
Křížem krážem s cyklisty
Projeli Vysočinou a viděli mnohé 
památky, navíc v dobré partě
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O škole a školá(č)cích
Kdy budou prázdniny a co dostanou 
prvňáčci – školní rok 2013/14

3Hospodaříme na jedničku
S Vladimírem Novotným o převisu 
příjmů nad výdaji kraje

2 400 let Bible kralické
První český překlad Bible z originálu 
vytiskli v Kralicích na Vysočině
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Jámy jsou Vesnicí roku Kraje Vysočina
Obec Jámy na Ždársku 
letos získala titul 
Vesnice Vysočiny a vy-
hrála tak v konkurenci 
dalších 27 obcí regionu. 
Rozhodla o tom desetičlenná odbor-
ná porota zastřešující regionální kolo 
soutěže Vesnice roku. Vítězná obec leží 
pod vrcholem Vejdochem, šest kilome-
trů jihovýchodně od Žďáru nad Sáza-
vou, a má dnes přibližně 550 stálých 
obyvatel.

„Pro naši vesnici to znamená, že 
jsme zvolili správný směr a že se obec 
dostane do povědomí širokého oko-
lí. Snad to také pomůže při další prá-
ci a chuti vymýšlet nové věci,“ pro-
zradil starosta obce Jiří Šikl (SNK). 
Slavnostní předání ocenění za pří-
tomnosti hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka (nez. za ČSSD) pro-
běhlo koncem srpna ve vítězné obci. 
„Je zřejmé, že vedení obce má zájem 
na jejím rozvoji, dbá na spokojený 

život občanů a všestranně podporu-
je život na venkově a v tom má naši 
obrovskou podporu,“ uvedl hejtman 
Jiří Běhounek, který byl mezi první-
mi gratulanty. V rámci regionální-
ho kola bylo vyhlášeno několik oce-
nění v podobě různobarevných stuh 
za společenský život, za činnost mlá-
deže nebo také za péči o zeleň. Poro-
ta ocenila zúčastněné obce i několika 
diplomy a čestnými uznáními. Mezi 
nejúspěšnější obce Kraj Vysočina roz-
dělí půl milionu korun. Obec Jámy se 

už nyní připravuje na celorepublikové 
kolo soutěže, které se uskuteční v prv-
ním zářijovém týdnu. „Na celostátní 
kolo už jsme v podstatě také připrave-
ni. Jak? To si zatím necháme pro sebe. 

Jen prozradím, že uděláme maximum 
pro důstojné reprezentování našeho 
kraje,“ uzavírá starosta obce Jámy Jiří 
Šikl.

text: Monika Fiedlerová  foto: Luboš Pavlíček

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek byl jedním z prvních, kteří gratulovali Jiřímu Šiklovi k titulu Vesnice Vysočiny 2013.

Jazyky a čas
Schopnost domluvit se 
cizím jazykem je dnes 
důležitým faktorem pro 
získání zajímavé práce, 
ale přináší člověku 
prospěch i v jiných 
oblastech. Jazykové 
znalosti přijdou vhod 
při cestování, poznává-

ní nových krajů a jejich historie i při navazování 
nových přátelství. Potlačit jazykovou bariéru si 
klade mimo jiné za cíl i Mladá univerzita, která 
je pořádána v režimu prázdninového kempu 
pro mladé lidi z Vysočiny a Dolního Rakous-
ka. Umět se dorozumět příslušným jazykem 
v cizí zemi výrazně přiblíží každého cizince 
k místním lidem, umožní mu proniknout blíže 
k jejich mentalitě. Jazykově vybavení lidé nejsou 
odkázaní na snahu o pochopení gest a nemusí 
pro běžnou konverzaci vyhledávat prostředníka. 
Prázdniny byly ideální dobou na zdokonalení 
jazykových schopností a k překonání bariér se 
studiem začít, protože v každodenním životě 
znalost cizích jazyků přináší jen výhody. Se za-
čátkem nového školního roku proto doporučuji 
využít každé možnosti učit se a své znalosti 
prakticky využívat. Svůj význam má jistě 
i volba studovaného jazyka. Angličtina je dnes 
brána téměř jako standard, na druhou stranu 
další významné evropské jazyky jako němčina 
a francouzština otevírají dveře do evropských 
institucí, zahraničních firem a nabízejí široké 
možnosti studia odborné literatury.

Uvědomuji si, že největším luxusem v životě 
je čas. A proto i já využiji volné chvíle ke zdoko-
nalování svých jazykových znalostí. Budu potře-
bovat hodně motivace…

MUDr. Jiří Běhounek (nez. za ČSSD)

hejtman Kraje Vysočina

Zemřel první hejtman 
Kraje Vysočina
Ve věku třiapadesáti let zemřel  
10. srpna 2013 František Dohnal,  
první hejtman Kraje Vysočina 
a bývalý prezident Nejvyššího 
kontrolního úřadu.

František Dohnal se do politického života 
Kraje Vysočina výrazně zapsal v roce 1991, 
kdy byl zvolen starostou Jihlavy; a tento 
post zastával až do roku 1998. Hejtmanem 
Kraje Vysočina byl v letech 2000–2004. 
V práci pro kraj pokračoval jako náměs-
tek hejtmana, a to až do svého zvolení 
šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu. Jako 
starosta a později jako hejtman pracoval 
v řadě mezinárodních institucí, mimo jiné 
byl viceprezident Komory regionálních 
orgánů CLRAE (Congress of Local and 
Regional Authorities of Europe). Před-
nášel ve více než patnácti zemích světa, 
byl držitelem nejvyššího ocenění Kraje 
Vysočina, nositelem čestné medaile města 
Purmerend, holandského partnera krajské 
Jihlavy, a čestné medaile Rady Evropy. 
V Číně se stal čestným profesorem Audit 
University Nanjing.

 Čest jeho památce.

Podle starosty Jiřího Šikla zvolili v Jamách 
správný směr.

VITRÍNA

CHLADÍCÍ PULT

KRAJ VYSOČINA zve k návštěvě 
svého stánku na Země živitelce 

v Českých Budějovicích
29. 8. – 3. 9. 2013, 

Výstaviště České Budějovice, Pavilon T

Připravena je ochutnávka a prodej  
potravin z Vysočiny včetně prezentace 

vítězných produktů v soutěži  
Regionální potravina.

Více informací na www.kr-vysocina.cz

DEN S KRAJEM VYSOČINA
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
 

27. září 2013
Hlavní vlakové nádraží, Jihlava
10.15 Ukázka simulované srážky vlaku s osobním automobilem, záchranné a likvidační práce
11.45 Křest vlaků Stadler s originálními regionálními polepy
12.30 Ukázka simulované srážky vlaku s člověkem

Masarykovo náměstí, Jihlava
13.00–15.00 OSLAVA SVÁTKU SENIORŮ

- Yvetta Simonová, Josef Zíma – „Kde jsou ty chvíle“
15.00–20.00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU

- nabídka služeb Senior Pasů a Rodinných Pasů Kraje Vysočina
- aktivity bezpečnosti silničního provozu BESIP
- ukázka zemědělské techniky
- disciplína KRÁLIČÍ HOP a přehlídka drobných domácích zvířat
- závody ve sběru brambor
- soutěže v třídění odpadu
- Czech Spitfi re Club – vystavení repliky legendárního Spitfi re
- prezentace potravin z Vysočiny
- vystoupení sportovních a tanečních klubů
- odstartování aktivit Zimní olympiády dětí a mládeže 2014

16.00 MICHAL NESVADBA A KOUZELNÁ ŠKOLKA
18.00 KONCERT – PETR BENDE A PAVEL HELAN BAND

Vstup zdarma. Více info na www.kr-vysocina.cz

Zlatá stuha – krajský vítěz a držitel krajského ocenění Vesnice Vysočiny: Jámy, Žďársko

Modrá stuha – za společenský život: Ořechov, Žďársko

Bílá stuha – za činnost mládeže: Vepříkov, Havlíčkobrodsko

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Dlouhé, Žďársko

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Čáslavice, Třebíčsko

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

http://www.kr-vysocina.cz


Kraj přispěje dalšími 
miliony na financování 
sociálních služeb
Stát v letošním roce znovu omezil 
výdaje na sociální péči v krajích, rozpo-
čty nestátních neziskových organi-
zací a sociální zařízení měst a obcí 
proto posílí mimořádná dotace Kraje 
Vysočina.

„Pokud by kraj okamžitě nepřistou-
pil k navýšení prostředků na dotace, 
byla by řada sociálních služeb ohrože-
na. U některých poskytovatelů by to 
dokonce vedlo k ohrožení existence 
příslušné činnosti,“ vysvětluje radní 
Petr Krčál (ČSSD).

V letošním roce počítá Kraj Vysoči-
na, že sociální služby v regionu podpo-
ří částkou zhruba 108 milionů korun. 
Celkem, spolu se státní dotací ve výši 
339 milionů korun, se tak do krajské-
ho systému sociálních služeb dostane 
obdobná částka jako loni.

Peníze budou rozděleny mezi provo-
zovatele domovů pro seniory, poskyto-
vatele pečovatelské služby, chráněná 
bydlení, odborné sociální poradenství, 
kontaktní centra, domy na půl cesty, 
osobní asistence, ranou péči, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, odborné po-
radenství či terénní programy. Uvolně-
ná částka řeší také další podporu po-
skytování vybraných sociálních služeb, 
které byly do dubna 2013 finančně 
podporovány v individuálním projek-
tu kraje.

