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Krásně vypadající omyté brambory nejsou 
zárukou kvality, radí pěstitelé z Vysočiny
Při výběru brambor by 
si lidé měli dát pozor 
na to, jak jsou kvalitní 
a kde je kupují.

Při nákupu by měl být člověk aktivní 
a náročný. „Možností, kde brambo-
ry koupit, je hned několik – prodej ze 
dvora, prodej na farmářských nebo 
jiných trzích nebo prodej v obchodě,“ 
přibližuje Jaroslav Čepl, ředitel  
Výzkumného ústavu bramborářského 
v Havlíčkově Brodě.

Výhodou prodeje ze dvora je 
většinou nižší cena a opakovaný odběr 
u osvědčených pěstitelů. U stánků na 
trzích nebo kdekoliv jinde je problém 
s označením brambor, které často chy-
bí nebo je klamné. Naopak v obcho-
dech by mělo být označení kompletní. 
Ať se nakupující rozhodne pro koupi 
kdekoliv, měl by mít základní informa-
ce, jak se brambory dělí a podle čeho je 
může rozlišovat.

Známé je rozdělení podle varného 
typu. Brambory typu A jsou vhodné 
pro přípravu salátů, B jsou brambory 
přílohové a C je označení pro bram-
bory pro přípravu těst a kaší. Další 
rozdělení je na brambory konzumní 
rané, které se sklízejí od 16. května 
do 30. června, nebo konzumní pozd-
ní, sklízené od 1. července a určené 
pro letní, podzimní a zimní spotře-
bu. Důležitá je i země původu. Bram-
boráři z Vysočiny ale varují před 
bramborami z dovozu, nejčastěji 
z Holandska, Německa nebo Polska, 

které vypadají na první pohled krás-
ně, jsou umyté, ale uvnitř nejsou 
tak kvalitní jako české odrůdy. „Do-
vážené brambory mají velmi často 
méně kvalitní hlízy, které jako nad-
produkce nenašly uplatnění v zemi 
vývozce,“ vysvětluje Čepl. Při ná-
kupu by si lidé měli všímat toho, jak 
vypadá hlíza zvenku (velikost, tvar, 
jemnost slupky…), důležitá je také 

vnitřní kvalita, do které patří barva, 
konzistence dužiny, tmavnutí hlíz 
po uvaření nebo i chuť a vůně. „Zále-
ží na tom, jakou zkušenost má s jed-
notlivými prodejci samotný spotřebi-
tel. Pokud budete s určitou odrůdou 
brambor spokojeni, budete se k pro-
dejci vracet a nebude záležet na tom, 
zda jste kvalitní a chutné brambo-
ry koupili na farmářských trzích, 

v supermarketu nebo u zemědělské-
ho podniku,“ uzavírá Čepl.

Jednou z možností, kde mohou zá-
jemci nakoupit kvalitní brambory 
a současně se o jednotlivých odrů-
dách dozvědět víc, jsou Bramborářské 
dny, které se konají na Havlíčkově ná-
městí v Havlíčkově Brodě od čtvrtka  
25. do soboty 27. října.

text: Monika Fiedlerová  foto:  Luboš Pavlíček

Novoměstská nemocnice získala 
ocenění za úspory energie 
Nemocnice v Novém Městě na Mora-
vě uspěla v soutěži E.ON Energy Globe 
Award České republiky pro rok 2012. 
Vítězstvím v kategorii Oheň si zajistila 
postup do celonárodního finále. „Vítěz-
ství a získání prestižního ocenění je pro 
nás velice významné, ale zároveň veli-
ce závazné do příštích let,“ konstatoval 
technický náměstek Nemocnice v No-
vém Městě na Moravě Vladimír Zelený. 
E.ON Energy Globe Award ČR je jedno 
z nejuznávanějších ocenění v oblasti 
životního prostředí a je součástí celo-
světové soutěže Energy Globe World 
Award. Vyznamenává energeticky 
úsporné a společnosti prospěšné pro-
jekty, které šetří energii, přírodu, vyu-
žívají obnovitelné zdroje a celkově při-
spívají k ochraně životního prostředí.

