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Zamyšlení nad kantořinou
S tím, jak se mluví 
o možném zlepšení 
ohodnocení práce uči-
telů, objevují se kromě 
pochopení a podpory 
těchto snah zase laic-
ké diskuse o tom, jak 
učitelé pracují kratší 

dobu než jiní, jak si užívají prázdnin a vůbec, co 
vlastně chtějí. Když je ta kantořina tak výhod-
ná, jak ti „hodnotitelé“ uvádějí, proč tolik tisíc 
učitelů jsou jen bývalí kantoři? Nejednou odešli 
ti nejlepší a mimochodem – v různých profesích 
se výborně uplatňují. Není to škoda?

Chápu, že pro nezasvěcené může pedago-
gická činnost vypadat jako pohodlná živnost – 
hlavně časově. Všichni jsme zažili, že ten učitel 
(či častěji spíše učitelka) se jen prochází po tří-
dě, něco povídá a je neomezeným vládcem nad 
námi – nebohými dětmi. Ta zkušenost z nároč-
nosti kantorské práce je zřejmě nepřenositel-
ná. Kdo to nezažil, asi nepochopí, jak je člověk 
třeba po takových pěti vyučovacích hodinách 
v kuse vyždímaný. Že pak musí vydechnout, aby 
se – většinou až večer doma – mohl věnovat 
opravám a přípravě na další hodiny. Přemýšlela 
jsem, čím to je. Asi je to i nutností být po celou 
vyučovací hodinu ve střehu, reagovat na své 
žáky, přizpůsobovat tempo situaci a jednotli-
vým reakcím. Upřímně – na koho z vás neustále 
hledí dvacet až třicet kontrolorů? Ti uznalejší 
z rodičů zase často přiznají – já bych s nimi ne-
vydržel, já bych je musel... Ale pedagog nemůže 
jen hlídat a držet na uzdě někdy nezvedenou 
mládež. Dobrý kantor dává dětem s učením kus 
sebe a přiznejme si – někteří jedinci umí z jeho 
osobnosti a elánu dost užírat.

Už slyším ty námitky – a co ti špatní učite-
lé, kteří to s dětmi neumí, jen je okřikují a dusí 
jejich rozvoj? Prostě v každé profesi najdeme 
jedince s různou kvalitou, jen v té škole je to 
pro nás rodiče více bolestné. I když posouzení 
těchto skutečností je mnohdy pohledem zvenku 
zkreslené. A cesta ke kvalitě je prostá – nejde 
o samospasitelné projekty a programy, za něž 
se už v našem školství vydaly miliardy a které 
často přinesly učitelům pouze další byrokracii 
a zbytečnou práci pro práci, jež i ty nadšence 
jen otráví. V kantořině jako nikde jinde záleží 
na konkrétních osobnostech. Pokud se postave-
ní učitelů opravdu zlepší (a nejde jen o finance), 
bude vytvořen předpoklad, že budou vyrůstat 
a zůstávat ve školství schopní kreativní peda-
gogové. A jen od nich se může odvíjet zlepšení 
celkové vzdělanosti a v návaznosti na to – s jen 
trochou nadsázky řečeno – i budoucnosti toho-
to národa. RNDr. Marie Kružíková

radní kraje Vysočina pro školství, mládež a sport  
(nezávislá za ČSSD)

Hejtman přivítal  
prvňáčky v Puklicích
První školní den byl pro čtrnáct prvňáčků v Puklicích 
u Jihlavy výjimečný, navštívil je Jiří Běhounek (nez. 
za ČSSD), hejtman kraje Vysočina. Ten v obci se šesti 
sty obyvateli zahájil nový školní rok.

Po hymně, slavnostním přivítání celé školy a pro-
slovech zamířil Jiří Běhounek do první třídy, kde se 
osobně pozdravil se všemi prvňáčky a popřál jim ty 
nejúspěšnější kroky za vzděláním.

Do základních škol nastoupilo na Vysočině le-
tos více než 42 tisíc žáků a téměř 25 tisíc studentů 
do středních škol. Pokračování na straně 3

Na úřady a do škol pěšky 
Nejen úřadníci a politici nechali  
ve středu 22. září auto doma

2 Kam se starým mobilem? 
Tisíce starých mobilních telefonů 
čekají na recyklaci

3 Jubilejní a bohatší 
Na veletrh do Havlíčkova Brodu se 
chystají desítky českých spisovatelů 

4 Roštejn nejen památkou 
Dominanta Jihlavska vítá také 
milovníky různých hudebních žánrů

5

Prezident Václav 
Klaus s manželkou 
Livií absolvoval v září 
třídenní návštěvu kraje 
Vysočina. Na pozvání 
hejtmana Jiřího 
Běhounka navštívil 
několik měst a kromě 
besed se zástupci měst 
a obyvateli zhlédl 
turisticky zajímavá 
místa a poznal tradiční 
výrobní podniky.

Návštěvu zahájil prezidentský pár 
ve městech na řece Sázavě. Po Led-
či zavítal do Světlé, kde si prohlédl 
místní sklárny. „Jsem moc rád, že se 
ve Světlé znovu, i když v menší po-
době, obnovilo sklářské řemeslo,“ 
podotkl po exkurzi ve zdejší sklár-
ně Václav Klaus. Jeho manželka si 
dokonce zakoupila jeden z výrobků 
a dodala, že jejich první nápojový 
soubor byl právě ze Světlé. Poté se 
delegace přesunula na poutní místo 
Křemešník, do Pelhřimova, do Čer-
novic, a den zakončila jazzovým 
koncertem na hradě Roštejn.

Druhý den návštěvy Vysočiny začal 
prezident Klaus na Krajském policej-
ním ředitelství Policie ČR v Jihlavě, 

kde se setkal s novým vedením a pro-
hlédl si operační středisko. Dále za-
mířil na kozí farmu do Ratibořic, 
do Jemnice a Nové Říše. Večer se 
prezidentský pár vrátil do krajské-
ho města, kde povečeřel s účastníky 

vzpomínkové akce k 70. výročí Bitvy 
o Británii.

Poslední den návštěvy se Václav Klaus 
setkal se zastupiteli kraje Vysočina, navští-
vil jihlavské gymnázium a prohlédl si kraj-
ské město. Závěr dne i celého nabitého 

třídenního programu strávil prezidentský 
pár v Novém Městě na Moravě a v Netíně. 
„Na Vysočině se mi líbí, člověk si zde uvě-
domí, jak je to krásná končina,“ uzavřel 
Václav Klaus. Více na straně 8

text: Ondřej Rázl foto: Michaela Poláková

Prezidentský pár objevoval  
už potřetí krásy Vysočiny

Před 70 lety se bili o Británii

Václav Klaus a Jiří Běhounek při návštěvě města skla – Světlé nad Sázavou, prezident věří v budoucnost sklářství v regionu

V předvečer výročí první čistě letec-
ké bitvy v dějinách válek – Bitvy o Bri-
tánii – 14. září připravil kraj Vysočina 
společně s Czech Spitfire Club v Horác-
kém divadle vzpomínkové setkání s le-
gendami válečného nebe. Vzdušný pro-
stor Británie před 70 lety bránili i Karel 
Kuttelwascher, Vilém Göth nebo Im-
rich Gablech. S rodinnými příslušníky 
i pamětníky se u příležitosti své návště-
vy na Vysočině setkal také prezident 
České republiky. Českoslovenští stíhači 
zařazení v československých, britských 
a polských jednotkách tvořili 4 % sta-
vu britského stíhacího letectva. Stej-
ný čtyřprocentní podíl získali na jeho 
úspěchu.

Českoslovenští piloti provedli bě-
hem tříměsíční bitvy o Británii 40 370 
letů v celkovém čase 96 337 operačních 
hodin. Sestřelili 204 letouny jistě, 68 
pravděpodobně, 131 letadel poškodili.

Bombardovací letci shodili na ne-
přátelské cíle 1218 tun trhavých pum 
a 92 925 kusů zápalných pum. Pět set 
pět československých letců padlo nebo 

zůstalo nezvěstných. Dalších 206 pilo-
tů bylo zraněno nebo zahynulo při vý-
cviku, zajato bylo 52 pilotů.

Permanentní přítomnost česko-
slovenských pilotů v bojích přispě-
la k naplnění toho, čemu se říkalo 

Československá věc. „Bez osobního 
nasazení československých stíhacích 
letců a týmu statečných, kteří zajišťova-
li servis na zemi, by možná druhá svě-
tová válka nabrala jiný směr. Můžeme 
se jen domnívat, co by bylo dnes, kdyby 

nebylo Bitvy o Británii,“ uvedl v úvo-
du setkání hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek.

