noverou  str. 14

Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

Jsme 100% dceřinou společností ECONOMIA a.s., 
a svým klientům nabízíme komplexní vydavatelský 
servis – klientské časopisy, magazíny a noviny 
na klíč: od koncepce, redakčního a grafi ckého 
zpracování přes tisk až po distribuci a zpětnou 
vazbu.

Dále nabízíme klientům tvorbu dalších fi remních 
publikací jako jsou profi ly společností, výroční 
zprávy, katalogy, exkluzivní publikace, brožury, 
kalendáře, webové stránky nebo POS materiály.

Díky příslušnosti k velkému vydavatelskému domu 
máme velmi silnou pozici mezi řadou tiskáren 
i distribučních společností, a tak dokážeme pro 
své klienty zajistit vysoce konkurenční cenové 
i termínové podmínky.

V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě 
v prestižní soutěži ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané 
noviny HORNÍK, v kategorii Nejlepší interní noviny.
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Hlavním městem softbalu  
bude v létě Havlíčkův Brod

Pavel Loužecký z Přibyslavi 
druhý na plachtařském 
mistrovství 
Plachtař Pavel Loužecký z Aeroklubu 
Přibyslav získal na červnovém mistrov-
ství České republiky v západočeských 
Plasích druhé místo ve třídě Kombi vol-
ná, když za prvním Petrem Šetkou z AK 
Plzeň-Letkov zaostal o 68 bodů.

Dvoutýdennímu Mistrovství ČR 
v plachtění, které se konalo po se-
dmnácté a zúčastnilo se ho 67 pilotů 
z 32 českých aeroklubů (a dva piloti ze 
Slovinska a Slovenska), nepřálo poča-
sí. Piloti kombinovaných tříd se dostali 
do vzduchu jen čtyřikrát, což je mi-
nimální počet odlétaných soutěžních 
disciplín, který je nutný pro platnost 
mistrovství.

text: Milan Pilař  foto: Eva Maixnerová

Mistry přivítalo 
náměstí plné deštníků
I přes nevlídné počasí se ve středu  
2. června náměstí Republiky ve Žďá-
ru nad Sázavou zaplnilo asi třemi tisíci 
sportovních fanoušků. Čekali na jediné: 
na příjezd mistrů světa Tomáše Rolinka, 
Petra Koukala a Petra Vampoly, odcho-
vanců žďárského hokeje.

Mistrovský trojlístek dorazil i se 
zlatým pohárem a třemi dresy, z nichž 
dva rozdali v pěvecké a znalostní sou-
těži a jeden hodili do davu. Z pódia se 
mimo jiné ozývalo: „Kdo neskáče, není 
Žďárák“ a z náměstí zase „Hoši, děku-
jem.“ text a foto: Lucie Pátková

Softbal má ve městě 
na břehu Sázavy už 
dvacetiletou tradici. 
Klub Hroši Havlíčkův 
Brod vznikl při TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod už v roce 
1990 a v posledních 
letech o sobě dává vědět 
nejen po celé republice, 
ale i za hranicemi. 
Poslední týden v červenci 
bude Brod dějištěm 
mistrovství Evropy mužů 
a na Vysočinu tak zavítá 
softbalová špička.

ZTC Energy aréna bude hostit osm evrop-
ských softbalových velmocí, titul budou 
obhajovat Češi, kteří triumfovali před dvě-
ma lety v Kodani. Zápasy domácí repre-
zentace bude v přímém přenosu vysílat 
i Česká televize. Šampionát se na Vysoči-
nu vrací po čtyřech letech, v roce 2006 se 
doma stal mistrem český tým, v jehož ká-
dru nastoupila i pětice brodských odcho-
vanců Tomáš Voborník, Tomáš Jelínek, 
Tomáš Tatýrek, Libor Hyžák a Karel Řípa. 
V roli reprezentačního trenéra byl Dušan 
Šnelly.

V letošní sezoně má havlíčkobrodský 
tým zástupce ve všech kategoriích nej-
vyšších republikových soutěží. V extralize 
hrají žáci, kadeti, junioři i muži. Výjimkou 

je pouze B tým mužů, který hraje výcho-
dočeskou ligu, protože brodský klub je 
jediným softbalovým na Vysočině. Blíz-
kému basebalu se věnují kluby v Jihlavě 
a Třebíči.

„Samozřejmě nejvyšší konkurence je 
v extralize mužů, do které jsme se letos 
po čtyřech letech vrátili. V mládežnických 

kategoriích se naše týmy pohybují 
na předních místech tabulky,“ říká trenér 
Dušan Šnelly.

Novinkou pro letošní rok je liga Tee-ba-
listů, což je zjednodušená verze softbalu 
pro žáky do deseti let. „Jejím cílem je za-
pojit hráče do soutěží co nejdříve. Nej-
větším rozdílem je, že neodpalují z živého 

nadhozu, ale ze stativu,“ popisuje trenér.
Základnu brodských Hrochů tvoří více 

jak sto hráčů, kteří z mateřského klubu 
míří ještě výš. „V seniorské reprezentaci 
máme letos pětici hráčů, v juniorech je jich 
šest a momentálně se připravují na MS 
v Argentině,“ uzavírá Šnelly.

text a foto: Ondřej Rázl

Pavel Loužecký, spokojený plachtař 
z Přibyslavi

Tři žďárští mistři ukázali pohár

Zastupitel Jan Slámečka při konzultaci o hasicích přístrojích 

Pravidelné tréninky poslaly většinu brodských týmů do nejvyšších soutěží

Fotoreportáž ze Dne otevřených dveří sídla kraje Vysočina

Zadavatel: kraj Vysočina

Vydavatel:

R MEDIA, spol. s r.o.
Dobrovského 25, 170 55 Praha 7  

Kontakty:
Ing. David Švábenický – ředitel společnosti
tel.:  +420 233 071 639
mobil:  +420 737 220 035 
fax:  +420 233 072 049
e-mail:  david.svabenicky@rmedia.cz 

Šéfredaktor: Milan Pilař
mobil:  +420 724 767 164
e-mail:  milan.pilar@rmedia.cz
 
Redakční rada: Jaroslav Hulák, 
Vladimír Novotný, Drahoslav Oulehla,  
Jiří Běhounek, Ivo Rohovský, Ivana 
Šteklová, David Švábenický, Milan Pilař
 
Adresa redakce:
R MEDIA, spol. s r.o., pobočka Havlíčkův Brod,
Mediální centrum, B. Kobzinové 2020,
580 01 Havlíčkův Brod
 
Příjem inzerce: Vladimír Sedláček
mobil: +420 603 177 962
fax: +420 233 072 049
e-mail: vladimir.sedlacek@rmedia.cz

Registrováno pod číslem MK ČR E 14751.

www.iKrajvysocina.cz

komunikační agenturaRmedia

Balónky s logem kraje Vysočina končily v rukou dětí

Zájemci našli na Dni otevřených pestrou nabídku zaměřenou především na bezpečnost Zneškodnění podezřelé osoby předvedli studenti Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Jihlavě
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