Osmiletý projekt úspor energií 
v novoměstské nemocnici odstarto-
val energetický audit, který ukázal 

reálnou možnost dosáhnout úspor 
v hospodaření s energií. „Byly proto 
navrženy a provedeny zásadní změny 
v oblasti vytápění, vzduchotechniky, 
přípravy teplé užitkové vody a spotře-
by elektrické energie metodou EPC 
neboli financováním z dosažených 
úspor,“ vysvětlil náměstek Zelený. 
Nemocnice začala využívat jednotný 
energetický systém, díky němuž lze 
důležité technologie dálkově monito-
rovat a ovládat. Mezi inovace v hos-
podaření s energiemi patří například 
nízkoemisní teplovodní a parní kotle, 
solární kolektory pro ohřev užitkové 
vody i vody v bazénu nebo využití ba-
zénových vod ke splachování na sociál- 
ních zařízeních. Absolutním vítězem 
letošního ročníku soutěže se stal Dům 
otáčející se za sluncem ve Velkých Ha-
mrech na Jablonecku.
text: Lucie Pátková  foto: E.ON Energy Globe Award ČR

Centrum Havlíčkova Brodu opět po roce ovládnou Bramborářské dny, které nabídnou zájemcům možnost ochutnat a nakoupit nejrůznější 
odrůdy brambor.

Hejtman Jiří Běhounek gratuloval k získání energetického Oskara Leoši Aldorfovi 
ze společnosti AB Facility. Tato společnost realizovala úsporná opatření v krajské 
Nemocnici Nové Město na Moravě.

Úřad jako služba veřejnosti
Prožíváme dny, kdy se 
láme volební období, 
kdy jsou na základě 
volebních výsledků 
ustavovány nové samo-
správné orgány kraje 
na další čtyři roky. Jen 
pro připomenutí – těmi 
základními jsou zastu-
pitelstvo kraje, hejtman 

a rada kraje. Dalším orgánem je krajský úřad. 
Jaké jsou jeho hlavní povinnosti a odpověd-
nost?

Role úřadu je ve spojeném modelu veřejné 
správy dvojaká. Úřad vykonává na území kra-
je v řadě oborů státní správu. V této části své 
činnosti je úřad v podstatě nezávislý na samo-
správných orgánech, ty nemohou jeho práci 
přímo ovlivňovat. Naopak, je podřízeným vůči 
vládě a ministerstvům a řídí se kromě práva i je-
jich metodickými pokyny.

V oblasti územní samosprávy, tedy samo-
statné působnosti kraje, je úřad servisem pro 
samosprávu. Vykonává rozhodnutí zastupitel-
stva a rady, příp. hejtmana, pro jejich rozhodo-
vání připravuje podklady. Snažím se klást důraz 
na návrhovou pravomoc a odpovědnost úřadu. 
Podle mého mínění by úřad měl samosprávě 
navrhovat řešení společenských situací a pro-
blémů kraje, a to včetně posouzení variant, ar-
gumentů a pokud možno jednoznačného a pod-
loženého doporučení konkrétního postupu.

Krajský úřad je tu proto, aby v obou zmíně-
ných rovinách sloužil veřejnosti. Pojem služba 
má však také své meze. Kraje vykonávají veřej-
nou správu, činnost úřadu má tedy i svůj mo-
censký aspekt. Nejde jen o soulad s právními 
předpisy, ale především o chránění veřejného 
zájmu. Společně se svými kolegyněmi a kolegy 
se snažíme o to, aby práce úřadu byla kvalitní, 
aby naše kroky byly vždy přiměřené a v soula-
du s posláním instituce. Někdy to může být pro 
konkrétního občana či firmu nepříjemné, ale 
i takové situace máme povinnost řešit. Snažíme 
se o dobrou, poctivou a efektivní práci. Možná 
by mohla být o něco jednodušší, možná by úřad 
mohl být poněkud „štíhlejší“ a levnější, mu-
síme však respektovat právní řád a naplňovat 
všechny z něj vyplývající povinnosti, i ty méně 
smysluplné. Chceme být vašimi partnery, jsme 
tu pro vás.

Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu

Řidiči by měli pamatovat 
na přezutí pneumatik
Podobně jako v loňském zimním období budou mu-
set řidiči na silnicích Vysočiny počítat s tím, že na zá-
kladě zákona musí mít na svém voze v období  
od 1. listopadu do 31. března zimní pneumatiky. 
Podle zákona musí mít řidič zimní přezutí, pokud 
se na silnicích nachází souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza nebo lze vzhledem k povětrnostním 
podmínkám předpokládat, že se během jízdy může 
na vozovce vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza.

Zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 
4 mm a u motorových vozidel o maximální 
přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 
6 mm. Odborníci doporučují zimní pneumatiky také 
proto, že mají v období, když teploty klesají k nule, 
lepší jízdní vlastnosti.

 text a foto: Milan Pilař

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

http://www.kr-vysocina.cz
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Firma roku na Vysočině vyrábí motory  
pro letadla, Živnostník roku dělá krabice
Firmou roku se letos na 
Vysočině stala v konkurenci 
185 společností První 
brněnská strojírna Velká 
Bíteš. 