Jeden z mála žijících pamětníků le-
gendárních  leteckých soubojů nad Bri-
tánií plukovník Imrich Gablech se vzpo-
mínkového setkání osobně účastnil. 
Držitel nejvyššího státního vyznamená-
ní České republiky – řádu Bílého lva – 
působil jako dispečer letového provozu, 
Po únorovém převratu byl perzekuován 
komunisty. Pozvání mezi pamětníky 
přijaly i dcery legendárního brigádní-
ho generála Karla Kuttelwaschera Mari 
Rowe a Vee Darlington, které žijí v Lon-
dýně. Na plukovníka Viléma Götha, kte-
rý padl ve vzdušném prostoru nad Ten-
derdenem 25. října, zavzpomínal jeho 
synovec Čestmír Göth.

text: Anna Chudobová foto: Luboš Pavlíček

Prvňáčky v Puklicích u Jihlavy přivítal do školních 
lavic hejtman Jiří Běhounek. Na fotografii zdraví hosty vzpomínkového setkání Imrich Gablech

„Nikdy v dějinách lidských střetnutí ne-
vděčilo takové množství lidí za tak mno-
hé tak malé hrstce jednotlivců...“

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, 
Bitva o Británii

PsycHocentrum
– manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, p.o.

ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina 
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář dne 7. října 2010 

konaný v rámci týdne sociálních služeb

místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina; místnost č. 3.15 – 3.16

Dopolední program 
10.00 – 12.00 hodin
  zahájení
  prezentace Psychocentra – MPR 

kraje Vysočina
  přednáška PhDr. Bažantové: 

Využití imaginace v pomáhajících 
profesích

Odpolední program
13.00 – 15.00 hodin
  prezentace Intervenčního centra 

kraje Vysočina
  přednáška Mgr. Lamelové: pomoc 

osobám, které mají problémy 
s agresí ve vztazích

http://www.kr-vysocina.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-9-2010.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-9-2010.html
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Bezpečnost především! I na internetu...

rodinné pasy na Vysočině 
získávají oblibu 

Demografický pokles 
postoupil do středních škol

V současné době existuje celá řada interne-
tových portálů se zaměřením na interneto-
vou bezpečnost. I na stránkách měsíčníku 
Kraj Vysočina se budeme v následujících 
číslech věnovat vybraným hrozbám a ná-
strahám, které se skrývají za nevinně vy-
hlížejícím monitorem vašeho počítače 
po připojení k internetu. Strukturované 
informace, varování a rady, jak se nestát 
obětí internetové kriminality nabízí na-
příklad projekt Bezpečný internet, který 
vznikl za podpory Policie České republiky. 
Na stránkách www.bezpecnyinternet.cz 
se dozvíte, jak zvýšit svoji bezpečnost při 
užívání sociálních sítí, internetového ban-
kovnictví nebo při tvorbě hesel pro přístup 
k různým typům účtů. „Opatrnost vždy, 
když jste na internetu, je základním před-
pokladem toho, abyste neutrpěli újmu, ať 
již osobní, finanční či technickou u vašeho 
počítače. Zkrátka – co neznám, čemu ne-
rozumím, na to neklikám!“ doplnil krajský 
zastupitel Jaroslav Hulák (KDU-ČSL).

Měsíčník Kraj Vysočina čtenářům už 
v příštím říjnovém vydání nabídne inter-
netovým začátečníkům základní poučení, 

a třeba i seniorům zaměřeným na ochranu 
vlastního soukromí. „Kraj jako zřizovatel 
středních škol a provozovatel sítě ROWA-
Net bere bezpečnostní hrozby internetu 
vážně. Pokud nebudou bezpečnostní rizika 
internetu zařazena do vzdělávacího proce-
su škol centrálně, pak to našim školám do-
poručíme. Vybraní pedagogové již prošli 

základním školením internetových rizik 
a v současné době ve spolupráci s příspěv-
kovou organizací Kraj Vysočina Education 
rozbíháme sérii školení k této problemati-
ce včetně akreditace specializovaného kur-
zu,“ uvedl krajský radní pro oblast infor-
matiky Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

 text: odbory informatiky Krajského úřadu v Jihlavě

Ve druhé polovině srpna se sešli držitelé 
rodinných pasů ve westernovém městeč-
ku Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem.

Vítané byly i rodiny, které zatím nejsou 
členy zájmové skupiny využívající mimo 
jiné slevové karty. Pořadatelé vždy počíta-
jí s registrací pro zájemce i v místě konání 
plánovaných akcí.

„Projekt rodinných pasů se těší na Vy-
sočině poměrně velké oblibě. Dnes je má 
už na osm tisíc uživatelů, kteří využíva-
jí slev v oblasti sportu, kultury a dalších 
volnočasových aktivit. Kraj Vysočina ob-
držel z evropských finančních zdrojů té-
měř 13 milionů korun na rozšíření na-
bídky pro rodiny s dětmi na Vysočině, ale 
i na propojení rodinných pasů s Dolním 
Rakouskem,“ uvedl Petr Krčál (ČSSD), 

radní kraje Vysočina a patron projektu.
Rodinné pasy jsou projektem podpo-

rujícím rodiny s dětmi. Jeho podstatou je 
systém slev a výhod pro děti do osmnácti 
let s rodiči. V současnosti projekt funguje 
v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina, 
v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, 
Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Králo-
véhradeckém kraji a nová je možnost vyu-
žití slev i v Praze.

Zájemci se mohou do projektu zapo-
jit zdarma a na základě registrace získají 
rodinné pasy. Podmínkou je  trvalé bydliš-
tě v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě 
do osmnácti let. Slevy pak mohou využí-
vat nejen na území celé České a Slovenské 
republiky, ale také v Dolním Rakousku.
 text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Demografický pokles, se kterým se 
v uplynulých letech musely vyrovnat zá-
kladní školy, se posunuje do středoškol-
ského vzdělávání. Množství možných 
zájemců o studium klesá. Počet zápiso-
vých lístků, kterými uchazeči potvrzu-
jí svůj zájem o střední školu, byl na Vy-
sočině v červnu 2010 o 850 nižší než 
v červnu 2009. Lze očekávat, že ještě 
větší bude rozdíl mezi středoškolskými 
prváky a odcházejícími absolventy.

„Pro ředitele škol by tento vývoj ne-
měl být překvapením, protože odpovídá 
už několik let avizovanému demogra-
fickému vývoji,“ hodnotí situaci Kamil 
Ubr z krajského odboru školství, mlá-

deže a sportu. Pokles počtu patnáctile-
tých bude pokračovat ještě několik let, 
než nastane oživení. Jejich minimum se 
očekává v roce 2017 – o 34 % méně než 
ve srovnávacím roce 2005.

Podle analýzy odevzdaných zápiso-
vých lístků se pokles promítá do všech 
typů středoškolského vzdělávání. Sní-
žil se zájem o víceletá gymnázia a mno-
há z nich si už žáky příliš nevybírají, 

z finančních důvodů přijímají téměř 
každého uchazeče. Některá gymnázia 
jsou tak stále více spíše alternativou zá-
kladní školy než centrem rozvoje mimo-
řádného talentu.

Je pravděpodobné, že tento mimořád-
ný pokles počtu žáků bude mít výrazné 
dopady do organizace vzdělávání (např. 
zřejmě poroste počet víceoborových 
tříd) a do efektivity využívání nemovi-
tostí a vybavení středních škol.

Situaci pozorně sledují i krajští rad-
ní na Vysočině. Rozhodli o zpracování 
studie, která na základě známých údajů, 
předpokladů a informací ředitelů škol 
odhaduje celkový vývoj v příštích deseti 

letech (www.kr-vysocina.cz, sekce škol-
ský portál).

„Počet narozených je jasný, uložili 
jsme tedy odboru školství, aby připravil 
návrhy možných opatření k řešení do-
padů poklesu počtu žáků, a v okamžiku, 
kdy budou k dispozici, budeme o nich 
diskutovat,“ uzavírá Marie Kružíková 
(nez. za ČSSD), krajská radní pro škol-
ství. text: Milan Pilař

Na úřad a do škol bez aut také na Vysočině
Ve středu 22. září se řada 
úřadů a škol Vysočiny 
zapojila do akce Na úřad 
a do škol bez aut.

„Nechali jsme auta doma a do práce nebo 
do školy vyrazili pěšky, na kole nebo ve-
řejnou dopravou, tedy způsobem, kte-
rý je šetrný k životnímu prostředí,“ řekl 
Martin Hyský (ČSSD), radní Zdravého 
kraje Vysočina. V loňském roce se ob-
dobné aktivity na krajském úřadě zúčast-
nilo 51 úředníků a způsobem dopravy 
šetrným k životnímu prostředí urazili té-
měř 980 km. 

V letošním ročníku se do akce zapojily 
také některé obce a školy. 

Den bez aut je každoročně ve dnech 
16. září až  22. září součástí celoevropské 
kampaně s názvem Evropský týden mobi-
lity (ETM), v ČR se koná v letošním roce 
po deváté. Tématem letošního ročníku 
kampaně byla Doprava a zdraví, konkrét-
ní akce ve městech probíhají pod heslem 
Prodluž si život – buď aktivní!. 