„V důsledku ukončení financování 
z evropských fondů se do kraje dostalo 
o 37 milionů korun méně. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV) řešilo 
tento problém až v průběhu letošní-
ho roku a přidalo asi o 20 milionů ze 
státního rozpočtu více než vloni. To ale 
stále, při rostoucích provozních nákla-
dech, neřeší celý výpadek financí, z ně-
hož nám chybí ještě asi 17 milionů ko-
run,“ vysvětluje radní Krčál a dodává, 
že budoucnost financování sociálních 
služeb bude řešit společná pracovní 
skupina MPSV a asociace krajů.

text: Ondřej Rázl

Do práce i do škol pěšky nebo na kole
V rámci kampaně Evropský tý-
den mobility se mohou všichni 
zájemci na Vysočině aktivně 
zapojit do Evropského dne bez 
aut. Stačí ve středu 18. září ne-
chat klíče od svého čtyřkolo-
vého miláčka doma a vyrazit 
do práce nebo do školy pěšky, 
na kole nebo veřejnou dopra-
vou. Tento den bude MHD 
v Jihlavě zcela zdarma.

„Evropský týden mobi-
lity je kampaň pro občany 
měst a obcí, která má za cíl 
upozornit na problémy se 
stále narůstající automobi-
lovou dopravou, a zároveň na-
bídnout možnosti a výhody 

alternativních druhů dopra-
vy,“ přiblížil radní pro oblast 
regionálního rozvoje Martin 
Hyský (ČSSD).

V mnoha evropských měs-
tech už dnes můžeme vidět, že 
prostor v ulicích patří nejen au-
tům, ale také chodcům, cyklis-
tům a veřejné dopravě a cílem je 
tento trend podpořit a dále roz-
šiřovat. Pokud se rozhodnete 

do akce zapojit, nahlaste se pro-
střednictvím přihlašovacího 
formuláře na stránkách www.
kr-vysocina.cz/zdravykraj, kte-
rý po vyplnění pošlete na email 
lovecek.j@kr-vysocina.cz. Nej-
větší výkony pěší a na kole bu-
dou odměněny sportovní taš-
kou s logem Kraje Vysočina.

text: Monika Fiedlerová  
foto: archiv Kraje Vysočina

Školy se opravují. Za téměř 400 milionů
Na desítkách škol a školských 
zařízení, která zřizuje Kraj 
Vysočina, nebylo ani během 
dvouměsíčního volna prázdno. 

Školáky v červenci a srpnu vystřídali 
dělníci. „Podstatná část stavebních pra-
cí naplánovaných pro letošní rok se rea- 
lizuje o letních prázdninách, aby bylo 
omezení provozu škol co nejmenší,“ po-
znamenal vedoucí majetkového odboru 
Krajského úřadu Kraje Vysočina Petr 
Kolář.

Pro tento rok nejvýznamnější investič-
ní akcí je dokončená rekonstrukce škol-
ského areálu v Jihlavě-Heleníně. „Cel-
kové náklady na tuto akci jsou kolem  
180 milionů korun, z čehož v letošním 
roce se výdaje blíží stu milionů korun,“ 
sdělil náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast majetku a dopravy Libor Jou-
kl (ČSSD). Do opravených budov se sou-
středí praktická výuka stavebních učeb-
ních oborů Střední školy stavební Jihlava 
a část budovy využije zejména Muzeum 

Vysočiny Jihlava pro moderní depozitář 
sbírkových předmětů.

Z dalších velkých staveb lze jmenovat 
rekonstrukci stravovacího provozu Střed-
ní školy obchodu a služeb Jihlava s výdaji 
více než 22 milionů korun. Nová kuchyně 
a jídelna bude, stejně jako dílny v Helení-
ně otevřena se začátkem školního roku. 
Na celý rok 2013 kraj naplánoval investi-
ce i neinvestiční výdaje do asi šesti desítek 
školských budov. Suma přibližně 390 mili-
onů korun zlepší především jejich staveb-
ně technický stav. 

„Jedná se o různě rozsáhlé investiční 
i neinvestiční akce, z naprosté většiny fi-
nancované z rozpočtu kraje. Vnější finanč-
ní zdroje z Operačního programu životní 
prostředí získal kraj na zateplení obvodo-
vého pláště včetně výměny oken na budo-
vu Gymnázia Havlíčkův Brod a budovy 
Obchodní akademie a Hotelové školy Hav- 
líčkův Brod na ulici Kyjovská. Tyto akce 
s celkovými náklady přesahujícími třicet 
milionů korun jsou v současné době v re-
alizaci,“ informoval Kolář.

text: Lucie Pátková  foto: Martina Ježková

aktuálně2 www.kr-vysocina.cz

Vladimír Novotný: Hospodaření kraje 
za první pololetí roku je příznivé 
Hospodaření Kraje 
Vysočina, který jako kaž-
dý územní samosprávný 
celek hospodaří podle 
schváleného rozpočtu 
na daný kalendářní rok, 
dosahuje za prvních šest 
měsíců letošního roku 
příznivých výsledků.
„V tomto období jsme dosáhli tvorby zdro-
jů ve výši 53 % ze schváleného rozpočtu 
a čerpání výdajů na 40 % ročního rozpoč-
tu. K 30. červnu 2013 jsme tak dosáhli pře-
visu příjmů nad výdaji o více než 500 mi-
lionů korun,“ popsal Vladimír Novotný 
(ČSSD), náměstek hejtmana pro oblast fi-
nancí, analýz a grantových programů.

Podle jeho slov ovlivnil tento pozitiv-
ní výsledek jednak vývoj daňových pří-
jmů, kde se Kraji Vysočina jednoznačně 
vyplatila zásada opatrnosti a odpověd-
ného přístupu. I v podmínkách panující 
ekonomické nestability a i přes příliš op-
timistické odhady Ministerstva financí 
ČR nastavilo vedení kraje reálné odhady 
daňových příjmů v kontextu jejich vý-
voje v minulých letech. Podle toho sku-
tečný náběh daňových příjmů za první 

pololetí dosáhl 53 % ročního rozpočtu. 
„Druhým faktorem, který významně 
ovlivňuje příznivý výsledek hospodaře-
ní k 30. červnu, je nižší čerpání výdajů, 
než odpovídá předpokládanému podí-
lu z roku. Je zažitou praxí, že větší ob-
jemy výdajů se uskutečňují ve větší míře 
ve druhém pololetí roku. Jde zejména 
o výdaje určené na velké opravy, rekon-
strukce a výstavbu majetku kraje, jejichž 

realizace se soustřeďuje zejména na let-
ní a podzimní měsíce. Obdobná situace 
je i u dotací, které jsou ve valné většině 
poskytovány až po realizaci podporova-
ných akcí a projektů, tedy spíše ke konci 
rozpočtového období,“ dodává Vladimír 
Novotný.

text: Milan Pilař  foto: archiv Kraje Vysočina

Prezident přijede 
na Vysočinu před 
Vánocemi
Prezidentská kancelář zveřejnila oficiál-
ní termíny návštěv prezidenta České re-
publiky v českých i moravských krajích. 
Čtyřměsíční maraton cest zakončí hlava 
státu v termínu 17.–19. prosince 2013 
v Kraji Vysočina. „Program prezident-
ské návštěvy je v základu připravený. 
Respektujeme přání pana prezidenta 
potkat se co nejvíce s občany, zástupci 
obcí a měst,“ informoval hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD). 
Prezident republiky navštíví Vysočinu 
premiérově v zimě, zatím se oficiální 
programy jeho předchůdců odehrávaly 
na jaře nebo na podzim. „Důležitými 
partnery pro přípravu takto výjimečných 
návštěv jsou pro nás města a obce, 
spolky a krajské instituce včetně škol. 
Své místo v programu mají i významní 
zaměstnavatelé a menší regionální 
firmy,“ doplnila Ivana Šteklová ze 
sekretariátu hejtmana Kraje Vysočina. 
Více informací o připravované návštěvě 
Miloše Zemana na Vysočině bude 
s dostatečným předstihem zveřejněno 
na www stránkách kraje.

text: Jitka Svatošová

„Za prvních šest měsíců činily daňové příjmy více než padesát procent krajského rozpočtu,“ 
vypočítává Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast financí.

Čilý ruch panoval od konce června také 
na stavební škole v Havlíčkově Brodě, kde 
prošly rekonstrukcí toalety a rozvody vody.

V rámci projektu Den bez aut pořádají města nejrůznější akce. Do aktivit se zapojují mladí i starší obyvatelé regionu.