O živnostenský titul bojoval v podobné 
konkurenci i Dušan Tripal z Telče (fy TRI-
PET), který zvítězil před amatérskou di-
vadelnicí Lenkou Cackovou ze Štěpánova 
nad Svratkou s e-shopem NetradičníDar.

V bítešské firmě pracuje 714 zaměstnan-
ců, kteří připravují komponenty pro letecký 
průmysl, věnují se slévárenství a obrábění 
kovů. Firma se může pochlubit úspěšným 
vývojem leteckého motoru, který se začíná 
prodávat do celého světa. „Ocenila jsem, 
jak se tato společnost stará o své zaměst-
nance, kolik prostředků investuje do mo-
dernizace, jak si dokázala poradit s eko-
nomickou krizí a také to, jak se podílí 
na výchově učňů,“ zdůvodnila svou volbu 
jedna z členek poroty Renata Pazourková.

Dušan Tripal zaujal porotu především 
oborem, kterému se věnuje. „Dlouhodobě 
se nás snaží zbavovat odpadu, má bojovnou 

náladu a velké plány do budoucna,“ prozra-
dil o Živnostníkovi roku na Vysočině jeden 
z porotců Milan Kramoliš. Dušan Tripal se 
zaměřuje na zpracování kartonového od-
padu, ze kterého vyrábí kartonové prolož-
ky, palivové brikety a krabice. Svou firmu 
TRIPET založil v roce 2000 doma v garáži 

a dnes využívá vlastní objekt v Třeštici 
u Telče. „Naším vstupním materiálem je 
odpad a tím šetříme životní prostředí, pro-
tože vytváříme nový výrobek, aniž bychom 
starý odpadový karton zpracovávali za po-
užití velkého množství energie. Zanechá-
váme tak minimální uhlíkovou stopu,“ 

vysvětluje úspěšný podnikatel. Oba vítě-
zové budou reprezentovat Vysočinu v celo-
republikovém finále, které  je naplánováno 
na začátek prosince v Praze a bude mož-
né ho sledovat v přímém přenosu České 
televize. 

text: Monika Fiedlerová  foto: archiv pořadatelů

Ocenění vítězové soutěže, uprostřed Živnostník roku Dušan Tripal. Přehlídka oceněných, uprostřed zástupkyně Firmy roku Jarmila Veverková. 

Krajské medaile pro desítku osobností
Každoročně od roku 2008 uděluje Kraj Vysočina výrazným osobnostem regionu tři kategorie medailí, kamenné, skleněné a dřevěné. 
Letos vybrala zastupitelská komise desítku oceněných ze 27 nominovaných.  

Kamenné medaile
Irma Němečková
narozena 26. května 1913 ve Vídni

Lékařskou praxi 
provozuje ne-
přetržitě více 
než sedmdesát 
let a v některých 
případech léčí už 
pravnuky svých 
někdejších pa- 
cientů.

Promovala 
10. března 1939 v oboru všeobecná medi-
cína na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 
Následující rok začala provozovat lékařskou 
praxi ve Světlé nad Sázavou, kde ordinuje 
dodnes.

Jako praktická lékařka si musela poradit 
s mnoha úkony, od trhání zubů po porody 
a drobné chirurgické zákroky. Obvodní lékař 
tehdy plnil funkci rodinného lékaře i psy-
chologa. V době, kdy neexistovala lékařská 
služba první pomoci a lékaři neměli k dis-
pozici laboranty, si musela často poradit 
i s náročnými výkony a spolehnout se jen 
na svoje znalosti a intuici bez specializova-
ných přístrojů. Pohotovostní a noční služby 
sloužila až do svých 78 let.

Na Havlíčkobrodsku organizovala osvě-
tové akce a přednášky a spolupracovala 
s Českým červeným křížem. Považuje se 
za životní optimistku. K jejím zálibám patří 
hudba, četba, hovoří německy a francouz-
sky. Ještě ve svých 92 letech řídila auto.

Emanuel Ranný
narozen 3. února 1943 v Brně

Proslul zejména 
grafickou techni-
kou suché jehly, 
které určil dosud 
neznámé či ne-
používané cesty. 
Posunul hranice 
oboru a získal 
tak obdiv sou-
časníků, uznání 

odborných kruhů a mezinárodní věhlas.
Vystudoval v roce 1964 obor malba 

na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, 
pracoval v propagačním oddělení továrny 
na pletací stroje v Třebíči. V té době se začal 
věnovat grafické technice suché jehly. Pro 
svá první díla čerpá inspiraci v motivech ži-
dovské čtvrti v Třebíči a krajiny u Ptáčova.