Mezi více než osmdesáti městy a ob-
cemi, která se ke kampani Evropský 

týden mobility v ČR letos přihlásila, patři-
la na Vysočině Třebíč, Jihlava, Velké Me-
ziříčí, Telč, Havlíčkův Brod a Bystřice nad 
Pernštejnem.  

„Termín udržitelná doprava znamená, 
že by se doprava neměla podílet na vy-
čerpávání přírodního bohatství, na niče-
ní životního prostředí a na negativních 

trendech v sociální a ekonomické oblas-
ti. Zdánlivý rozpor u termínu udržitelná 
doprava, která ve značné míře přispí-
vá k vyčerpávání přírodního bohatství 
a k řadě dalších negativních jevů, může 
snadno svádět k rezignaci nad možným 
příspěvkem jednotlivce v této oblas-
ti. Technické záležitosti ohledně vývo-
je dopravních prostředků a posilování 
infrastruktury sice nemůže jednotlivec 
ovlivnit, přesto však má každý možnost 
nějakým způsobem přispět k udržitelné 
dopravě i na Vysočině. Je jasné, že prefe-
rovat hromadnou dopravu, jízdu na kole 
či chůzi pěšky před individuální auto-
mobilovou dopravou nemusí být vždy 
snadno proveditelné, ale každá snaha se 
cení,“ uzavřel Martin Hyský. 

text a foto: Milan Pilař

Petr Krčál: 
na co se máme těšit  
u  sociálních služeb

V součas-
ném  návrhu 
minister-
stva práce 
a sociál-
ních věcí se 
ve státním 
rozpočtu 

na rok 2011 objevuje pouze něco 
přes šest miliard korun pro ob-
last provozování sociálních slu-
žeb. Na udržení současné sítě 
sociálních služeb, do kterého 
jsou zapojeny nejenom kraje, ale 
i obce a města a nestátní nezis-
kové organizace, je přitom po-
třeba minimálně sedm miliard 
korun. Kde budou provozovatelé 
sociálních služeb brát na služby 
pro zdravotně handicapované? 
To dnes nikdo neví. A otázek je 
v současné době více jak dost. 
Budou sociální služby předmě-
tem vládních škrtů a zažijí opět 
léta nestability?

Financování sociálních služeb 
se  v příštím  roce může stát pro 
jednotlivé kraje noční můrou, 
protože  s výrazně zkrácenými  
finančními zdroji z ministerstva 
práce a sociálních věcí se nedají 
normálně provozovat. Celostát-
ně již dnes chybí v sociálních 
službách ještě minimálně jedna 
miliarda korun, další prostředky 
budou krajům chybět s ohledem 
na zvýšení platů pracovníků v so-
ciální péči, a to pokud se začne 
naplňovat nově schválený kata-
log prací. Ani na ty jim totiž stát 
prostředky neposlal. Mnoho krajů 
v celé ČR tak může zvažovat re-
dukci v oblasti sociálních služeb 
pro zdravotně postižené, staré 
a jinak handicapované občany.

Kraje se zde obávají, že – ač 
je všeobecně známo, že jakákoliv 
částka pod 7 mld. je nedostateč-
ná pro udržení potřebné úrovně 
poskytování sociálních služeb – 
nová vláda přesto přijde pro tuto 
oblast s částkou podstatně nižší 
a prakticky likvidační. V živé pa-
měti je totiž pokus Topolánkovy 
vlády z roku 2009, kdy do roz-
počtu MPSV byla tehdejšímu 
ministrovi Nečasovi dána na tyto 
účely zcela nedostatečná výchozí 
částka 4,5 mld. Již v březnu 2009 
pod tlakem kolabujících sociál-
ních služeb kraje zahájily vyjed-
návání s vládou o navýšení finan-
cí, které pak bylo i přijato ve výši 
1,5 mld., na celkových 6 miliard!

To však nebyl konec a po pádu 
této vlády již v září byla nová 
úřednická vláda nucena tuto 
částku navýšit o dalších 900 mil. 
S některými podporami na kon-
ci roku 2009 pak celková částka 
činila cca 7 mld. Kč. Pozitivem 
byl fakt, že úřednická vláda se 
z těchto problémů poučila a při 
přípravě rozpočtu na rok 2010 
společně s kraji v parlamentu 
prosadila do rozpočtu částku 
okolo 7 mld. rovnou, čímž se si-
tuace v sociálních službách letos 
uklidnila a stabilizovala.

Pro rok 2011 je zatím schvá-
lena pouze celková výše kapito-
ly MPSV a na jejím konkrétním 
dělení se usilovně pracuje. Kraje 
věří v rozumný přístup jak nové-
ho ministra, tak i premiéra, který 
tuto problematiku jako předchozí 
ministr práce a sociálních věcí 
dobře zná.

Kraje ze státního rozpočtu 
na sociální služby žádné další 
peníze nedostávají a proto ne-
mají zdroje, ze kterých by tyto 
služby mohly při současném 
výrazném propadu svých příjmo-
vých částí rozpočtů spolufinan-
covat. Jaký bude tedy rok 2011 
pro sociální služby, pro handica-
pované, nemocné a jinak zdra-
votně postižené spoluobčany?!

Petr Krčál (ČSSD) 
radní kraje Vysočina pro sociální oblast

Tak takhle by měly vypadat ulice bez aut. Alespoň ve středu 22. září se o tento vzhled svých 
měst snažili všichni, kteří přistoupili na den bez aut...

Držitelé rodinných pasů si srpnové setkání na Šiklově mlýně užili

několik rad, jak bezpečně používat internet
1.  Chovejte se jako na veřejnosti, nikdy 

nevíte, kdo a co vás sleduje.
2.  Nebuďte důvěřiví, pochybujte, ověřujte!
3.  Vyrobit podvrh nebo něco škodlivého 

je na internetu mnohdy jednodušší než 
něco hodnotného. Proto je na internetu 
často víc nesmyslů než smysluplných 
informací.

4.  Nevěřte příliš snadným řešením a rych-
lému zisku peněz.

5.  Osobní údaje sdělujte jen na velmi dob-
ře prověřených místech.

6.  Pracujte na kvalitně zabezpečeném po-
čítači.

7.  Nejste-li si jisti, jestli je něco bezpeč-
né, raději to nedělejte nebo se obraťte 
na odborníky.

8.  Mluvte o internetu nebo ještě lépe 
na internetu se svými dětmi!

9.  Programy a data někdo musel vytvořit 
a něco to stálo.

10.  Na internetu se ten, kdo to umí, schová 
lépe než v hustém lese. A těch,  
kdo to umí, je stále víc.

11.  Na internetu se nejvíce cení pověst, 
soukromí a až pak peníze.

12.  Počítač a internet najdete i tam, kde 
byste je vůbec nečekali.
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nové vzdělávací 
prostory pro studenty
Novou učebnu a stravovací místnost 
získali studenti gastronomických oborů 
Obchodní akademie a Hotelové školy 
v Havlíčkově Brodě.
 „Celková rekonstrukce vyšla na 5,2 mili-
onu korun, samotné gastronomické vyba-
vení bylo pořízeno za 1,5 milionů korun. 
Prostory využijí žáci pro odborný výcvik 
gastronomických oborů a zároveň jako 
výdejnu stravy,“ uvedla Marie Kružíková 
(nezávislá za ČSSD), radní kraje Vysočina 
pro oblast školství. 
Studenti gastronomických oborů se v no-
vých prostorách budou moci setkat s nej-
modernější technologií na přípravu jídel. 
 text a foto: Milan Pilař

www.rodinnepasy.cz
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„Počet žáků na základních školách zůstá-
vá oproti loňskému téměř nezměněný. Na-
opak na středních školách tisíc žáků ubylo. 
Snažíme se dělat všechno pro to, aby mla-
dí lidé měli zájem o vzdělávání především 
na středních školách v našem kraji,“ říká 

radní kraje Vysočina pro oblast školství Ma-
rie Kružíková (nez. za ČSSD).