Více na www.kr-vysocina.cz

Nová chráněná území
Přírodní památka Hodíškovský rybník 
na Žďársku a přírodní rezervace Jedlový 
les a údolí Rokytné jsou už několik 
týdnů dalšími chráněnými územími 
v regionu. Předmětem ochrany Hodíš-
kovského rybníka je mimo jiné rybník 
s výskytem vegetace letněných rybníků 
a s výskytem významných druhů rostlin 
a živočichů; vlhké louky s významnými 
druhy rostlin, jako např. puchýřka útlá. 
Přírodní rezervace Jedlový les a údolí 
Rokytné na Třebíčsku tvoří především 
lesy se společenstvy hercynských du-
bohabřin, suťových lesů, lesních okrajů, 
světlin a lesních lemů s výskytem 
významných druhů rostlin a živočichů. 
„V takto chráněných územích nelze 
například nově vyznačovat cyklistic-
ké trasy, pást dobytek, měnit vodní 
režim nebo zakládat skládky nebo jiná 
úložiště materiálu,“ upozorňuje Zdeněk 
Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro 
oblast životního prostředí.

text: Jitka Svatošová  

Třebíč slaví desáté 
výročí zápisu 
na seznam UNESCO

Židovská čtvrť a Židovský hřbitov 
společně s románsko-gotickou bazilikou 
sv. Prokopa v Třebíči jsou už deset let 
zapsány na elitním seznamu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. „Celoroční oslavy gradovaly 
během prázdnin, kdy si vedení města 
a veřejnost připomněly slavné okamžiky 
minulosti města. Výjimečnost výročí 
bude připomínat pamětní medaile, jíž 
byly oceněny osobnosti, které k zápisu 
do UNESCO osobně přispěly,“ uvedl 
starosta a krajský zastupitel Pavel 
Heřman (Pro Vysočinu).

text: Jitka Svatošová  foto: Vladimír Kunc

Žně se zpozdily, výnosy 
ale vypadají nadějně
Pole na Vysočině se opět zaplni-
la kombajny. Žně začátkem srpna 
pokročily především u ozimých 
obilovin, proti sezonnímu průměru 
je ovšem patrné celkové zpoždění. 
„Suché a teplé počasí na jedné straně 
pomáhá k urychlení průběhu žňových 
prací, na druhé straně však předsta-
vuje riziko snížení výnosů vzhledem 
k možnému zasychání ještě nedo-
zrálých porostů,“ informoval krajský 
radní pro oblast zemědělství Zdeněk 
Chlád (ČSSD). Nejrychleji na Vysočině 
postupuje sklizeň ozimého ječmene, 
u kterého průměrný výnos dosahuje 

5,24 tuny z hektaru, tedy přibližně 
o 0,8 tuny víc, než byl průměrný výnos 
v loňském roce. Přibližně stejný nárůst 
je patrný i u nejrozšířenější plodiny – 
pšenice ozimé, kterou loni ovlivnilo 
nepříznivé počasí. Letošní výnos dosud 
vykazuje 6,04 tuny na hektar. Výrazně 
později tento rok odstartovala sklizeň 
řepky olejky. Na Vysočině sklízecí 
stroje vyjely jako první na Žďársku 
a Havlíčkobrodsku. Průměrný výnos 
této nejvýznamnější české olejniny je 
prozatím 3,15 tuny na hektar, což je 
téměř stejné číslo, jako byl průměrný 
výnos na Vysočině v loňském roce. 
Teprve po ukončení žní bude možné 
výsledky hodnotit a porovnávat výnosy 
s předchozím obdobím.

text: Lucie Pátková  foto: Luboš Pavlíček

Zemědělcům na Vysočině zatím při žních 
přeje počasí.

http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost
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Obvyklý ruch se do školních 
tříd vrátí druhý zářijový den
Po dvouměsíčním letním 
volnu čeká žáky a stu-
denty návrat do školních 
lavic. Školní rok 2013/14 
začne v pondělí 2. září, 
pololetí skončí 30. ledna 
a závěrečné vysvědčení 
budou učitelé rozdávat 
27. června.
První „oddech“ v podobě podzimních 
prázdnin budou mít školáci ve dnech  
29. a 30. října. Vánoční prázdniny letos 
potrvají od 21. prosince do 5. ledna a vol-
no – jeden den jako spíš symbolický předěl 
mezi prvním a druhým pololetím – vychá-
zí na 31. ledna. Jarní prázdniny byly pro 
základní školy, střední školy a umělecké 
školy v Kraji Vysočina stanoveny na týden 
od 10. do 16. března. Kvůli velikonočním 
svátkům se školní třídy a chodby vyprázd-
ní ve dnech 17. a 18. dubna a příští letní 
prázdniny dětem skončí posledního srpna.
 text: Lucie Pátková

aktuálně

Opravené dílny v Heleníně 
zvou na návštěvu
Areál Střední umělecko-průmyslové 
školy Jihlava – Helenín se s novým 
školním rokem stává „útočištěm“ i pro 
sbírky Muzea Vysočiny Jihlava a studen-
ty Střední školy stavební Jihlava. Celé 
jedno patro opraveného křídla školy, 
které dříve patřilo ministerstvu vnitra, 
zabere v budoucnu muzejní depozitář. 
Mezi budoucí oděvní specialisty se nově 
přestěhují i budoucí stavaři, kteří se 
„zabydlí“ v dalších patrech rekonstruo-
vané budovy a v dílnách. 14. září 2013 
si bude modernizované prostory školy 
moci prohlédnout i veřejnost.

„Očekáváme dost velký zájem neje-
nom ze strany potenciálních žáků a ro-
dičů, ale i ze strany jihlavské a možná 
taky mimojihlavské veřejnosti,“ uvedl 
Pavel Toman, ředitel jihlavské Střední 
školy stavební, která spolu s jihlavským 
Muzeem Vysočiny a helenínskou školou 
zajišťuje doprovodný program.

Den otevřených dveří v Heleníně uká-
že veškeré dílenské prostory i zázemí 
pro žáky a pracovníky. „Přístupné bu-
dou truhlářské dílny, dílny pro zedníky, 
klempíře, pokrývače, instalatéry, elektri-
káře i tesaře. Návštěvníky provedeme 
po venkovních i vnitřních prostorách, 
ukážeme jim sociální zařízení a také 
strojní vybavení,“ načrtl plán dne To-
man.  text: Lucie Pátková

Mladí Rakušané a Češi cestovali 
společně týden kolem světa
Druhý srpnový týden se ko-
nal pátý ročník Mladé uni-
verzity Waldviertel pro čes-
ké a rakouské děti ve věku od  
11 do 15 let. Letos se ho zúčast-
nila stovka zájemců z Rakous-
ka a České republiky. Tématem 

byla Cesta kolem světa za pět 
dní. „Účastníci letošního roč-
níku se prostřednictvím pře-
nášek a workshopů věnovali 
cestování ve všech podobách, 
seznámili se například se 
zvyky lidí z celého světa – 

z Afriky, Asie, Evropy i Ame-
riky a dozvěděli se zajímavosti 
o jejich kultuře, jazyku a pís-
mu. Kromě odborněji zaměře-
ných přednášek a praktických 
odpoledních workshopů čekal 
účastníky sportovní program, 

diskotéka a táborák,“ uvedla 
krajská radní pro oblast škol-
ství Jana Fialová (ČSSD).

Vedle dolnorakouského Ra-
absu strávily děti jeden studij-
ní den také v Telči a na hradě 
Roštejn. „Ve středu 7. srpna 
uspořádal pro účastníky Ná-
rodní památkový ústav na pra-
covišti v Telči přednášku Mar-
tiny Veselé Renesanční perla 
Vysočiny, dva workshopy a je-
den fotoworkshop na téma Vý-
voj historických domů v Telči 
a Co znamená, když se řekne 
archeologie?“ dodala Ilona 
Ampapová z Národního pa-
mátkového ústavu v Telči.

Mladá univerzita Waldvier-
tel je součástí projektu Kul-
turní krajiny a identity podél 
česko-rakouských hranic –  
60 let EU. Projekt podpořila 
Evropská unie, Evropský fond 
pro regionální rozvoj z pro-
gramu Evropské územní spo-
lupráce Rakousko – Česká re-
publika 2007–2013.

text: Milan Pilař  
foto: archiv Kraje Vysočina

Tři otázky 
mladým lidem 

Otázky vznikají buď 
ze zvídavosti, nebo 
neznalosti.
Moje tři otázky mla-
dým lidem vznikly 
ze zkušenosti.

Máte:
  domov ve sjednocené Evropě
  možnost registrovaného partnerství
  šanci volného cestování
  neomezenou volbu zábavy
  měkké tresty za delikty
  přes sto televizních kanálů
  perfektní antikoncepci
  vysokoškolský titul za pár týdnů 

(eventuálně „za pár babek”)
  dostupnost sexuálního vyžití na  

každém kroku
  střídavou péči o děti po rozvodu
  možnost likvidace těhotenství
  fantastické deodoranty
  stejné šance v podnikání
  garantovaná lidská práva
  nezcizitelné občanské svobody
  … 

Nic z toho vaši předkové neměli.
Tak proč:
  mi plníte psychiatrickou ordinaci?
  utíkáte do drogového opojení?
  pácháte sebevraždy?

Dr. Jaroslav Max Kašparů 
zastupitel Kraje Vysočina (TOP09)

Mladí Rakušané a Češi se týden v rámci Mladé univerzity věnovali cestování a historii.

Vysoké školy na Vysočině se 
připravují na nový školní rok
V současnosti má Vysočina dvě samostat-
né vysoké školy, Západomoravskou vyso-
kou školu a Vysokou školu polytechnickou 
Jihlava. V Třebíči nabízejí od září nový 
bakalářský obor Udržitelný rozvoj regionu 
a krajiny, který umožňuje studentům výběr 
užší specializace v jednom ze tří modulů: 
ochrana životního prostředí, techniky 
a technologie odpadového hospodářství 
a monitoring regionálních struktur a pro-
cesů. Absolventi budou připraveni jak pro 
trh práce, tak i pro magisterské studium 
příbuzných oborů. „Studentům nabídne-
me zapojení do projektů a možnost studia 
či stáže v zahraničí,“ uvedl rektor vysoké 
školy Marek Matějek.