Počátkem osmdesátých let opouští za-
městnání a věnuje se jen volné tvorbě. Na-
vazuje spolupráci s Janem Skácelem, jeho 
básně doprovází suchými jehlami a vlastním 
nákladem je vydává.

V roce 1985 poprvé vystavuje v zahrani-
čí, jeho díla představuje Galerie Stari grad 
v Plovdivu, později také v USA či Japonsku. 
Za svou tvorbu získal řadu ocenění, první 
na festivalu grafiky ve francouzském Men-
tonu za triptych Hřbitov vinařů ke stejno-
jmenné básni Jana Skácela.

Skleněné medaile:
Josef Podzimek
narozen 28. května 1937 v Brně

Český stavař 
a podnikatel, 
vzorový příklad 
moderního pod-
nikatele, jehož 
aktivity vycháze-
jí z hluboké čes-
ké průmyslové 
tradice, kterou 
úspěšně rozvíjejí 

jak v oblasti podnikání, tak ve veřejně pro-
spěšných činnostech.

Vystudoval průmyslovou školu staveb-
ní a fakultu inženýrského stavitelství – 
obor vodohospodářské stavby. Na fakultě 
pracoval od r. 1958 do r. 1961 jako asis-
tent na katedře hydrauliky a hydrologie. 
Po ukončení vysoké školy nastoupil do orga-
nizace Labe-Vltava v Praze a ve vodohospo-
dářských firmách pracoval až do roku 1989, 
kdy spoluzakládal akciovou společnost 
Ekotrans Moravia zaměřenou na propagaci 
a postupnou realizaci vodní cesty Dunaj-

-Odra-Labe. V ní byl v letech 1990–1994 
generálním ředitelem.

V roce 1994 převzal v restituci rodinnou 
stavební firmu v Třešti, která je nejstarší 
existující stavební firmou v naší zemi. Jeho 
firma dnes úspěšně působí v oblasti staveb-
nictví, strojírenství, dřevovýroby a obchodu. 

Marie Bartošková
narozena 27. prosince 1952 
ve Velkém Meziříčí

Téměř čtyřicet let 
svého profesního 
života věnovala 
rozvoji Ústavu 
sociální péče 
Křižanov, kte-
rý dlouhodobě 
vede. Její záslu-
hou probíhají 
řadu let sportov-

ní hry, do kterých se zapojují klienti podob-
ných zařízení z Vysočiny i z Jihomoravského 
kraje. Pro lidi s mentálním postižením jsou 
to nejen sportovní výkony.

Jako ředitelka vytvořila také podmínky 
ke vzniku kapely klientů ústavu, známé pod 
názvem Šafářanka, která vystupuje na řadě 
kulturních akcí a propaguje organizaci i Kraj 
Vysočina. Hudební skupina zároveň demon-
struje schopnosti a dovednosti handicapova-
ných lidí široké veřejnosti.

V současnosti Marie Bartošková věnuje 
pozornost přípravě klientů ústavu na život 
v běžné společnosti. Snaží se vytvořit pod-
mínky k tomu, aby si klienti měli možnost 
vyzkoušet bydlení v malých domácnostech, 
kde se učí samostatnosti při běžných každo-
denních úkonech. Nový trend, který prosazu-
je, usnadňuje lidem s mentálním postižením 
opustit brány ústavu a žít plnohodnotný život. 

Jaroslav Benda
narozen 30. listopadu 1949  
v Sázavě pod Křemešníkem

Renomé získal 
jako umělecký 
restaurátor re-
staurací skvostů 
církevního umění 
z českých zemí.

V roce 1973 
složil závěrečnou 
zkoušku v oboru 
umělecký pozla-

covač ve Školním ústavu umělecké výroby 
v Praze, současně absolvoval roční studium 
v Moravském muzeu v Brně a získal osvěd-
čení konzervátora muzejních sbírek. V roce 
1983 mu byl udělen titul Mistr umělecké 
výroby s restaurátorskou specializací po-

zlacovačství, polychromie, štafířství a řez-
ba. Od roku 1989 je členem Českého fondu 
výtvarných umělců a poradcem restaurátor-
ské komise užitého umění pro obor zlacení. 
Od roku 1991 je členem Asociace restaurá-
torů a držitelem licence Ministerstva kultury 
ČR na restaurátorské práce.

Na Vysočině restauroval například oltáře 
kostela Božího Těla na hřbitově v Počátkách 
(1999–2007) či farního kostela v Kameni-
ci nad Lipou (2000–2007) a raně barokní 
oltář v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově 
(2002–2006).