Školáky kromě hejtmana vítali i ostat-
ní představitelé kraje Vysočina. Náměstek 
hejtmana Libor Joukl (ČSSD) zahájil školní 
rok v Přibyslavi, Marie Kružíková se nejdří-
ve vydala do Základní školy v Brtnici a poté 

na Střední technickou školu v Třebíči. Radní 
pro oblast sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) 
zavítal do Rozsoch na Žďársku a radní 
pro oblast informatiky, životního prostředí 
a územního plánování Zdeněk Ryšavý (ČSSD) 
vítal prvňáčky na Základní škole v Okříškách.
 text: Ondřej Rázl  foto: Šárka Bockschneiderová

Vysočina, náš region

Zbytečné  
zdražení elektřiny

Už v roce 
2007 se kraj 
Vysočina 
začal za-
bývat pro-
blematikou 
větrných 
a posléze 

i slunečních elektráren. Jihlavské 
listy tehdy přetiskly můj projev, 
který jsem jako tehdejší hejtman 
přednesl v listopadu 2007 ke sta-
rostkám a starostům obcí Vyso-
činy na setkání v Polné. Projev 
už tehdy obsahoval věty, jež jsou 
z dnešního pohledu až nepří-
jemně aktuální: „Zvažte si, jestli 
tomu tlaku (na stavbu větrných 
elektráren na územích obcí), kte-
rý je na vás obrovský, máte pod-
lehnout, nebo vydržet, protože 
dlouhodobě to je tak, že na tom 
už dneska všichni ekonomicky 
proděláváme.“

Nakonec bez přičinění staros-
tek a starostů, ale v důsledku 
rozhodnutí vlády a parlamentu 
se Česká republika vydala v pod-
poře takzvané zelené energie 
cestou nepřiměřeně vysokých 
státních dotací, jejichž důsled-
kem je ohlášené zvýšení cen 
elektřiny.

Podle oficiální zprávy Energe-
tického regulačního úřadu (ERÚ) 
se každému zákazníkovi k ceně 
jedné kilowatthodiny připočte 
asi 60 haléřů, což i v těch nej-
střízlivějších odhadech samo 
o sobě znamená více než deseti-
procentní zdražení ceny elektric-
ké energie. 

Právě vysoké státní dotace 
na podporu výkupu „zelené“ 
elektřiny mají podle ERÚ zásadní 
podíl na celkovém růstu regulo-
vaných cen elektřiny. Za růst cen 
může z největší části fotovoltai-
ka (sluneční elektrárny), omeze-
ně se ale zvyšuje i podíl výroby 
elektřiny z větrných elektráren.

Osobně jsem rád, že kraj Vyso-
čina dlouhodobě drží ve vztahu 
k výrobě energie z alternativních 
zdrojů konsistentní a realistické 
stanovisko, tj. povolovat výrobu 
energie ze slunečních a větrných 
elektráren skutečně jenom tam, 
kde to má smysl (střechy budov, 
zatížená a devastovaná území 
apod.). 

V každém případě je však tře-
ba se bránit nesmyslnému bu-
dování rozsáhlých větrných a fo-
tovoltaických parků. Důsledky 
jejich dnešní výstavby jsou totiž 
zřejmé: Kromě zbytečného zdra-
žení elektrické energie a rozko-
lísání celkové velikosti dodávek 
elektřiny do sítě jde navíc o na-
rušení krajinného rázu a snížení 
rozlohy zemědělské půdy.

text: Miloš Vystrčil, zastupitel (ODS)

regionální potraviny chutnají  
doma i za hranicemi kraje

To nejlepší z produkce krajských země-
dělců a potravinářů z Vysočiny mohli 
ochutnat návštěvníci srpnového agro-
salonu Země živitelka v Českých Budě-
jovicích. Letošní ročník největší hos-
podářské výstavy věnovali pořadatelé 
především prezentaci regionálních po-
travin. „Zaznamenali jsme obrovský zá-
jem o tradiční pečené placky nebo ručně 
stloukané máslo z čerstvé smetany,“ po-
chválil výběr krajského menu Josef Ma-
tějek (ČSSD), krajský radní pro lesní 

a vodní hospodářství a zemědělství.
V duchu dobrého regionálního jídla se 

nesl i v pořadí pátý agrární a potravinář-
ský den v Pelhřimově začátkem září. Jeho 
uspořádání podpořilo více než padesát 
organizací včetně kraje Vysočina a města 
Pelhřimov. „Jsem velkým fandou regionál-
ní zemědělské produkce. Jsem přesvěd-
čen, že se vyplatí připlatit si řádově jednot-
ky korun za kvalitní regionální potravinu. 
Měli bychom více dbát na patriotismus, 
který navíc v tomto případě výborně chut-
ná,“ nechal se slyšet Josef Matějek.

Veřejnost na krajské akci v Pelhřimově 
hojně využila možnosti na stáncích kraj-
ských potravinářů a zemědělců ochutnat 
potraviny se značkou Regionální produkt 
nebo si odnést zdarma vzorky sadbových 
brambor. Nejpočetněji byli mezi vysta-
vovateli zastoupeni drobní a střední pro-
ducenti masných výrobků a nápojů, dále 
zemědělští prvovýrobci a dodavatelé ze-
mědělské techniky. text: Milan Pilař

Šance pro vozíčkáře 
na plnohodnotné 
cestování vlakem
Denní cesta vlakem je samozřejmostí pro 
desítky tisíc pasažérů. Každou minutu jich 
po schůdcích nastoupí do vlakové soupra-
vy desítky a desítky. Moderní ohleduplná 
společnost vstřícná k jakékoli minoritě 
hledá způsoby, jak cestování hromadnými 
prostředky včetně vlaků zpříjemnit i pohy-
bově handicapovaným.

Na Vysočině by se v budoucnu mohly 
objevit na vybraných zastávkách další dvě 
plošiny pro vozíčkáře. Jejich výběr bude 
hodně záležet na dohodě mezi regionál-
ním vedením Českých drah na Vysočině, 
zástupci konta Bariéry, dále také na měs-
tech a obcích a kraji Vysočina. Každý ze 
jmenovaných zná problematiku cestování 
po dráze z jiného úhlu, a tak lze předpo-
kládat, že konečný výběr umístění plošin 
bude šťastný a přesný.

„Vše závisí pouze a jen na financích. 
Předpokládám, že nikdo z partnerů se 
nebude bránit akci podpořit a přispěje 
na dobrou věc. Bez společného přístu-
pu by se nemuselo podařit tento projekt 
dotáhnout k úspěšnému konci,“ varoval 
Libor Joukl (ČSSD), krajský náměstek pro 
oblast dopravy. text: Milan Pilař

Vývoj rozpočtu kraje 
zatím příznivý
Rozpočet kraje Vysočina pro letošní 
rok, který zastupitelé schválili s celko-
vými zdroji a výdaji ve výši 8,2 miliardy 
korun, vykazoval ke konci srpna o 338 
milionů korun vyšší příjmy z daní, než 
se původně předpokládalo.

Podle slov Vladimíra Novotného 
(ČSSD), krajského náměstka pro fi-
nance, byl letošní krajský rozpočet 
kvůli hospodářské krizi sestavený jako 
úsporný na úrovni roku 2006. Přesto-
že jsou v současnosti čísla pozitivní, 
neplánuje podle Vladimíra Novotného 
vedení kraje zvyšování výdajů. „Není 
jisté, zda se vývoj hospodaření udrží až 
do konce roku,“ argumentuje Vladimír 
Novotný.

Ke konci srpna bylo na účtech kra-
je 77,5 procenta z 3,2 miliardy korun 
očekávaných ročních příjmů z daní, což 
je v porovnání s minulým rokem o tři 
procenta více. O případném zařazení 
dalších akcí do rozpočtu se bude rozho-
dovat až ke konci roku. text: Milan Pilař

Ženou regionu vrchní sestra charity
Titul Žena regionu 2010 tentokrát puto-
val do Žďáru nad Sázavou. Laureátkou 
krajské ceny se stala Anna Janů, vedoucí 
Charitní ošetřovatelské služby.

„Nominace v této anketě mě vel-
mi potěšila. Pro člověka, který je zvyk-
lý celý život pečovat o druhé a dělat jim 
radost, je to milé ocenění. Děkuji všem 
za důvěru,“ podělila se o své pocity Anna 
Janů poté, co ve středu 18. srpna přijala 
výhru.

Anna Janů pochází z Nížkova, ale už 
sedmadvacet let žije ve Žďáru. Rodiče ji 
od dětství, stejně jako její čtyři sourozen-
ce, vychovávali v úctě k druhým. „Není 
proto divu, že její zaměstnání pomáhat 
druhým je zároveň i posláním, které 
vykonává s láskou a úsměvem,“ řekla 
o oceněné Lenka Judová z Oblastní cha-
rity Žďár nad Sázavou.

Janů nejdříve působila jako zdravot-
ní sestra dětského oddělení v novoměst-
ské nemocnici. Poté se věnovala rodině 
a výchově dětí. V roce 1993, kdy došlo 
ke znovuobnovení žďárské Charity, stála 

u zrodu Charitní ošetřovatelské a pečo-
vatelské služby na pozici vrchní sestry. 
V současné době koordinuje deset zdra-
votních sester ve třech pobočkách žďár-
ského okresu a zastává funkci vedoucí 
v domě s pečovatelskou službou ve své 
rodné obci. text a foto: Lucie Pátková

Anna Janů, Žena regionu 2010

Josefa Matějka (ČSSD), radního kraje 
Vysočina vítali v Pelhřimově chlebem a solí

Máte doma starý mobil?
Pošlete ho k recyklaci, 
zapojte se do soutěže 
a pomozte dětem 
v pěstounských 
rodinách!
Podle odhadů se v českých domácnostech 
nachází pět až osm milionů nepoužíva-
ných mobilních telefonů. Často jde o do-
sud funkční přístroje, které skončily v šup-
líku, protože majitel se rozhodl pro koupi 
modernějšího telefonu. Recykluje se dnes 
pouhé procento mobilů. I vysloužilé mo-
bily, stejně jako všechny ostatní staré 
elektrospotřebiče, však mají svou hodno-
tu díky druhotným surovinám, které jsou 
v nich obsaženy. Z každého mobilního te-
lefonu lze znovu využít až 80 % jeho hmot-
nosti, plasty tvoří 49 %, měď 15 %, cín 1 % 
a 1 % stříbro. Displej obsahující nebezpeč-
né látky je ekologicky zlikvidován, kovy 
předány do hutí, plasty převezmou zpra-
covatelé jako druhotnou surovinu. Každý 
mobilní telefon si zaslouží recyklaci.