V Jihlavě plánují přijmout ke studiu 
od podzimu až 1275 nových studentů 
do prvního semestru oborů Aplikova-
ná informatika, Cestovní ruch, Finance 
a řízení, Počítačové systémy, Porodní 
asistentka, Všeobecná sestra a Zdravot-
ně sociální pracovník v prezenční i kom-
binované formě studia. „Někteří noví 
studenti, především oborů Počítačové 
systémy a Aplikovaná informatika, na-
stoupí ke studiu do značně inovovaných 
studijních oborů. Vzhledem k prodlou-
žení akreditací všech šesti stávajících 
oborů na šest let došlo u některých také 
k výraznějším změnám. Například jádro 
oboru Počítačové systémy zůstalo věno-
váno počítačovému hardwaru, elektro-
technice a automatizaci, přibyla ale na-
víc témata týkající se zpracování signálu 
a multimédií. Obor Aplikovaná informa-
tika byl po předchozích zkušenostech 
poměrně výrazně přestavěn. Důsledněji 
se oddělil od oboru Počítačové systémy 
a získal jasnější orientaci na informatiku 
a tvorbu softwaru,“ dodává rektor VŠPJ 
Jakub Novotný.
text: Lucie Pátková  foto: archiv Kraje Vysočina

Nabídka 
středoškolského 
vzdělání v regionu
Žáci základních škol a jejich rodiče si 
také letos mohou vybrat z pěti přehlí-
dek středoškolského vzdělání na Vy-
sočině. Na některých najdou zájemci 
vedle nabídky středoškolského studia 
i nabídku dalších typů vzdělání, včetně 
vysokoškolského.

Přehlídky začínají v polovině října 
jako první v Třebíči, kde se koná osm-
náctý ročník veletrhu vzdělávání Didac-
ta 2013 a o měsíc později vyvrcholí Fes-
tivalem vzdělávání v Kulturním domě 
ve Žďáru nad Sázavou. text: Milan Pilař

Na letošní rok připadá desáté výročí činnosti 
Západomoravské vysoké školy Třebíč.

Organizace 
škOlníhO rOku 2013/2014
Školní rok 2013/14 2. 9. 2013–- 27. 6. 2014
Pololetí 30. 1. 2014
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2013
Vánoční prázdniny 21. 12. 2013–- 5. 1. 2014
Pololetní prázdniny 31. 1. 2014
Jarní prázdniny pro Kraj Vysočina 10. 3.–- 16. 3. 2014
Velikonoční prázdniny 17. 4. a 18. 4. 2014
Letní prázdniny 28. 6.–- 31. 8. 2014

Prvňáčci na Vysočině dostanou bezpečný kufřík
Na svůj první školní den, paní 
učitelku nebo pana učitele 
i na nové kamarády se už těší 
5300 prvňáčků z celé Vysoči-
ny, kteří v pondělí 2. září vyrazí 
poprvé do školy. I s rodiči mo-
hou očekávat pokyny na prv-
ní školní dny a mnoho nových 
informací a zážitků. Kromě 
toho si také všichni žáčci jako 
dárek odnesou ze školy bez-
pečný kufřík plný důležitých 
a potřebných věcí. Prvňáčci 
v něm najdou předměty, které 
zvýší jejich bezpečnost při ces-
tě do školy a rodičům pomůže 
s věcmi, které budou jejich ra-
tolesti do školy potřebovat.

„V loňském roce podpořil 
kraj bezpečné kufříky poprvé 
a setkal se s velice příznivou 
odezvou samotných prvňáčků, 
rodičů, ale i jejich učitelů,“  
uvedl hejtman Kraje Vysočina 

Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD). A co v kufříku školáci 

najdou? Půjde o samé prak-
tické věci, jako jsou pastelky, 

omalovánky, bezpečnostní 
vesta pro turistiku nebo cyk-
loturistiku, pexeso s originální 
zemědělskou tematikou, malá 
svačinka nebo také časopis 
zaměřený na bezpečnost 
účastníků silničního provo-
zu. Dobrá zpráva je, že kufřík 
dostanou všichni prvňáčci na 
celé Vysočině bez ohledu na 
to, kam do první třídy půjdou. 
Ať to bude základní škola ve 
velkém městě nebo třeba menší 
škola v obci. „Věřím, že kufřík 
udělá dětem radost a pomůže 
jim s prvními školními krůčky 
i s prvními úkoly. Přeji všem 
prvňáčkům i jejich rodičům, 
aby 2. září vykročili pravou 
nohou a první školní rok byl 
pro ně úspěšný,“ uzavřel Jiří 
Běhounek.

text: Monika Fiedlerová

foto: archiv Kraje Vysočina

Přehlídka středních škol 
Kraje Vysočina

Třebíč – Didacta 
17. října 2013 – SPŠ Třebíč, Manželů 
Curieových 734

Havlíčkův Brod 
30. října 2013 – KD Ostrov, Na Os-
trově 28

Jihlava  
8. listopadu 2013 – DKO, s. r. o., 
Tolstého 2

Pelhřimov – Mozaika 
12. listopadu 2013 – KD Máj, Třída 
Legií 1115

Žďár nad Sázavou 
14. listopadu 2013 – Dům kultury, 
Dolní 183

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Areál Střední uměleckoprůmys-
lové školy Jihlava-Helenín

Hálkova 42, Jihlava-Helenín

14. září 2013, 8:00 – 16:00 hod.

  nové depozitáře Muzea Vysočiny 
Jihlava

  nové truhlářské a odborné dílny 
SŠS Jihlava

  nové hřiště SUPŠ Jihlava-Helenín

POZVÁNKA

Kraj Vysočina si Vás dovoluje 
pozvat na slavnostní otevření
sociálně terapeutické dílny 
Domova bez zámku s názvem

KAVÁRNA 
POHODIČKA
v pondělí 2. září 2013, 10.00 hod.
Vítězslava Nezvala 115, 
Náměšť nad Oslavou

Poznejte příjemné místo pro 
setkávání, vychutnejte si výtečnou 
kávu – podpoříte tak rozvoj 
a samostatnost klientů Domova 
bez zámku. Slavnostní otevření 
kavárny je součástí celodenního 
rodinného programu.

POZVÁNKA

 

Kraj Vysočina si Vás dovoluje pozvat na slavnostní otevření 
sociálně terapeutické dílny Domova bez zámku s názvem

KAVÁRNA POHODIČKA
 
pondělí 2. září 2013, 10.00 hod.
Vítězslava Nezvala 115, Náměšť nad Oslavou
 
Poznejte příjemné místo pro setkávání, vychutnejte si výtečnou kávu – podpoříte tak rozvoj 
a samostatnost klientů Domova bez zámku. Slavnostní otevření kavárny je součástí 
celodenního rodinného programu.
 
Z důvodu bezproblémové organizace akce a zajištění Vašeho pohodlí si dovolujeme požádat o potvrzení účasti
na e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz nebo na tel.: 734 694 489.
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V Křižanově zahájí 
výstavbu památníku 
svaté Zdislavy
Neděle 1. září bude pro Křižanov 
významným dnem. Po slavnostní mši, 
kterou bude od půl jedenácté cele-
brovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, 
se na náměstí uskuteční poklepání 
základního kamene památníku svaté 
Zdislavy. Zatímco Jablonné v Podještědí, 
kde je světice pohřbena, má její sochu 
už od roku 1709, v jejím moravském 
rodišti dosud žádná nebyla. To chtějí 
nyní občané městyse s 1800 obyvateli 
napravit.

 Svatou se stala Zdislava v květnu 
1995, kdy ji v Olomouci kanonizoval 
papež Jan Pavel II. Odedávna je pova-
žována za patronku rodiny a vzhledem 
k tomu, že tato instituce prochází v sou-
časné době hlubokou krizí, je Zdislava, 
coby matka čtyř dětí a milující man-
želka, vzorem spořádaného rodinného 
života.

„Památníkem z šedomodré žuly 
s bronzovou sochou mladé svaté Zdi-
slavy od akademického sochaře Otma-
ra Olivy se naplní aspekty úmyslu 
po stránce duchovna, historie i výtvar-
ného umění. Věhlas naší rodačky pře-
sahuje hranice regionu a určitě zvýší 
turistickou atraktivitu oblasti,“ uvádí 
iniciátorka akce, křižanovská občanka 
Nila Vodičková.

Plnou podporu ve svém snažení na-
lezla u vedení městyse v čele se sta-
rostkou Marií Smejkalovou i u faráře 
Tomáše Holcnera. Částkou 500 000 Kč 
podpořil letos stavbu i Kraj Vysočina. 
Z celkových nákladů, které činí pět 
milionů korun, byla už nashromáž-
děna polovina. Další dary na památ-
ník, jehož odhalení se má uskutečnit 
v roce 2015, kdy uplyne dvacet let 
od Zdislavina svatořečení, lze posí-
lat na účet farního úřadu Křižanov: 
2648161359/0800.
text: Pavel Kryštof Novák  foto: Petr Novák

panorama

Bible kralická slaví, 
čteme ji už čtyři sta let
Čtyřsté výročí od vydá-
ní Bible kralické, první-
ho a úplného překladu 
z původních biblických 
jazyků do češtiny, si v po-
lovině září připomenou 
v Kralicích nad Oslavou. 

Právě ty daly v minulosti nejznámějšímu 
českému překladu Bible své jméno.

„Naším největším přáním je, aby to 
byla událost, která osloví všechny návš- 
těvníky: staré i mladé, věřící i nevěřící. 
Akcí je hodně, a tak doufám, že si každý 
vybere,“ uvedl k programu, který se usku-
teční o víkendu 13.–15. září, starosta Kra-
lic nad Oslavou Emil Dračka.