Pavel Loužecký
narozen 5. června 1957 
v Havlíčkově Brodě

Instruktor bez-
motorového 
létání se své 
zálibě věnuje 
na tři desítky let. 
Za tu dobu stačil 
vychovat několik 
generací mla-
dých pilotů.

Létání se vě-
nuje od sedmdesátých let minulého století, 
na svém kontě má mnohá přední umístění 
na soutěžích a nabyté zkušenosti předává 
dalším adeptům bezmotorového létání. Je 
dlouholetým členem reprezentačního týmu 
ČR v plachtění, na mistrovství ČR se umístil 
od roku 1994 pětkrát na prvním, čtyřikrát 
na druhém a dvakrát na třetím místě.

Na mistrovství světa v maďarském Szege-
du v roce 2010 obsadil v osmnáctimetrové 
třídě v konkurenci 51 závodníků 12. místo. 
Dalších úspěchů dosáhl v předchozích le-
tech i na mistrovstvích Evropy.

Jan Štokr
narozen 16. ledna 1983 v Dačicích

Profesionální 
hráč volejba-
lu a dlouholetá 
opora české vo-
lejbalové repre-
zentace, v sou-
časnosti hraje 
italskou profe- 
sionální ligu 
série A za klub 

Trentino Volley.
Jako žák, dorostenec a mladý muž volej-

balově vyrůstal ve sportovním oddíle v Telči, 
která je jeho rodným městem. Během své 
hráčské kariéry prošel několika domácími 
i zahraničními kluby. Na postu universála 
patří k nejlepším světovým hráčům, k če-
muž ho předurčily i tělesné parametry – 

výška 209 cm, váha 103 kg, dosah při bloku 
333 cm, smečařský dosah 350 cm. Proto 
dostal už v Telči přezdívku „Drobek“.

Více než stokrát reprezentoval Českou 
republiku na mistrovstvích světa a Evropy. 
Je mistrem České republiky a vítězem Čes-
kého poháru s týmem Odolena Voda v roce 
2004. V prosinci roku 2010 i 2011 zvítězil 
s týmem Itas Diatec Trentino na mistrovství 
světa klubů a jako šestý Čech a první repre-
zentant z Vysočiny zvítězil v Lize mistrů. Vy-
vrcholením úspěšné sezony byl i zisk titulu 
mistra Itálie.

Dřevěné medaile:
Josef Průša
narozen 23. února 1990  
v Havlíčkově Brodě

Technologický 
vývojář, proslul 
zejména jako 
propagátor vý-
stavby trojroz-
měrných tiská-
ren.

Vystudoval 
Vysokou školu 
ekonomickou 

v Praze, v osmnácti letech přispěl vlastní ka-
pitolou do knihy iPhone Hacks amerického 
vydavatelství O‘Reilly. Později začal pra-
covat na projektu RepRap a stal se jedním 
z jeho hlavních vývojářů.

S podstatou tiskárny, která na rozdíl 
od běžně používaných tiskáren dokáže vy-
tisknout i trojrozměrné předměty, se poprvé 
seznámil na internetu. Postupně si ji sám 

postavil a také zdokonalil. Pořádá worksho-
py, na kterých učí zájemce, jak si postavit 
vlastní 3D tiskárnu během jednoho víkendu 
a jak ji ovládat. Své know-how postupně 
předává mezi tisíce dalších nadšenců a svou 
prací významně přispívá k rozšíření techno-
logie 3D tisku do rukou běžných lidí.

Společně s kolegy si zakládají na tom, že 
jejich práce zůstává otevřená každému, kdo 
o ni projeví zájem. V současnosti učí na Uni-
verzitě Karlově a Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze. Pro vydavatelství O‘Reilly 
dopisuje vlastní knihu.

Marika Šoposká
narozena 12. listopadu 1989  
v Havlíčkově Brodě

Mladá herečka, 
do povědomí 
publika se do-
stala jako před-
stavitelka rolí 
princezen v po-
hádkách.

Vystudovala 
hudebně drama-
tický obor Praž-

ské konzervatoře, který zakončila v roce 
2010. Během studia hrála v několika škol-
ních představeních. Účinkuje v divadelní 
společnosti Nevítaní, v Činoherním klubu, 
v Divadle v Celetné a ve Strašnickém di-
vadle. V sezoně 2010/11 ztvárnila v Ná-
rodním divadle v Praze Bianku ze Zkrocení 
zlé ženy.

V roce 2011 se Marika Šoposká dostala 
do povědomí národa díky pohádce Micimu-
tr, kde ztvárnila hlavní roli. Mezi její další 
úspěchy roku 2011 patří české drama Pou-
pata, kde hrála jednu z hlavních rolí, a také 
historický velkofilm Lidice.