Kraj Vysočina a neziskový kolektiv-
ní systém ASEKOL vám teď nabízí jedi-
nečnou příležitost, jak se starého mobilu 
jednoduše a ekologicky zbavit, a ještě tím 
pomoci. Pokud je totiž váš nepotřebný 

telefon ještě funkční, ASEKOL jej repasu-
je a věnuje občanskému sdružení Pěstoun-
ské rodiny kraje Vysočina pro děti, které 
žijí v různých formách náhradní péče. Tak-
to putovalo přes 220 mobilních telefonů 
do 25 dětských domovů z celé republiky.

Během října obdržíte do domácnosti 
obálku, do níž vložte starý mobilní te-
lefon. Nezáleží na tom, jestli je funkční 
nebo ne. Funkční mobil bude repasován 
a nefunkční recyklován. Obálku s tele-
fonem stačí zdarma vhodit do poštov-
ní schránky. Pokud navíc na obálce vy-
plníte předtištěné údaje, dostanete se 
do slosování o hodnotné ceny. Může-
te získat fotoaparát, navigaci do auta 
nebo nový mobil. Dalších sedmnáct 
účastníků navíc obdrží dobíjecí kupon 
na 500 korun. Vyhrát tedy může sku-
tečně každý. Slosování proběhne v po-
lovině listopadu. Soutěže se zúčastní 
každý, kdo obálku do ASEKOLu pošle 
do 1. listopadu 2010. Telefony však mů-
žete posílat i poté. O obálku si můžete 
kdykoliv zdarma zažádat na stránkách  
www.venujmobil.cz.

Děkujeme všem, kteří zapojením 
do akce podpoří ochranu životního pro-
středí a děti v pěstounských rodinách 
v kraji Vysočina. 

  foto: asekol 

Na začátku je radost z nového mobilního telefonu, na konci věc, která překáží.  
Odborníci poradí, jak s ní naložit.

Při prvním dni ve škole v Puklicích na Jihlavsku doprovodili malé žáčky také jejich rodiče

Hejtman přivítal prvňáčky v Puklicích

www.venujmobil.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-9-2010.html
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Mladý hudebník mučedníkem
Evangelický odboj 
z Jimramova – Václav 
Dobiáš
* 19. 9. 1920 Jimramov
† 10. 4. 1945 popraven 
v Drážďanech (Zwickau)

Nadějný mladík, kterému jedni znalci 
předpovídali závratnou hudební kariéru 
houslisty, druzí oceňovali jeho vynikají-
cí matematický talent a rozsáhlé fyzikální 
vzdělání, se narodil v evangelické rodině 
v Jimramově 19. září roku 1920.

Jako mladík odešel do Čelákovic a od-
tud na studia do Prahy, kde se aktivně za-
pojil do práce Evangelického střediska 
mládeže smíchovského sboru Jana Ámose 
Komenského Na Santošce.

Právě členové tohoto střediska se 
na podzim 1943 rozhodli, že nebudou pa-
sivně čekat na porážku fašismu s ruka-
ma v klíně. A tehdy se stal Václav Dobiáš 

spoluzakladatelem protifašistické skupiny. 
S Karlem Hiršlem, Evženem Šestákem, Ja-
nem Mojžíšem, Jiřím Staňkem a dalšími se 
rozhodli vydávat ilegální časopis Předvoj. 

Členkou tohoto sboru byla od roku 1935 
také JUDr. Milada Horáková.

V březnu 1944 tito mladí vydali první čís-
lo odbojového časopisu Předvoj a zakrátko 

kolem něj vytvořili největší ilegální síť 
předkvětnového období. Nacisté po jeho 
zachycení podle kvality a jistého radikalis-
mu odhadovali, že za vydáváním časopisu 

musí stát vyškolení agenti z Moskvy, a pro-
to proti němu nasadili všechny dostupné 
síly včetně nejlepších konfidentů, což se 
stalo mladíkům osudným. Právě Jiří Staněk 
narazil při navazování nového kontaktu 
na agenta gestapa, při útěku byl postřelen 
a na Jiráskově mostě zatčen. Následovaly 
domovní prohlídky a zatýkání, které se však 
nedotklo další skupiny, vzniklé také ve sbo-
ru Na Santošce, známé pod názvem Zpra-
vodajská brigáda. Zatčení členové Předvo-
je byli popraveni většinou téměř na samém 
prahu svobody, v květnu 1945 v Terezíně. 
Václav Dobiáš je ve smrti předběhl o nece-
lý měsíc. Byl odsouzen v Drážďanech a po-
praven ve Zwickau 10. 4. 1945.

Činnost supiny si po válce přivlastnili 
komunisté a tímto přemalováním skuteč-
nosti chtěli jejich lžihistorici dokázat, že 
nekomunistický odboj nebyl významný.

Na rodném domě v Jimramově čp. 190 
připomíná mladého mučedníka pamět-
ní busta. Je připomenut také na pomníku 
obětem druhé světové války v Čelákovi-
cích. text: Luboš Göbl  foto: Václav Flesar

Do Brodu se pošesté sjeli mladí novináři Knižní veletrh v Brodě bude  
letos jubilejní a bohatšíLetní žurnalistická škola Karla Havlíčka 

Borovského (LŽŠ) se stala na Vysočině 
tradicí. Týdenní kemp určený zájemcům 
o média a Evropskou unii z řad studen-
tů středních a vysokých škol odstartoval 
v Havlíčkově Brodě sérií přednášek, be-
sed a workshopů otevřených i pro veřej-
nost v neděli 15. srpna.

Více než čtyři desítky účastníků školy 
pracovaly v pěti skupinách: televize, tisk, 
web, PR a marketing, rádio. „Můžeme být 
s průběhem spokojeni, protože se zlepšila 
znovu kvalita práce účastníků, velmi kva-
litní byli také hosté. Těší nás samozřej-
mě i pochvala od rakouského velvyslan-
ce, který školu osobně navštívil, a rovněž 

nabídka rakouské strany na spolupořádá-
ní mezinárodní žurnalistické konference 
v Havlíčkově Brodě v roce 2011,“ vyhod-
notil Milan Pilař, organizátor šestého po-
kračování akce, jejímž hlavním tématem 
byly česko-rakouské vztahy v minulosti, 
současnosti i budoucnosti. Na Vysočinu 
proto přijel třeba Niklas Perzi, člen Ra-
kousko-české historické komise, Barbara 
Coudenhove-Kalergi, redaktorka ÖRF, 
nebo Wolfgang Müller-Funk z Vídeňské 
univerzity. Ze své knihy Vyhnání Ger-
ty Schnirch četla mladá autorka Kateři-
na Tučková a se studenty besedoval také 
přední český spisovatel Pavel Kohout. 

text: Lucie Pátková  foto: Milan Pilař

Podvacáté se otevřou v pátek 22. a v so-
botu 23. října brány Podzimního knižní-
ho veletrhu, kterého se v kulturním domě 
Ostrov v Havlíčkově Brodě účastní více 
než 150 nakladatelů. „Ráda bych veřej-
nost pozvala například ke stánku České-
ho centra PEN klubu, kde budou spiso-
vatelé sami prodávat knihy své a svých 
kolegů. Čtenáři se tak můžou setkat na-
příklad s Jiřím Kratochvílem, Jáchymem 
Topolem, Petrou Hůlovou, Radkou De-
nemarkovou, Michalem Vieweghem, Ire-
nou Douskovou a mnoha dalšími slavný-
mi autory. Výtěžek z tohoto prodeje bude 
věnován ve prospěch Výboru pro vězněné 
spisovatele Mezinárodního PEN klubu,“ 
uvedla za pořadatele Markéta Hejkalová.

Veletrh podporuje už několik let kraj 
Vysočina, který věnuje také jednu z cen 
pro nejlepší knihy. „Cena kraje Vysočina 
v podobě šeku na šedesát tisíc korun čeká 
na nejkrásnější naučnou popřípadě po-
pulárně-naučnou knihu. Za velice důleži-
tý moment tradičního veletrhu však pova-
žuji také opravdu početnou účast malých 
a začínajících i exkluzivněji zaměřených 
nakladatelů, díky nimž se Podzimní 
knižní veletrh zařadil na špici nejširších 

přehlídek současné české knižní produk-
ce,“ připomněl Tomáš Škaryd (ČSSD), 
radní kraje Vysočina pro oblast kultury.