Program nabídne výstavy, koncert, 
projekci filmu, přednášky předních 

odborníků, hudební dílny nebo autorská 
čtení mladých básníků. Pro děti připravili 
pořadatelé sportovní aktivity a poznává-
ní okolí obce i samotné Bible pomocí růz-
ných her.

V hlavní části nazvané Kralický klenot, 
kterou zahájí zpěvem hymny Jakub Pusti-
na, se v sobotu představí například herci 
Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová, sa-
xofonista Felix Slováček nebo místní ro-
dák Petr Bende. „Bible kralická pro mě 

znamená souznění s domovem. Protože 
jsem se nedaleko narodil, jsem s Krali-
cemi a Biblí kralickou spjatý od dětství,“ 
prohlásil zpěvák. Večer pak divadelní sou-
bor z Českého Těšína uvede hru na motivy 
Komenského Labyrintu světa a ráje srdce 
a zazní společný koncert Konzervatoře 
evangelické akademie a Alfreda Strejčka 
s písněmi Cantica Comeniana. Oslavy vr-
cholí v neděli ekumenickou bohoslužbou.
 text: Lucie Pátková  foto: Petr Novák

Muzeum v Kralicích nad Oslavou přibližuje návštěvníkům neznámější českou Bibli.

Už čtyři sta let doprovází české křesťany 
kralický překlad Bible.

Model zhotovil a kamenné prvky vytváří 
Petr Novák.

Omluva:

První Family Point na Vysočině je 
v Třebíči, nikoli Havlíčkově Brodě
V červnovém vydání novin Kraj Vysoči-
na jsme chybně uvedli, že první Family 
Point byl otevřen v Havlíčkově Brodě.

Šlo o nepřesnou informaci, protože 
první Family Point na Vysočině vznikl 
v dubnu roku 2011 v budově Městského 
úřadu na Masarykově náměstí v Třebíči.

Zástupcům třebíčské radnice i čtená-
řům novin Kraj Vysočina se za nepřes-
nost omlouváme. redakce

Jubilejní festival Petra 
Dvorského se vydařil
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, 
pivovar v Dalešicích a renovovaný zámek 
ve Valči u Hrotovic hostily osm koncertů 
patnáctého ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Petra Dvorského.

Na zámku ve Valči zazpíval jednak 
nevidomý tenorista Marián Bango a jeho 
hosté, jednak zde svou Zpověď uskutečni-
la Lenka Filipová. Někdo se vyznává ústy, 
jiný to dovede také rukama, v nichž drží 
kytaru. Zasněné zámecké nádvoří, téměř 
do posledního místa zaplněné posluchači, 
rozezvučela mimo zpěvačku ještě harfa 
Sean Barryho, klavír Jindřicha Koníře a ko-
morní orchestr Camerata Moravia. Festival 
byl i letos součástí projektu Vysočina fandí 
kultuře. „Patnáct let patří festival v Jaro-
měřicích nad Rokytnou k vrcholům kul-
turní sezony na Vysočině. I do budoucna 
počítá Kraj Vysočina s podporou této výji-
mečné aktivity, která nabízí tisícům diváků 
výkony světových interpretů i domácích 
hudebních stálic v netradičním prostředí,“ 
uvedla Marie Kružíková (ČSSD), radní Kra-
je Vysočina pro oblast kultury a cestovního 
ruchu. text: Pavel Kryštof Novák

Senior Point nabízí přednášky pro seniory
Už dva měsíce 
funguje v síd-
le Kraje Vyso-
čina v Jihlavě 
Senior Point 
– informač-
ní, metodické 
a vzdělávací 
centrum zamě-
řené na služby 
a pomoc senio- 

rům. Jedná se o kontaktní místo, kam 
přicházejí lidé, kteří se chtějí informo-
vat, potřebují pomoci, ale také si chtějí 
zpříjemnit den. „Zdarma se tu dozvědí 
základní informace týkající se bydlení, 
sociální péče, zdravého životního stylu 
a volnočasových aktivit. Kdo chce, může 
si tu také vyřídit Senior pas nebo na-
hlédnout do aktuálního slevového ka-
talogu,“ informoval Petr Krčál (ČSSD), 
radní Kraje Vysočina pro oblast sociál-
ních věcí. Už od září nabídne první kraj-
ský Senior Point sérii přednášek. Senior 
Point vznikl v rámci projektu, jehož no-
sitelem je Kraj Vysočina.
 text: redakce

Kraj Vysočina v rámci projektu Senior Plus pořádá tyto akce:

4. 9. 2013 Jana Vejsadová 
Téma: „Jak být duševně výkonnější, přes-
tože mozek stárne“

18. 9. 2013 ThMgr. Milan Klapetek 
Téma: „Základy životní rovnováhy“

2. 10. 2013 Michaela Brhlová  
Téma: „Přírodní klenoty Vysočiny“

16. 10. 2013 Ing. Marie Nápravníková 
Téma: „Dávky sociální péče pro seniory“

30. 10. 2013 MUDr. Václav Miláček 
Téma: „Co je nového mezi dětmi a seniory!“

13. 11. 2013 Poláková Lucie 
Téma: „Psychologie barev“

27. 11. 2013 Mgr. Antonín Křoustek 
Téma: „Senior a rizika spojená s účastí 
na předváděcích akcích a s podomním 
prodejem“

12. 12. 2013 Krajský úřad Kraje 
Vysočina 
Téma: „Barevné Vánoce Kraje Vysočina“

 
Doba a místo konání přednášek: vždy 
v 15:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava, budova D 2.08. 
Přihlášky adresujte telefonicky na číslo 
607 025 456 nebo e-mailem na adresu 
jihlava@seniorpointy.cz. Kontaktní osoba 
Pavla Poulová.

Progam oslav  
v Kralicích nad Oslavou

Pátek 13. září 
17:00 Vernisáže výstav, koncert Tomáše 
Najbrta, Kralické stopy ve světě,  
Film: Pod ochranou Žerotínů

Sobota 14. září
9:30 Zahájení oslav

10:00 – 15:30 Přednášky: Historie 
Kralic a Jednoty bratrské, Bible kralická 
a kultura: jazyk, výtvarné umění, 
archeologie, Bible kralická v zahraničí, 
Teologie v Bibli kralické, Bible (kralická) 
jako inspirace pro současnost

14:00 Ocenění nejlepších prací celostát-
ní výtvarné soutěže

15:30 – 18:30 Kralický klenot - kom-
ponovaný pořad o bibli. Alfréd Strejček 
a Štěpán Rak – Pocta Bibli kralické; 
Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová, 
Biblické příběhy s humorem; Dagmar 
Patrasová a Felix Slováček a další.

19:30 Divadlo Labyrint světa a lusthaus 
srdce

Neděle 15. září
9:30 Ranní chvály

10:30 Ekumenická bohoslužba

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská  
a zdravotnická Třebíč a partneři pořádají
 

XXII. CHOVATELSKÝ DEN
Jezdecký areál Třebíč – Polanka (u koupaliště)

sobota 7. září 2013, 9:30 hod.
průvod koní městem

neděle 8. září 2013, 9:30 hod.
hodnocení koní, parkur, sportovní 
soutěže a show, vozatajské parkury 
– Memoriál Ladislava Svobody, 
ukázky voltiže, westernu, ovladatel-
ství, dostihy vybraných plemen koní

Pro návštěvníky jsou zajištěny 
projížďky v sedle i v bryčkách během 
celého dne.

VSTUP ZDARMA Více informací na www.szstrebic.cz/chovden.asp
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Do Budišova nejen za zvířaty
Městys nacházející se asi 
15 km severovýchodně 
od Třebíče se může pochlu-
bit hned několika „nej“.
Na původně románském kostele Pan-
ny Marie a sv. Gottharda ze 12. století je 
na věži instalována pozlacená, nedávno 
opravená korouhev znázorňující na každé 
straně jednu ze jmenovaných postav. Její 
plocha je větší než 22 pozemkových par-
cel v Budišově!

Další „nej“ naleznete v budišovském 
zámku, kde Moravské zemské muzeum 
v Brně zřídilo zoologický depozitář, který 
patří k jeho nejstarším souborům. Jsou tu 
instalovány preparované exponáty téměř 
celé fauny žijící na našem území a mno-
ho exotických druhů z celého kontinentu. 
Pro vaši představu je tu vystaveno přes 700 
trofejí kopytníků, na 3000 exotických ptá-
ků od nejmenších po ty největší, 150 dru-
hů raků a krabů, všechny ryby žijící v na-
šich vodách i zástupci mořských živočichů. 
Vaše děti tu jistě budou u vytržení, protože 
se jedná o největší veřejnosti zpřístupně-
nou zoologickou expozici na našem území.

Po prohlídce se můžete projít anglic-
kým parkem, který býval zdoben řadou 

barokních soch z mušlového vápence 
zhotovených v dílně F. G. Skalického v le-
tech 1724–1727. Bohužel některé z nich 
podlehly hamižnosti individuí, která si 
myslí, že jim může patřit vše – byly bezo-
styšně ukradeny. V severozápadním rohu 
parku nad jezírkem hlídaným sfingami je 
branka, kterou se dostanete alejí k torzu 

větrného mlýna stojícímu na soukromém 
pozemku. V minulém století sloužil také 
jako rozhledna. Pokud budou brněnští 
majitelé doma, rádi vás k němu pustí blíže.