Viktor Němeček
narozen 18. května 1996  
v Jihlavě

Student druhého 
ročníku gym-
názia v Jihlavě, 
na řadě soutěží 
získal významná 
ocenění, nej-
cennější zatím 
na astronomic-
ké olympiádě 
v Kazachstánu. 

Výborných výsledků dosahuje také ve hře 
na housle a na jazykových soutěžích.

V říjnu roku 2011 se zúčastnil XVI. mezi-
národní astronomické olympiády konané 
v kazašském Almaty. Jako zlatý medailista 
získal právo jet jako člen českého týmu 
na mezinárodní kolo XVII. ročníku, které 
se koná koncem října 2012 v Jižní Koreji. 
Českou republiku bude reprezentovat pouze 
šestice studentů v různých kategoriích.

Pravidelně se účastní i dalších přírodovědně 
zaměřených soutěží, olympiád z matematiky 
a chemie. V obou soutěžích pokračuje i letos, 
navíc ve své kategorii zvítězil v soutěži Bobřík 
informatiky, kterou vypsala Jihočeská univer-
zita České Budějovice.

 text: KÚ  foto: archiv Kraje Vysočina

Kraj Vysočina dostane 
dotaci na železniční 
dopravu
Část z celkové dotace 2,6 miliardy ko-
run pro všechny kraje České republiky 
poputuje také na Vysočinu, rozhodla o 
tom ministerstva financí a dopravy. Fi-
nance kraje používají k úhradě ztráty z 
regionální dopravy, částka, kterou kraje 
platí, každoročně dosahuje v celé re-
publice výše zhruba osmi miliard korun.
Zástupci krajů debatují s ministerstvy 
o dotaci pro rok 2013 už delší dobu, 
v loňském roce totiž ministerstvo fi-
nancí nechtělo peníze vyplatit s odvo-
láním na to, že podle ministra financí 
Miroslava Kalouska není memorandum, 
které kraje podepsaly na deset let s vlá-
dou Jana Fischera v roce 2009, právně 
závazné. Letošní rozhodnutí obou min-
isterstev musí ještě potvrdit vláda.

text: Milan Pilař Havlíčkobrodský výtvarník Radomír Dvořák je autorem návrhu medailí.

Více informací:
www.eambulance.cz

Způsob objednávání klientů nemocnic Kraje Vysočina k lékaři, který šetří váš čas a nabízí pohodlí rychlého ošetření.

Výhody elektronického objednávání
 § jednoduché ovládání přes internet, telefon, popřípadě možnost osobní návštěvy Kontaktního centra v každé nemocnici
 § možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 § výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání
 § výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)
 § úplný přehled dostupných ordinačních hodin a volných termínů
 § automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)

Objednat se do vybraných ordinací je možné přes internetovou adresu www.eambulance.cz. Pacient může dále využít služby 
operátorky na telefonu, která podle jeho instrukcí provede celé objednání. Telefonická služba pro objednání do všech krajských 
nemocnic je nabízena na čísle 567 157 555 (Po–Pá, 7.30–16.00 hod.). Službu tak mohou pohodlně využít i spoluobčané bez 
přístupu na internet. V případě zájmu je možné objednání provést i osobně při návštěvě Kontaktního centra.

Konkrétní nabídka ordinační doby a typy vyšetření ve specializovaných ordinacích jsou k dispozici na www.eambulance.cz.

Službu elektronického objednání nabízí všechny krajské nemocnice na Vysočině.

eAmbulance ve všech krajských nemocnicích

Pečujeme o Vaše zdraví!

Senioři slavili podruhé. 
Tentokrát ve Žďáru 
nad Sázavou
Čtyřhodinová show plná hudby, tan-
ce nebo třeba kouzel, tak vypada-
lo druhé kolo oslav Svátku seniorů 
na Vysočině, jenž se konal v rámci 
Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigeneračního soužití, který byl 
na letošní rok vyhlášen. Po Jihlavě si 
senioři připomněli svůj den v sobotu 
6. října v Domě kultury ve Žďáru  
nad Sázavou.