Další informace o veletrhu, vysta-
vovatelích, jejich knihách i doprovod-
ném programu lze nalézt na adrese  
www.virtualniveletrh.cz.

text a foto: Milan Pilař

Bustu Václava Dobiáše před časem poničil vandal Rodný dům Václava Dobiáše v Jimramově zdobí pamětní deska

Mladí novináři při rozhovoru s archeology na louce Budínka u Dobronína

Libor Joukl (ČSSD) a Josef Matějek 
(ČSSD) při hodnocení skotu

Omluva
Roku 1781 vydal Josef II. toleranční 
patent, který znamenal nábožen-
skou svobodu pro luterány, kal-
vinisty, pravoslavné a židy. Avšak 
teprve revoluční rok 1848 přinesl 
židovskému obyvatelstvu plná ob-
čanská práva, včetně práva volného 
pobytu. Takže právo volného pohy-
bu pro Židy platilo v roce narození 
Julia Tandlera již 21 let a zajistil ho 
patent o zrušení nevolnictví a ro-
boty z března 1848, platný ale až 
od března roku následujícího.

Za chybu, která se objevila v textu 
(byť zcela jiného zaměření) se čte-
nářům omlouváme a za upozornění 
na ni děkujeme jednomu z těch po-
zorných. redakce

Pojmenovat si svůj dokumentární sen
Měsíc říjen je už 
tradičně v Jihlavě 
spojený s Mezinárodním 
festivalem 
dokumentárních filmů 
Jihlava, který představil 
jeho ředitel Marek 
Hovorka. 

Festival se koná od 26. do 31. října 
již počtrnácté. V čem se drží tradice 
a v čem bude naopak výjimečný?
Vždy nám šlo o to uvádět dokumentární 
filmy v kinech, nevytlačovat je jen do noč-
ních hodin televizních programů. V prů-
běhu let se ukázalo, jak jsou festivalové 
projekce pro diváky zajímavým zážitkem. 
Diskuse s režiséry po jejich skončení při-
nášejí širší pohled na téma i autorskou 
zkušenost, ale i inspirativní zpětnou vazbu 
pro samotné tvůrce.

co bude letos naopak nové 
a unikátní?
Letošním mottem je heslo Doc.Dream, po-
jmenovávající napětí mezi realitou a před-
stavou či snem o ní. Mám pocit, že se v dneš-
ní době na vize a ideály rezignuje. Ale bez 
směřování, tedy bez snů a vizí, se pak ztrá-
cí smysl – kreativní nahrazuje mechanické. 

Nejsme stroje, tvořiví máme být každý den, 
ve velkém i všedním. Letošní ročník je tak 
výzvou k pojmenování si vlastních snů.

Jaké jsou zásadní body letošního fil-
mového programu festivalu?
Klíčový bude výběr dokumentárních 

filmů o ekonomické krizi, jejích pří-
činách a důsledcích. Ve zvláštní sekci 
představíme nejnovější trendy televiz-
ních „reality“ formátů. Připravili jsme 
také sekci mapující nejnovější filmy, 
které se pohybují na hranici dokumentu 
a hrané kinematografie. A i letos festival 

nabídne několik světových premiér, tře-
ba nové filmy Eriky Hníkové či Víta 
Klusáka.

nabídne festival nějaká nefilmová 
lákadla?
Připravujeme autorská čtení, koncer-
ty nebo divadelní představení. Studenti 
vysokých škol se už pravidelně účastní 
semináře Media a dokument a filmo-
ví profesionálové nejrůznějších setká-
ní, která pomáhají vzniku i distribuci 
dokumentů ze zemí střední a východní 
Evropy.

Jednou z diváckých atrakcí loňského 
ročníku byly projekce v domácnos-
tech Váš domácí festival. V čem podle 
vás spočíval úspěch tohoto nápadu? 
Zopakujete jej i letos?

Měl jsem velkou radost z toho, jak projek-
ce v jihlavských domácnostech loni do-
padly. Určitě v nich budeme pokračovat. 
Jsou podle mě výjimečné jiným druhem 
zážitku, který nabízejí – intimním setká-
ním s ostatními diváky, s filmem i jeho 
režisérem. A třeba Peter Kerekeš loni di-
vákům v průběhu projekce svého filmu 
o vojenských kuchařích uvařil i oběd. Snad 
se nám Jihlavané, kteří budou chtít festival 
přenést k sobě domů, ozvou také letos.

 text: Milan Pilař, foto: archiv Marka Hovorky

Marek Hovorka udělal z Jihlavy hlavní město filmového dokumentu, už počtrnácté  
zve jeho příznivce na Vysočinu

Červenostrakaté 
šampiónky podesáté. 
V radešínské svratce
Národní přehlídku plemenného skotu 
z nejlepších chovů českého strakaté-
ho plemene hostila 9. září již podesáté 
v historii Radešínská Svratka. Šampión-
kou plemene pro rok 2010 vyhlásila me-
zinárodní porota Jiřinku z Agro Libomě-
řice, a. s. „Mezi regionálními chovateli 
zabodovalo se svým chovem i regionál-
ní Zemědělské družstvo Kožichovice,“ 
informoval radní kraje Vysočina pro 
oblast zemědělství Josef Matějek.

Více než stovka kusů na vrcholné 
přehlídce reprezentovala to, co plemeno 
charakterizuje: vysokou hospodárnost 
produkce mléka i masa. Vysočina svými 
počty skotu (asi 210 tisíc kusů) předsta-
vuje 15,6 % celkového stavu v ČR,  
tj. nejvíce ze všech krajů. A červenostra-
katé? No přece ty nejtypičtější kravič-
ky, které maloval už Josef Lada a které 
k naší krajině patří asi nejvíce.

text: Milan Pilař  foto: archiv kraje Vysočina

Markéta Hejkalová, ředitelka Podzimního 
knižního veletrhu, nezapře svůj původ,  
je už třetí spisovatelskou generací

Podzimní knižní veletrh, Havlíčkův Brod
22. října 12.00 – 19.00
23. října 9.00 – 17.00

Zapomenutí hrdinové 
na zámku v náměšti
Tomáš Okurka, historik Městského mu-
zea v Ústí nad Labem, zahájil v pátek 
17. září výstavu Zapomenutí hrdinové 
mapující osudy rodiny Haugwitzů. Za-
hájení expozice se zúčastnila i hraběn-
ka Johanna Haugwitz společně se svou 
sestřenicí. 

http://www.dokument-festival.cz
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Autor: 
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(železo)

Nápověda Anouk, Avot, 
dekalo.

Na Roštejně straší!

Legenda Nikoly Šuhaje se vrátila do Koločavy

Jedním z nejzachovalejších 
hradů Vysočiny je 
bezesporu Roštejn, který 
se nachází jihozápadně 
od Třeště, necelé tři 
kilometry od vsi Doupě, 
v jejímž katastru leží. 
Místní lidé vědí, že 
na hradě straší!
Hrad se tyčí v nadmořské výšce 677 me-
trů pouhých sedm kilometrů vzdušnou 
čarou od Javořice, nejvyššího kopce Čes-
komoravské vrchoviny. Kol dokola ho ob-
jímá hustý hvozd a nebýt 45 metrů vysoké 
sedmiboké věže, byl by jím zcela pohlcen. 
Jeho historie sahá do doby gotické, kdy 
v první polovině 14. století nechali hrad 
vystavět páni z Hradce.

Od nich se také odvozuje jeho název, 
neboť měli v erbu růži, německy Rose, 
odtud Rosenstein, zkráceně a zkomoleně 
Roštejn. Předpokládá se, že původně pl-
nil funkci obranného hradu a byl začleněn 
do celého systému pohraničních hradů 
od Bítova přes Jemnici až po Landštejn. 

O dvě století později hrad nechal přestavět 
Zachariáš z Hradce na renesanční lovecký 
hrádek s rozlehlou oborou. V této podobě 
se s většími či menšími opravami zachoval 
dodnes.V oboře byli od 16. století chováni 
mufloni, později přibyli daňci a černá zvěř.