Budišov u Třebíče má spojení autobu-
sové i vlakové na trati č. 252 ze stanice 
Studenec do Křižanova.

text a foto: Petr Novák

MC Rolnička podporuje 
fantazii dětí na Světelsku
Jedním z dalších mateřských 
center působících na Vysoči-
ně je i MC Rolnička ze Svět-
lé nad Sázavou, které letos 
v březnu oslavilo deset let své 
existence. „Zakladatelkami 
naší Rolničky byly Jana Ptáč-
níková a Radka Bouchalo-
vá. Původně se děti s mamin-
kami scházely jednou týdně 
v budově bývalého domu dětí. 
Po nějaké době došlo na stě-
hování a zhruba před sedmi 
lety se Rolnička přestěhova-
la na aktuální adresu,“ přiblí-
žila začátky centra nová ko-
ordinátorka Rolničky Tereza 
Lebrušková.

V současné době se ma-
minky se svými ratolestmi 
scházejí pravidelně třikrát 
týdně a měsíčně navštíví 
světelské centrum průměr-
ně 33 rodin. „Hlavním cílem 
Rolničky je začleňování dětí 

do kolektivu vrstevníků, roz-
voj komunikace mezi rodiči 
a dětmi, rozvoj jemné moto-
riky, fantazie, prostorového 

vnímání a v neposlední řadě 
také pohybového apará-
tu,“ osvětlila cíle fungování 
Lebrušková.

Mateřské centrum a její ko-
ordinátorky připravují program 
pro děti od půl roku až po ty 
předškolní. Pro předškoláky je 
připravena speciální hodina, 
kde se procvičují věci usnadňují-
cí nástup do školy, jako je napří-
klad logopedie. V pravidelném 
programu nechybí výtvarné díl-
ničky, výroba keramiky, cviče-
ní a dětské říkanky, maňáskové 
a loutkové divadlo, také pořádá-
ní nejrůznějších výletů, jako na-
příklad na Den otců, Jarní výlet 
nebo Sluníčkový závod. „Přijít 
může v podstatě kdokoliv s ma-
lými dětmi – od miminek až 
po předškoláky,“ zve Tereza Le-
brušková všechny zájemce ze 
Světelska a jedním dechem do-
dává, že pro rodiče jde především 
o výměnu zkušeností a oddech 
od každodenních povinností.
text: Monika Fiedlerová  foto: archiv 
MC Rolnička

Vystavené exponáty v zoologickém depozitáři na zámku v Budišově.
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Autor: 
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ROK, TISA.

Moravské Budějovice, město v okrese Třebíč v kraji Vysočina, kde se 27. 7. 1913 narodil František Müller alias Marek, leží 19 km jižně od Třebíče, na dopravní spojnici mezi Jihlavou a Znojmem na potoce Rokytka. Nadmořská výška 
města je 465 m n. m. První zmínka o Moravských Budějovicích pochází z roku 1231, město bylo zmíněno v listině, kde se oznamuje, že papež Řehoř IX. ... viz křížovka, vdovu po Přemyslu Otakarovi I. i s jejími věnnými statky.

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. Znění minulé tajenky:  vyučoval kreslení, deskriptivní geometrii a krasopis... Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou: Hedvika Kovacsová, Třebíč, Miloslav Staněk, Dobrnice a Jan Severa, Brno.

Letní osvěžující sorbet
Dostali jste v srpnových parnech chuť 
na zmrzlinu a raději byste si vyrobili svou 
vlastní? Nabízíme vám recept na domácí 
citronový sorbet.

Budeme potřebovat 140 g jemného 
cukru krupice, 750 ml kvalitní prameni-
té nebo kojenecké vody, 4 středně velké 
citrony, 2 bílky, med na pokapání a lístky 
máty na ozdobu. Ve velké míse rozpus-
tíme cukr s vodou, přidáme do ní jemně 
nastrouhanou kůru z citronů. Poté vymač-
káme citrony, abychom získali asi 250 ml 
šťávy. Vyšleháme bílky do tuha. Šťávu 
přilijeme ke směsi, dobře promícháme 
a vmícháme i sníh z bílků. Vše přecedíme 
přes cedník nebo přes jemné síto, aby-
chom zachytili většinu kůry. Směs nalije-
me do dostatečně velké, nejlépe kovové 
nádoby a dáme do mrazničky. Po půlho-
dině ji vyndáme a celou směs promíchá-
me. Opakujeme takto hodinu až tři podle 
toho, jak jemné struktury sorbetu chceme 
docílit. Po posledním promíchání dáme 
směs na celou noc do mrazničky, aby 
ztuhla. Před podáváním necháme sorbet 
pět minut odstát při pokojové teplotě. 
Poté rozdělíme do vychlazených sklenek, 

ozdobíme mátou a pokapeme medem. 
Dobrou chuť.

Pokud také rádi trávíte čas v kuchyni 
a máte svůj oblíbený recept, o který byste 
se chtěli podělit, stačí nám ho zaslat. Nej-
lepší recepty otiskneme a autora oceníme.
text a foto: Monika Fiedlerová

Renesanční člověk František Marek
Spisovatel, překladatel a historik František 
Marek, vlastním jménem František Müller, 
je spjat především s třemi místy – s Mo-
ravskými Budějovicemi, kde se před 
sto lety 27. července narodil, s Jihlavou 
a s Ústím nad Labem, kde na vyso-
kých pedagogických školách vyučoval 
a z jejichž bohatých dějin čerpal náměty 
ke svým pracím.

Z jihlavské historie napsal uznáva-
né studie Jihlavští humanisté a Jihla-
va ve verších staletí. Cenná je i brožura 
William Shakespeare a jihlavská divadelní 
tradice, vydaná s dobovým ilustračním 
doprovodem.

Marek bohatě využil i toho, že se naro-
dil do smíšeného česko-německého man-
želství. Protože uměl výborně německy, 
ale i anglicky, působil i coby překladatel. 
Svou pozornost věnoval převážně krásné 
literatuře (Thackeray, Fielding, Meyrink, 
Fürnberg).

Publikoval také vlastní povídky, pro 
mládež napsal knihu Tajemství duté vrby, 
známý je románem o životě Edwarda 
Kelleyho Alchymista, monografií Pavel 
Stránský nebo Severočeskými kulturními 
kapitolami, které vyšly ve dvou dílech. 
Z Markovy literární pozůstalosti vyšel ne-
dávno román Jeden život nestačí.

Jeho žáci, například spisovatel Ivan 
Klíma, na něj vzpomínají jako na člo-
věka typu anglického džentlmena, jako 
na renesanční osobnost. Vysoká škola 
polytechnická v Jihlavě, která dnes síd-
lí v budově, kde František Marek působil 
na Pedagogickém institutu, vydala k uctě-
ní jeho památky práci Jakuba Novotného 
a Martina Hemelíka.

Marek, absolvent Masarykovy universi-
ty v Brně s titulem doktora filosofie, pů-
sobil na gymnáziích, mimo jiné i ve svém 
rodišti. Z Moravských Budějovic pochá-
zela i jeho manželka, dcera významného 
regionálního historika a blízkého přítele 
Otokara Březiny Františka Jecha, Dagmar. 
František Marek zemřel v 73 letech v Jih-
lavě 9. července 1987.

text a foto Pavel Kryštof Novák

recept

Světelská Rolnička nabízí matkám i celým rodinám s dětmi třikrát 
v týdnu pestrý program. Kresba Františka Marka od Martina Hemelíka. 

PhDr. František Marek   
(1913–1987)
(kresba M. H.)
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Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s., který vyrábí pivo 
pod značkou Rebel®, oslaví příští rok 180 let své existence.
Historie se začala psát v roce 1834, kdy bylo královské město 
Německý Brod bez pivovaru, přestože do té doby byly ve městě 
pivovary dva. Jeden z nich ovšem zkrachoval a druhý vyhořel. 
Páni měšťané se nechtěli se stávající situací smířit, spojili síly, 
zakoupili rytířský dům Bukovských (dnešní pivovarská 
restaurace) a položili základy dnešního pivovaru Rebel.

Pivovar není na prodej
Havlíčkobrodský pivovar kromě doby 
totality vlastnili měšťané, kteří se vždy 
snažili vařit poctivé pivo. V dobách dob-
rých i zlých. Vytvořili tak silnou značku, 
která má i dnes dobrý zvuk mezi český-
mi pivy. Dlouhá cesta od restitucí vyústi-
la letos dobrou zprávou – majoritní čes-
ký akcionář pivovaru bude pokračovat 
v upevňování dobrého jména a rozvíjet 
značku Rebel®. Rozhodně se nechystá 
pivovar prodat... Nikomu!

Exkurze v měšťanském pivovaru
Zveme vás na prohlídku, která vás 
provede havlíčkobrodským pivovarem 
se sladovnou. Uvidíte výrobu českého 
sladu v klasické humnové sladovně, na-
hlédnete pod pokličku tajemného pro-
cesu vzniku nejtradičnějšího českého 
nápoje tradiční cestou – a pak ochutná-
te! Kromě piva všech druhů se značkou 
Rebel® i jídla „české klasiky“ ve stylo-
vém restaurantu... Stačí si vybrat:

1. Prohlídka pivovaru včetně malé      
degustace u ležáckých tanků: 100 Kč

2. Prohlídka pivovaru včetně volné      
degustace (2x0,5 l) jakéhokoliv druhu 
piva v pivovarské restauraci: 130 Kč

3. Prohlídka pivovaru včetně volné de-
gustace (2x0,5 l) jakéhokoliv druhu piva 
v pivovarské restauraci + dárkové balení 
tří piv Rebel®: 165 Kč

4. Prohlídka pivovaru včetně volné de-
gustace (2x0,5 l) jakéhokoliv druhu piva 
a volný výběr z menu v pivovarské res-
tauraci + dárkové balení tří piv Rebel®: 
265 Kč

5. Prohlídka pivovaru včetně volné ne-
omezené degustace jakéhokoliv druhu 
piva a volný výběr z menu v pivovarské 
restauraci + dárkové balení deseti piv 
Rebel®: 500 Kč

Minimální počet osob na jednu pro-
hlídku je pět, ceny jsou uvedeny včetně 
DPH. Poskytujeme rodinné a množ-
stevní slevy. Exkurzi je nutné objednat 
předem na telefonním čísle 569 495 
250 nebo mailem na adrese exkurze@  
hbrebel.cz.