Sobotní odpoledne bylo plné zná-
mých osobností, začínajících i zkuše-
nějších místních umělců a také šikov-
ných studentů. Vystoupil například 
bavič Vladimír Hron, operní pěvec 
Jakub Pustina, pěvecký sbor Žďáráček 
a taneční skupina GEN. Divadelní spo-
lek Žďár sehrál pohádku od Jana Weri-
cha Rozum a štěstí a módní přehlídka 
představila tvorbu studentů Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě-
-Heleníně. text: Lucie Pátková

Volební účast v regionu nad republikovým 
průměrem, vítězí ČSSD před KSČM a KDU-ČSL
Říjnových voleb do 
krajského zastupitelstva se 
na Vysočině zúčastnilo 
41,06 procent oprávněných 
voličů, což představuje 
170 680 z celkového 
množství 415 794  
voličů v kraji. 
Přestože patří kraj k regionům s tradič-
ně vyšší účastí u voleb, k urnám dora-
zilo druhý říjnový víkend minimálně 
o čtrnáct tisíc voličů méně než v roce 
2010; navíc od roku 2008 stoupl počet 

oprávněných voličů v regionu o více 
než tři tisíce.

Třetinu hlasů všech voličů získala 
ČSSD, pětinu pak obdržela KSČM, více 
než dvanáct procent dostala KDU-ČSL, 
desetinu hlasů ODS, více než šest procent 
dali voliči novému subjektu v zastupitel-
stvu, jímž bude sdružení Pro Vysočinu. 

Strana TOP 09 a Starostové pro Vysočinu 
těsně překročily pětiprocentní hranici.

Noví zastupitelé tak zasednou v závěru 
letošního roku poprvé ve složení: sedm-
náct zástupců ČSSD, jedenáct z KSČM, 
sedm za KDU-ČSL, pět z ODS, tři ze 
sdružení Pro Vysočinu a dva za TOP 09 
a Starostové pro Vysočinu. text: Milan Pilař

Celkové výsledky voleb v Kraji Vysočina

Počet 
volených 

členů

Okrsky
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

45 1 137 1 137 100,00 415 794 170 680 41,05 170 350 164 072 96,31

Kompletní výsledky podle kandidujících subjektů

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %

60 Česká str. sociálně demokrat. 48 022 29,26

43 Komunistická str. Čech a Moravy 32 119 19,57

84 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 20 243 12,33

70 Občanská demokratická strana 16 888 10,29

66 Pro Vysočinu 10 476 6,38

36 TOP 09 a Starostové pro Vys. 8 302 5,05

75 Starostové pro občany 7 322 4,46

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 000 4,26

51 Strana zelených 3 359 2,04

93 Česká pirátská strana 2 620 1,59

77 Strana svobodných občanů 2 107 1,28

39 SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 1 736 1,05

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 505 0,91

80 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 198 0,73

16 Strana soukromníků ČR 554 0,33

20 Moravané 305 0,18

22 Nár. socialisté-levice 21. stol. 227 0,13

67 Česká strana národně sociální 89 0,05

Přehled zisku mandátů
číslo název Počet mandátů v %

60 Česká strana sociálně demokratická 17 37,78

43 Komunistická strana Čech a Moravy 11 24,44

84 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 7 15,56

70 Občanská demokratická strana 5 11,11

66 Pro Vysočinu 3 6,67

36 TOP 09 a Starostové pro Vysočinu 2 4,44

Celkem 45 100,00 100,00

Studenti technického 
učiliště v Chotěboři 
jsou Machry roku 2012 
v oboru truhlář
Každoroční součástí celostátního se-
tkání učňovské mládeže, které je zamě-
řené na podporu českého odborného 
školství a propagaci řemeslných obo-
rů, je soutěž žáků ve čtyřech oborech 
– truhlář, instalatér, obkladač a malíř-
-natěrač. Nejšikovnější žáci z každého 
oboru letošního setkání v Plzni získa-
li zajímavé finanční i věcné odměny 
a také trofej Machři roku 2012. Tu si 
za obor truhlář odvezli i dva žáci cho-
těbořského technického učiliště Michal 
Vaníček a Tomáš Vytlačil.

„Zpočátku jsme tomu nemohli ani uvě-
řit, konkurence byla veliká, ale opravdové 
nadšení u nás zavládlo, až když jsme stáli 
na bedně,“ prozradili chotěbořští vítězo-
vé. Titul Machři roku 2012 získali v kon-
kurenci třiceti soupeřů za zhotovení okna 
z masivu, což byl náročný úkol s přesně 
stanoveným časovým limitem. „Naší 
výhodou bylo, že se známe od prvního 
ročníku a že na odborném výcviku často 
zhotovujeme podobné zakázky,“ prozra-
dili tajemství svého úspěchu oba vítězo-
vé. „Samozřejmě máme všichni velkou 
radost, vždyť je to jako vyhrát mistrovství 
republiky. Ještě více mě těší, že kluci ne-
jsou osamocení. Na škole máme totiž ce-
lou řadu šikovných žáků, jak truhlářů, tak 
i strojařů a elektrikářů,“ uzavřel František 
Hruška, ředitel technického učiliště.

text: Monika Fiedlerová
Nejvyšším oceněním je Kamenná medaile. 
Je určená tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací 
zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. 
Materiál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti 
jako připomínka stálosti a neměnnosti výsledků 
práce oceněného.