Na hradě můžete navštívit dva okruhy: 
trasa A je delší a trvá zhruba čtyřicet minut, 

trasa B zabere dvacet minut. Na trase B 
v Malém ochoze se nově vyskytují strašidla 
a příšerky v současnosti i dříve se vyskytu-
jící v českých zemích, na které budou při-
nejmenším děti určitě zvědavy. Rozhodně 
nevynechejte návštěvu hradní věže, odkud 
je krásný pohled na okolní hvozdy.

 text a foto: Petr Novák

 V závěru srpna se do zakarpatské Koloča-
vy vrátil příběh Nikoly Šuhaje. Podle před-
lohy románu Ivana Olbrachta ze třicátých 
let minulého století ho tu natáčeli klienti 
ústavů sociální péče ze čtyř zemí střední 
Evropy. Za českou stranu v novém sním-
ku budou vystupovat (ne)herci z Ústavu 
sociální péče v Těchobuzi (ÚSPMP). „Už 

během natáčení se ukázalo, že výběr díla 
byl velice šťastný a bude žhavým adeptem 
na slušné umístění v soutěži,“ uvedl kraj-
ský radní pro oblast sociálních věcí Petr 
Krčál (ČSSD). Zajímavostí je, že film zů-
stane i ve finální podobě ve všech čtyřech 
mateřských jazycích herců, pouze k němu 
budou pořízeny čtyři druhy titulků.

Devítidenního natáčení se zúčastnili 
vedle klientů z Těchobuzi také neherci ze 
slovenského Zavaru při Trnavě, polského 
Lanowa nedaleko Krakova a ukrajinských 
Velšan v produkci Televize R1 Vysočina. 
Hlavní iniciátorkou projektu byla Simona 
Tomanová, ředitelka ÚSPMP Těchobuz, 
která se nechala inspirovat zkušenost-
mi nasbíranými při obdobném projektu 
v Polsku. „Naším záměrem je pokračovat 
v úspěšné mezinárodní spolupráci v oblas-
ti sociální integrace klientů, chceme při-
pravit a uskutečnit další program, ve kte-
rém by lidé s mentálním postižením získali 
možnost seberealizace prostřednictvím 
umění,“ připomněla Tomanová.

Projekt podpořil podle organizátorů he-
rec Miroslav Donutil, který ztvárnil roli 
Nikoly Šuhaje jak v divadelním projektu 
divadla Husa na provázku, tak ve filmu 
Balada pro banditu.

Slavnostní premiéra nového snímku se 
uskuteční na Vysočině v listopadu letošní-
ho roku. text Milan Pilař  foto: Angelo Purgert

Kaše z lišek
Do tradiční kuchyně Vysočiny neodmys-
litelně patří také houby, kterých roste 
v našem kraji v tuto roční dobu nespočet. 
Jeden zajímavý recept právě z lišek zasla-
la Vlasta Černovská z Jihlavy a pojmeno-
vala ho Kaše z lišek.

„Houby drobně naseká-
me a vaříme s přimě-
řeným množstvím 
osolené vody. 
Vaříme dlouho, 
minimálně 30 
minut, neboť 
jsou tuhé,“ radí 
Vlasta Černov-
ská.

Měkké lišky po-
stupně zasypeme krupicí 

a za stálého míchání vaříme ještě 15 mi-
nut. Vodu během vaření doplňujeme. Ho-
tovou kaši pomastíme už na talíři más-
lem. „Lišky jsou také dobré v bílé polévce 
z mléka nebo kyselé smetany, zahuštěné 

hladkou moukou, můžeme doplnit 
i kostkami brambor,“ pro-

zrazuje Černovská. 
Pokud také 
znáte typické 

recepty kra-
je Vysočina, 
stačí nám je 
zaslat. Nej-

lepší recepty 
otiskneme a au-

tora oceníme.
text: Monika Fiedlerová

Sdružení mládeže při evangelickém sboru Na Santošce mělo roku 1943 104 osob včetně přivedených hostů. Členkou byla například i Milada Horáková a také Adolf Karlovský, který byl v roce 1940 spolu s B. Klikou iniciátorem vytvoření 
jiné odbojové skupiny, zpravodajské vojenské ilegální organizace vystupující pod zkratkou ZB (Zpravodajská brigáda). Skupina měla počátkem roku 1945 na 2000 členů a byla... (viz. 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 losování úspěšných luštitelů křížovky z minulého čísla jsou Staňa Večeřová z Třebíče a Jiří Lebeda z Vilémova.

Výstava Zahrada Vysočiny 
zaplní zámek v Žirovnici
Výstava Zahrada Vysočiny se uskuteč-
ní ve dnech 16. – 18. října v Žirovnici. 
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 
16. října od 9 hodin na nádvoří žirov-
nického zámku, jehož všechny prosto-
ry včetně přilehlého špýcharu expozice 
zaplní.

„Vystavovat budeme ovoce, zeleninu 
a chryzantémy. Exponáty vystavují vý-
zkumné ústavy Průhonice a Holovou-
sy i další přední šlechtitelé a pěstitelé 
z celé republiky. Na návštěvníky čeká 
přes dvě stě odrůd jablek včetně nově 

vyšlechtěných odrůd, široký sortiment 
hrušek ze ŠS v Těchobuzicích, unikát-
ní výběr stolních odrůd vinné révy a de-
sítky odrůd hrnkových i řezových chry-
zantém. Součástí zelinářské expozice 
bude i přehlídka nových odrůd stolních 
brambor,“ uvedl Josef Kříž, předse-
da ZO Českého zahrádkářského svazu 
v Žirovnici.

Pořadatelé zajistili pro návštěvníky 
výstavy kvalitní občerstvení, prodej za-
hrádkářských výpěstků a odbornou po-
radnu. text: Milan Pilař  foto: Josef Kříž

Roštejn vévodí krajině Jihlavska, GPS souřadnice 49°15‘5.859“N, 15°25‘34.124“E

Štáb z Vysočiny natáčel v krásné scenérii Zakarpatské Ukrajiny příběh známý z Olbrachtovy knihy Pestrý výběr jablek najdou návštěvníci každý rok na nádvoří žirovnického zámku

www.rostejn.wz.cz
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-9-2010.html
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tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu F – 1/8 – 140,5 x 102 mm 
za 25 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

tato reklamní plocha 
může být vaše! 

Inzerát typu G – 1/16 – 68 x 102 mm 
za 13 000 Kč

Kompletní ceník na 
www.iKrajvysocina.cz

www.vysocina-news.cz

ZPRAVODAJST VÍ  Z   VYSOČINY

VIDEA, FOTOREPORTÁŽE

SOUTĚŽE, PROGRAMY AKCÍ

REKLAMA PRO KAŽDÉHO

Děje se u vás něco zajímavého, 

napište nám: zpravy@vysocina-news.cz 
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PODZIMNÍ KONFERENCE 
ZDRAVÝCH ŠKOL NA VYSOČINĚ

21. října 2010, 9.00 hod., sídlo kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, 587 33  Jihlava
Zasedací místnost B3.15 kongresového centra

Konference je určena zejména zástupcům základních a mateřských škol, 
kteří mají program ve své kompetenci, ale také další zájemcům o tuto 
problematiku. 

Přítomní zájemci o zavedení programu „Zdravé školy“ tak budou mít 
možnost seznámit se s konkrétními činnostmi, které tyto školy dělají pro 
své žáky. Aktivita se koná v rámci projektu Zdravý kraj vysočina.

Více informací na www.kr-vysocina.cz, sekce Zdravý kraj

Památkám na Vysočině pomohly norské fondy
Šest památek v regionu dostalo novou tvář díky Finančnímu mechanismu EHP/Norsko v programovém období 
2004–2009. Na obnovu kulturního dědictví Vysočiny realizovanou prostřednictvím individuálních subprojektů se 
podařilo získat dotaci ve výši 600 tisíc euro.

Samotné stavební a restaurátorské práce probíhaly v letech 2008–2009. „Kromě toho, že se proinvestovalo celkem 705 tisíc 
euro, získali vlastníci památek neocenitelnou zkušenost s využitím evropských fondů. „To potvrzuje i fakt, že někteří z nich 
posléze získali další finanční prostředky z fondů Evropské unie na pokračování obnovy a prezentace objektů veřejnosti,“ 
uvedla Olga Čermáková z krajského odboru kultury a památkové péče.

Celkem se o dotaci EHP/Norsko ucházelo devatenáct projektů, opraveno bylo však pouze šest budov.  
Poslední administrativní práce budou ukončeny  v letošním roce.

Opravené památky:
 Restaurace oltáře svatého Floriána v kostele svatého Víta v Pelhřimově (0,8 mil. korun)
 Rekonstrukce věže kostela svatého Petra a Pavla v Nové Říši (3,2 mil. korun)
 Obnova objektu radnice v Telči I. etapa (3,7 mil. korun)
 Rekonstrukce krovu a opláštění střechy barokního zámku v Myslibořicích (5,3 mil. korun)
 Stavební úpravy kostela svatého Filipa a Jakuba v Žirovnici (4,8 mil. korun)
 Stavební úpravy kostela svatého Jakuba Staršího v Křeči (1,3 mil. korun)

Máte doma 
starý mobil? 
Kraj Vysočina a neziskový kolektivní systém ASEKOL vyhlašují akci na podporu sběru a recyklace vysloužilých mo-
bilních telefonů. Své staré mobilní telefony odešlete zdarma prostřednictvím odpovědní obálky, kterou jste dostali 
spolu s měsíčníkem Kraj Vysočina do svých schránek. Více informací o projektu najdete na www.venujmobil.cz.