Naše piva pod značkou Rebel®
Chcete na vlastní kůži vyzkoušet, co to 
znamená, když se řekne „setkání tradi-
ce se současností“? Přijďte a ochutnejte. 
Naši sládci dokážou uvařit jak klasická 
česká piva, tak i nejrůznější speciály až 
po skutečnou exotiku. A to tak, že i tolik 
konzervativní obor, jakým pivovarnictví 
je, jejich kvalitu přijme a uzná. Můžete 
ochutnat Originál Premium, což je vlaj-
ková loď našeho pivovaru, pivo které 
získalo v roce 2012 v Německu prestižní 

evropské ocenění nejlepší pivo plzeňské-
ho typu – European Beer Star. Dále vám 
natočíme Haškův C.K. 10°, Czech Rebel 
Beer 11°, Řezaný ležák 11°, Rebel černý a 
pokud budete autem a nechcete mít pro-
blém s četníky, tak pochopitelně i Nealko 
pivo. Při různých příležitostech si pak 
sládci vyloženě hrají a uvaří pivo, které 
příjemně překvapí i největší pivní puritá-
ny. Jednoznačně nejúspěšnější byl Svato-
václavský speciál zvaný Drsoň a pak i Vá-
noční řezaný speciál, u kterých chystáme 
pochopitelně jejich reedici.

Svatováclavské trhy 2013
Každoročně je 28. září svátkem svatého 
Václava, patrona České země, takže záro-
veň i patrona českého piva. Pivovar Rebel 
se připojí k oslavám a na pivovarském 
dvoře uspořádá Svatováclavské trhy. S po-
těšením vás přivítáme v tento slavnostní 
den a věřte, budete se tu cítit jako doma. 
Přijďte, budete svědky premiéry nového 
piva. Piva, které se vymyká všemu, na co 
jste byli doposud zvyklí... Vstup je zdarma.

Je to Rebel ! 

Více na www.hbrebel.cz

Svatováclavské trhy 2013

inzerce

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

•  Cena 635 Kč/kg vč. poštovného, vydrží cca ½ roku. 
•  Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 585Kč/1 kus, 3 ks = 555Kč/1 kus,

4–5ks = 535 Kč/1 ks, 6–9 ks = 505 Kč/1 ks, od 10 ks = 480 Kč/1 ks.
•  Při objednání 2 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
•  Ceny kapslí: 1 ks = 746 Kč, 2 ks = 696 Kč/1 kus, 3 ks = 666 Kč/1 kus, 4–5 ks = 646 Kč/1 ks, 6–9 ks = 

616 Kč/1 ks, od 10 ks = 596 Kč /1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
•  Množstevní slevy lze kombinovat s plechovkami.

Např. 1 plechovka + 1 kapsle = 1281 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 1 balení minerálů zdarma
(více na www.kamennezdravi.cz)

Minerály užívám od dubna a jsem mile 
překvapen jejich účinkem, i když jsem 
tomu nevěřil. Hlavní důvod užívání byl 
vysoký krevní tlak a dna. Tlak mi klesl 
ze 150-160/90-100 na 130/80 a o dně 
už taky nevím. Ještě mi zmizely zaží-
vací potíže jako pálení žáhy, která mě 
obtěžovala každý den a jiné problémy, 
o kterých dnes už taky nevím. Dále zmi-
zely drobné kožní výrůstky, které mi sice 
nevadily, ale na škodu to není. Je mi 68 
let a jsem rád, že jsem to zkusil. V užívá-
ní budu i nadále pokračovat, děkuji za 
tenhle objev a doporučuji každému, kdo 
má zdravotní problémy. 
 Miroslav Janačík , Jeseník 

Schindeleho minerály jsem poprvé koupi-
la pro svého manžela (53) v srpnu 2012. 
Zaujaly mne příznivé ohlasy lidí, kteří trpí 
dnou. Tento problém má i manžel, obvyk-
le 1x za rok měl akutní problém s klouby, 
protože dietu nedržel úplně přísně. Po 
roce pravidelného užívání ještě záchvat 
nepřišel a celkově se manžel cítí lépe, ne-
bolí ho ani lokty a zvýšený cholesterol se 
mu upravil na normál. Také lehce zhubnul 
na břiše, i když tlustý nebyl. Já užívám mi-
nerály od ledna 2013, žádné potíže jsem 
neměla, ale chtěla jsem to zkusit. Je mi 
fajn a mírně zvýšený cholesterol se mi po 
3 měsících snížil na normál. Ranní „kok-
tejl“ s minerály je již náš rituál.
 Marie Veselá, Chotěboř 

Dobrý den,
před půl rokem jsem u vás objednala 
dvě plechovky minerálů. Jednu pro 

sebe, druhou pro mamku. Obě jsme 
s nimi velice spokojené. Mně pomohly 
na migrénu a na bolavá kolena a mam-
ce hlavně na klouby, zlobily ji lokty, 
ramena a kyčle, a teď se cítí výbor-
ně. Výsledky se začaly dostavovat po 
dvou měsících užívání.  Minerály jsme 
doporučily i svým známým, a tak bych 
ráda objednala 4 nové plechovky. Ve-
lice děkuji.
 Kateřina Skácelová, Sloup.

Po užívání Schindeleho minerálů mi 
zcela vymizely migrény, ucpávaly se mi 
karpály a brněly prsty. Tyto problémy 
zcela vymizely. Taktéž se mi upravilo 
trávení. Vřele jsem tento produkt dopo-
ručila svým kolegyním, proto nyní ob-
jednávám 10 ks balení.
 Marie Rákosová, Kralupy nad Vltavou, 61 let

Minerály beru půl roku každý den. O 
vlasech a nehtech se tady toho píše 
dost, ale překvapuje mě účinek na men-
struační bolesti. Mám 35 let, po dvou 
porodech.  Po týdnu užívání jsem 
ani nevěděla, že mám 
menstruaci. Proto jsem 
ho doporučila i mým 
kamarádkám a všech-
ny to cítí stejně. Bolí-
vala mě i během cyklu 
hlava, tento problém 
ustoupil také. Všechna 
další zlepšení jsou pro 
mne bonusem. Zdravím, 
 Renata Graciková, 
 Svatobořice-Mistřín

Může tohle být náhoda?

*  Denní náklady 3,80 Kč, mohou být ale i 2,80 Kč podle ceny za plechovku, tedy za cenu 1 housky, lízatka nebo chcete-li 1 cigarety

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 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
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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:
29. 8. od 17.00, 10. 9. od 17.30 

a 12. 9. od 17.00

Pelhřimov:
11. 9. od 16.00 a 18. 9. od 17.00

více na www.basic.cz
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RV

www.pv-pohrebnisluzba.cz

Vevera – Koutník
Jihlava, Jana Masaryka 32

(u Slávie)

Telefon:

567 307 313, 605 707 528
Stálá služba

pro převozy zemřelých:

603 452 119
Otevírací doba: Po–Čt 7.00–15.30 Pá 7.00–14.00

Krajská agrární komora 
Kraje Vysočina
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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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Bližší informace na webové stránce:  
radnice.nmnm.cz/nabidka-nemovitosti 

1)  budova č.p. 204  
(t.č. kino), vč. byt. domu č.p. 200  
a části příslušných pozemků 

2)  budova č.p. 330 
(t.č. budova v areálu zahradnictví),  
vč. příslušných pozemků, staveb, 
rybníků, stavebního a zemědělského 
pozemku 

3)  budova č.p. 119 
(t. č. lékárna U Salvátora)

vše v k.ú. Nové Město na Moravě 

6

ZJEDNODUŠENÁ VERZE

LOGOTYP

Konstrukce zjednodušené verze 
logotypu vychází z rozměrů 
písmena M použité velikosti 
fontu Mediaeval. 
Levá a pravá vzdálenost okraje 
plochy od písmen je totožná 
s šířkou pravé spodní patky 
písmene M, Horní a spodní 
vzdálenost je totožná s vnitř-
ním rozměrem dříku písmena 
M. 
Konstrukce šířkové verze zjed-
nodušeného loga vychází opět 
z šířky pravé spodní patky pís-
mena M tak, že tato vzdálenost 
tvoří vzdálenost okraje plochy 
od písmen do všech stran.  

A

B

A

B

A

Město Nové Město na Moravě
hledá zájemce o koupi

níže uvedených nemovitostí:
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Zlatý středník

2012

Marek Krejčiřík dorazil do dějiště světového šampionátu až po úspěšné evropské kvalifikaci Little League. 

Třebíčští baseballisté se na Tchaj-wanu neztratili
Hráči třebíčského týmu 
Nuclears se na žákovském mis-
trovství světa v baseballu mezi 
celosvětovou konkurencí roz-
hodně neztratili. S českou re-
prezentací vyrazili na Tchaj-
-wan i hráči Patrik Kadrnožka, 
Miroslav Křivánek, Marek Krej-
čiřík a asistent trenéra Robert 
Vávra.

Český národní tým chtěl hlav-
ně posbírat zkušenosti, protože 
světový šampionát se hraje po-
dle pravidel pro mladší kadety 
a na větším hřišti, než na jaké 
jsou čeští hráči zvyklí. Repre-
zentace se navíc na mistrovství 
světa v této kategorii vydala vů-
bec poprvé a hned se dostala 

do těžké základní skupiny, kde 
bylo několik aspirantů na titul. 
Češi tak postupně změřili síly 
s Japonskem, Mexikem nebo 
obhájci prvenství z Tchaj-wanu. 
První výhru si připsali až v utká-
ní proti Filipínám, když sou-
peře porazili 9:4. Národní tým 
pak těsně prohrál duel s Brazílií 
a podlehl i Itálii, se kterou neu-
držel vedení. Do čtvrtfinále se 
tak tak nakonec Češi neprobojo-
vali, i přesto zanechali na Tchaj-
-wanu dobrý dojem. Z Vyso-
činy nejvíce zazářil třebíčský 
Patrik Kadrnožka, který se stal 
osmým nejlepším pálkařem 
šampionátu.

text: Ondřej Rázl  foto: Robert Vávra

Mladí reprezentovali region na dětské olympiádě

Cyklisté projeli Vysočinu Křížem krážem
Milovníci jízdy na kole se mohli na pře-
lomu června a července připojit k cyklis-
tickému putování po Vysočině nazvaném 
Křížem krážem Vysočinou na kole 2013 
a ujet celkem 390 kilometrů na osmi tra-
sách, nebo třeba jen jednu z nich. První 
cesta na kolech odstartovala z Masary-
kova náměstí v Jihlavě a pokračovala přes 
Luka nad Jihlavou, Brtnici, Opatov až 
do Třeště. Zúčastnila se jí desítka cyklis-
tických nadšenců včetně radní Kraje Vy-
sočina Marie Kružíkové.

„Nejprve jsem měla obavu se zúčastnit, 
protože nejsem žádný velký sportovec. 
Na putování Křížem krážem se ale sešla 
velmi příjemná parta lidí a nakonec jsem 
litovala, že nemohu absolvovat celé týden-
ní putování,“ prozradila Marie Kružíková 
(ČSSD). Každý další den ujeli účastníci 
jednotlivých tras přibližně padesát kilo-
metrů a projeli tak západní, jihozápadní 
i jižní část Vysočiny.

„Na závěr téměř každé denní trasy 
mohli cyklisté navštívit nějakou kultur-
ní památku či zajímavou expozici,“ při-
blížil Tomáš Čihák, ředitel krajské pří-
spěvkové organizace Vysočina Tourism, 
která tuto sportovní akci pořádala už 
pošesté v řadě. „Celé putování bylo vel-
mi pečlivě připraveno a o účastníky dob-
ře postaráno. Organizátorům patří velký 
dík,“ uzavřela Marie Kružíková. Celé pu-
tování by se neobešlo také bez sponzorů 
v čele se Skupinou ČEZ, Akciovým pivo-
varem Dalešice, a. s., Českým rozhlasem 
Region, SÝKOROU sportwear, s. r. o., 
Muzeem Vysočiny Pelhřimov, Zámkem 
Žirovnice, Pohádkovou říší skřítka Fá-
buly Kamenice nad Lipou, MKS Třebíč 
a Městem Telč. Všechny informace o prů-
běhu cyklistického putování včetně foto-
grafií najdete na stránkách www.vysoci-
nounakole.cz.

text: Monika Fiedlerová  foto: Erika Kopálová

Vysočina vybojovala 15 medailí
Výprava Kraje Vysočina se na konci června 
zúčastnila Letní olympiády dětí a mládeže 
v Uherském Hradišti, Zlíně a v dalších měs-
tech Zlínského kraje. Celkem vybojovali 
sportovci z našeho kraje patnáct medailí.

„Výprava čítala 189 sportovců a trené-
rů, kteří pro Vysočinu vybojovali patnáct 
cenných kovů. Medailisté se mohou po-
chlubit dvěma zlatými, pěti stříbrnými 

a osmi bronzovými medailemi. Mezi nejú-
spěšnější sportovce Vysočiny patří Tereza 
Čechová a Tereza Neumanová,“ neskrýva-
la radost Jana Fialová (ČSSD), radní Kraje 
Vysočina pro oblast školství.

Tereza Čechová vybojovala v orientač-
ním běhu zlatou a bronzovou medaili. Její 
jmenovkyně, závodnice v cyklistice Tereza 
Neumanová, si dojela pro dvě bronzové 

medaile. Vysočině se poprvé v historii 
olympiády dařilo i v kolektivních sportech. 
Házenkáři naprosto smetli konkurenci 
a bez jediné porážky si došli pro zlato. Da-
řilo se i volejbalistkám, které až ve finále 
podlehly Olomouckému kraji, ale i tak vy-
bojovaly cennou stříbrnou medaili. V cel-
kovém hodnocení naopak Kraj Vysočina 
skončil na předposledním 13. místě. 

Už nyní se Kraj Vysočina intenzivně při-
pravuje na pořadatelství zimní olympiády 
dětí a mládeže, která se uskuteční od 19. 
do 24. ledna 2014. Dějištěm vybraných 
sportovních klání bude například novo-
městská Vysočina aréna, dále i zimní sta-
diony v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Žďáru 
nad Sázavou nebo Fajtův kopec ve Velkém 
Meziříčí. text: Ondřej Rázl

Jana Fialová, radní kraje pro oblast školství, a sprinteři kol MTB Ondřej Kadlec, který získal 
stříbro, a Tereza Neumanová, která získala bronz.

Stříbrné volejbalistky Kraje Vysočina při oddechovém čase ve druhém setu finálového 
zápasu.

Závodník Petr Velíšek před startem horských kol.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, popřál sportovcům při začátku olympiády mnoho 
úspěchů.

Golčův Jeníkov slavil 
historický rekord 
Kratochvílové
Už třicet let drží Jarmila Kratochvílová 
světový rekord v běhu na 800 metrů 
časem 1:53,28. Dosud nepřekonaný čas 
zaběhla 26. července 1983 na mistrov-
ství světa v Mnichově. I proto se třetí 
červencovou sobotu v Golčově Jeníkově 
sešli přátelé rekordmanky, olympionici 
i další významné osobnosti ze světa 
sportu, aby zavzpomínali. Nechyběli tak 
Dana Zátopková, bratři Svojanovští, Jiří 
Holík, Stanislav Neveselý, Josef Augusta 
ani zástupci olympijského výboru. 
Vzpomínkové setkání moderované pa-
mětníkem a sportovním komentátorem 
Štěpánem Škorpilem se točilo právě 
kolem 80. let, kdy atletice vládly mimo 
jiných i Jarmila Kratochvílová a Helena 
Fibingerová. Za každý rok trvání světo-
vého rekordu dostala Jarmila Kratochví-
lová jednu žlutou růži.

Tečku za zdařilým setkáním udělal 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
(nez. za ČSSD). „Chtěl bych poděkovat 
Nadaci Běhu městem Jarmily Krato-
chvílové v Golčově Jeníkově za pořádá-
ní tradičního, každoročního běhu, ale 
především Jarmile Kratochvílové za re-
prezentaci a šíření dobrého jména Kraje 
Vysočina.“ Zároveň jí popřál dobré 
zdraví a hodně zdaru při výchově mla-
dých talentů lehké atletiky.

text: Monika Fiedlerová

Brod viděl elitu českého 
stolního tenisu, otevřela se 
i Síň slávy
Na začátku srpna hostil Havlíčkův Brod 
unikátní exhibici ve stolním tenisu. Při-
pravil ji domácí klub Sten Marketing HB 
Ostrov Havlíčkův Brod, který v loňské 
extraligové premiéře skončil na bron-
zové příčce. Letos je hlavním cílem 
vybojovat pro Brod a Vysočinu titul.

Také proto klub ještě před startem 
sezony pro fanoušky připravil zajímavou 
exhibici, ve které se představili před-
ní čeští hráči. Vedle rodinného souboje 
Korbelů – otce Karola se synem Petrem, 
který je domácí jedničkou, se předsta-
vil i hrající trenér Havlíčkova Brodu 
Jan Hrnčiřík, který v utkání s Tomášem 
Demkem použil větší pálku, než povolují 
pravidla. Další exhibiční kousky předve-
dl Jindřich Panský, který během výměny 
zvládl pět hvězd. Havlíčkův Brod se také 
zapsal do historie – poprvé se tam ote-
vřela Síň slávy stolního tenisu. Do té byl 
uveden Petr Korbel, Jindřich Panský, Mi-
lan Orlowský a Ilona Voštová-Motlíková. 
Další představení viděli diváci v Havlíč-
kově Brodě o dva týdny později, kdy se 
odehrálo přátelské utkání mezi Českem 
a Slovenskem. Celý jeho výtěžek navíc 
putoval na pomoc nemocnému Davíd-
kovi. text: Ondřej Rázl

Účastníci cyklojízdy projeli Křížem krážem Vysočinou a zavítali na zajímavá místa regionu.
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Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz

Fotogalerie na www.iKrajvysocina.cz