Funkční přístroje získají děti v pěstounských rodinách  
v kraji Vysočina a nefunkční budou recyklovány.

Akce bude zahájena 1. 10. a ukončena 1. 11. 2010. 
Zapojte se a můžete  vyhrát zajímavé ceny!

Soutěžní kupóny se správně vyplněnými adresáty budou v polovině listopadu slosovány. 

Co můžete vyhrát? 
1x fotoaparát v hodnotě 6 000,- Kč
1x navigaci v hodnotě 3 500,- Kč
1x mobilní telefon v hodnotě 2 000,- Kč 
a 17x dobíjecí kupón v hodnotě 500,- Kč

Může býtještěužitečný!
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Protože své klienty dobře známe, umíme jim rovnou nabídnout půjčku ve výši, jakou 
mohou pohodlně splácet. Může to být až 500 000 Kč bez ručitele. Navíc s možností 
pojištění schopnosti splácet. Na výběr máme také akční půjčky se zvýhodněnými 
splátkami. Přijďte se zeptat na svou předem schválenou půjčku i Vy. Poznáte tak další 
dobrý důvod, proč být naším klientem. Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší 
pobočce Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 168, tel.: 569 496 911.
RPSN od 9,8 %

pujcka HB .indd   1 3.8.2010   11:53:46

Napište či zavolejte si o náš aktuální katalog!
Tel.: 227 000 227  •  e-mail: katalog@popron.cz

• FILM
• PRO DĚTI

• BYDLENÍ 

 A DOMÁCNOST

• KNIHY

• HUDBA

• TĚLO
 A ZDRAVÍ

• VOLNÝ ČAS A HOBBY

• HRY A SOFTWARE

Podívejte se na naši bohatou nabídku na www.popron.cz 
(více než 30.000 položek!)

• MÓDA 

 A DOPLŇKY

zboží skladem zaručuje 
rychlé vyřízení objednávky

zboží zašleme ZDARMA 
při objednávce nad 1 500,- Kč

Inzerce do novin 104_5x208 V2.in1   1 20.9.2010   17:53:27

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:
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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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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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Prezidentskou návštěvu připravovaly 
dvě Rychlé roty krajského úřadu
Program prezidentské 
návštěvy ležel především 
na bedrech Ivany 
Šteklové, vedoucí odboru 
sekretariátu hejtmana 
kraje Vysočina. Čtenářům 
tak v rozhovoru přibližuje 
zákulisí příprav:

Hlava státu navštěvuje Vysočinu již 
poněkolikáté v krátkých dějinách 
kraje, byla ta poslední návštěva v ně-
čem jiná?
Prezident Václav Klaus navštívil Vysočinu 
už potřetí, a proto jsme se snažili zařadit 
do programu místa, kde ještě nikdy nebyl. 

Co se týče přípravy návštěvy, nedá se říci, 
že by byla jiná, pouze jsme se všichni sna-
žili, abychom udrželi standard nastavený 
za minulých návštěv, na tom nám oprav-
du velmi záleželo. A také na tom, abychom 
poskytli kvalitní servis hejtmanovi, pro 

kterého byla návštěva prezidenta republi-
ky v kraji premiérou.

Podle jakého klíče vzniká program 
a určují se místa, která prezident 
navštíví? Přišla s nějakými tipy jeho 
kancelář, nebo všechen program 
vznikl u vás na úřadě?

První návrh programu vznikl v dubnu. Na-
vržená místa jsme museli poskládat logis-
ticky tak, aby jednotlivé přejezdy nebyly 
příliš dlouhé, každý den jsme věnovali jed-
nomu až dvěma okresům. Kancelář prezi-
denta neměla žádné zvláštní požadavky, 
ale některé body programu jsme doplnili 
na základě jejich doporučení.

můžete prozradit nějakou zajímavost 
ze zákulisí návštěvy?
Zajímavostí bylo určitě odhalení dřevěné 
sochy poutníka na Křemešníku, zmíněná 
socha váží 800 kg a je vysoká 2,8 metru, 
takže už samotný převoz a usazení sochy 
byly velmi zajímavé.

Druhý večer návštěvy jsme si připo-
mněli 70. výročí Bitvy o Británii, do které 

zasáhli i letci z Vysočiny. Prezident se po-
zdravil s dcerami Karla Kuttelwaschera, 
synovcem Viléma Götha a s Imrichem Ga-
blechem, kterému za jeho odbojovou čin-
nost v RAF udělil řád Bílého lva.

Kdo celou návštěvu připravoval?
Jsme zvyklí pracovat ve dvou týmech, pracov-
ně jim říkáme Rychlá rota 1 a Rychlá rota 2, 
kdy jeden tým jel v době návštěvy zhruba ho-
dinu a půl před prezidentskou kolonou a při-
pravoval jednotlivá setkání, založení jmeno-
vek, slavnostních menu a byl konzultačním 
týmem pro starosty v případě potřeby dola-
dění posledních nejasností. Druhý tým do-
provázel prezidenta a hejtmana, v případě od-
děleného dámského programu jsme se i my 
s kolegou dělili a poskytovali servis oběma 
skupinám. Kolegové, kteří se mnou návštěvu 
připravovali, jsou skvělí, svým vysoce zodpo-
vědným a profesionálním přístupem, kdy se 
velmi často práci věnovali nad rámec pracov-
ních povinností a osobního volného času, při-
spěli nemalou měrou ke zdárnému průběhu 
návštěvy. Velmi si jejich práce a přístupu vá-
žím. text: Milan Pilař  foto: Luboš Pavlíček

Tradiční výrobce lyží z Nového Města 
na Moravě vyrobil originální potisk přímo 
na míru prezidenta České republiky
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Na všetečné otázky odpovídal prezident Václav Klaus při setkání se studenty Gymnázia v Jihlavě,

S Vysočinou se prezident České repbuliky Václav Klaus rozloučil v NetíněS krajskými policisty stačil prezident České republiky probrat témata odměňování 
pracovníků z veřejných rozpočtů a nebo naplněnost tabulkových míst

Prezidentský pár při návštěvě kláštera v Nové Říši za přítomnosti opata kláštera Mariana 
Rudolfa Kosíka

S úsměvem zahájil Václav Klaus v Ledči nad Sázavou svou třetí návštěvu Vysočiny,  
foto: Jiří Sladkovský

Deset let kraje
Vzdělání: V roce 2004  Parlament České 
republiky přijal a prezident Václav Klaus 
následně podepsal zákon č. 375/2004 
Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. Vznikla tak první neuniverzitní 
veřejná vysoká škola v regionu, která 
ve velice krátké době akreditovala star-
tovací studijní obory Finance a řízení 
a Cestovní ruch. První studenti zased-
li do poslucháren v únoru 2005. V ten 
okamžik se završila maximální snaha 
kraje Vysočina o zajištění dostupného 
vysokoškolského vzdělání i pro obyvate-
le Vysočiny.

Zahraniční vztahy: V rámci budování 
zahraničních vztahů uzavřel kraj Vysoči-
na už v roce 2002 smlouvu o vzájemné 
spolupráci se spolkovou zemí Dolní Ra-
kousko. Současné společné aktivity jsou 
zaměřeny i na středoškolské vzdělává-
ní a ochranu před katastrofami včetně 
vzájemné pomoci při čerpání evrop-
ských dotací určených pro přeshranič-
ní spolupráci. Mezi oběma regiony se 
podařilo např. propojit slevový systém 
tzv. Rodinných pasů. Po třech letech 
vzájemného poznávání kraj Vysočina 
podepsal v roce 2006 oficiální smlou-
vu o spolupráci se severofrancouzským 
regionem Champagne-Ardène. Spolu-
práce mezi regiony funguje v kulturních 
aktivitách, výuce francouzského jazyka 
prostřednictvím rodilých mluvčích nebo 
v oblasti sportu. Ve stejném roce si Vy-
sočina začala vyměňovat stážisty i se 
slovenským Nitranským samosprávným 
krajem a italským regionem Friuli Vene-
zia Giulia. Nejmladším z rodiny partner-
ských regionů Vysočiny je Zakarpatská 
oblast Ukrajiny. Ve spolupráci s tímto 
regionem se odráží podpora v posílení 
cestovního ruchu a dílčí modernizace 
školního a zdravotnického zázemí.

text: redakce

Hejtman Vysočiny 
předsedou regionální 
rady Jihovýchod

V pátek 17. září zvolila Regionální rada 
Jihovýchod novým předsedou Jiřího 
Běhounka, hejtmana kraje Vysočina 
(nezávislý za ČSSD). Jiří Běhounek si 
vyměnil post s dosavadním předsedou 
rady, hejtmanem Jihomoravského kraje 
Michalem Haškem, který se naopak stal 
místopředsedou.  text: Milan Pilař

Jiří Běhounek

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-9-2010.html
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