Skleněná medaile je druhým nejvyšším oce-
něním Kraje Vysočina tomu, kdo jednorázovým 
činem nebo svojí dlouholetou prací přispěl k roz-
voji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Materiál 
symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků 
oceněného. 

Třetím nejvyšším oceněním je Dřevěná 
medaile. Patří tomu, kdo svojí aktivitou přispěl 
k propagaci dobrého jména kraje a je tak příkla-
dem pro ostatní. Materiál symbolizuje houžev-
natost, pružnost a růst mládí.

http://www.volby.cz/pls/kz2012/kz21?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=9
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Krajské ocenění 
výboru básní 
petrkovského rodáka
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější 
knihu Vysočiny získal na dvaadvacátém 
Podzimním knižním veletrhu výbor bás-
ní Bohuslava Reynka Pod prahem sví-
tá z nakladatelství Petrkov. Výbor básní 
rodáka z Petrkova u Havlíčkova Brodu 
v uspořádání jeho syna Jiřího Reynka do-
plňují básníkovy grafické listy. Kniha ob-
sahuje mimo jiné CD zhudebněných bás-
ní Bohuslava Reynka v podání uskupení 
Transitus Irregularis. „Neokázalé a při-
tom úchvatné křehkosti spojení ‚Reyn-
ka s Reynkem‘ se prostě hned tak něco 
nevyrovná. Člověku se knihu, z níž jako 
by téměř fyzicky vycházelo zvláštní svět-
lo, ani nechce dát z rukou,“ uvedla spiso-
vatelka Irena Dousková, která stála v čele 
poroty, složené z odborných pracovníků 
kulturních organizací Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina udělil Cenu Kraje Vy-
sočina za nejkrásnější knihu Vysočiny 
letos podruhé. Mohou ji získat knihy, 
které jsou s Vysočinou spjaté obsahově 
a tematicky, přičemž není podmínkou, 
aby jejich nakladatelé či autoři měli 
sídlo na Vysočině. Cena je dotována 
částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor 
a polovinu nakladatel. text: Milan Pilař

Muzeum Vysočiny 
přibližuje genocidu 
jihlavských Židů
Osudu Židů v době německé okupace 
se věnují dvě výstavy, které jsou do  
18. listopadu k vidění v Muzeu Vysočiny 
Jihlava. Obě expozice připomínají  
70. výročí vypravení transportů Av, Aw, 
které roku 1942 odvážely Židy z Vyso-
činy do koncentračního tábora Terezín. 
Výstava ŠOA. Jihlava 1939–1945 mapu-
je osudy jihlavských Židů a jejich geno-
cidu v době německé okupace.

Výstavní panely poukazují napří-
klad na tragický příběh jihlavského 
lékaře Rudolfa Goldmanna i osob, 
které mu poskytly pomoc při skrývá-
ní před nacisty, nebo na osud rabína 
Arnolda Grünfelda, zavražděného 
plynem v ústavu euthanasie v Pirně 
u Drážďan. Výstavu připravilo jihlav-
ské muzeum ve spolupráci s býva-
lým pracovníkem Státního okresního 
archivu Jihlava Ladislavem Vilímkem. 
Druhá výstava, nazvaná Zmizelí sou-
sedé – Pocta dětským obětem holo-
caustu, prezentuje výsledky bada-
telské činnosti žáků základních škol 
z celé České republiky, které se za-
pojily do projektu Židovského muzea 
v Praze a společnosti Zapomenutí. 
Z Vysočiny pocházejí práce týkající se 
Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Telče 
a Kostelní Myslové. text: Lucie Pátková

Nádvoří třebíčského zámku skrývalo 
šperky staré několik století
Archeologové Muzea 
Vysočiny Jihlava objevili 
na hlavním nádvoří 
zámku v Třebíči cenné 
historické nálezy. 
Po sejmutí horních vrstev 
našli korále, knoflíky, 
prsteny, hroty šípů, mince 
a jiné drobné předměty, 
jejichž stáří sahá až 
do 12. století.
Archeologické práce odkryly v hloub-
ce přibližně šedesáti centimetrů také 
původní kamennou středověkou hrad-
bu, která uzavírala celý komplex dnes 
už zaniklého benediktinského kláštera; 
cenným nálezem je i původní dláždění  
z 18. století.

„Rychlou dataci dláždění nám umož-
nil nález drobné mince, která se zde 
ukrývala,“ objasnil vedoucí archeolo-
gického oddělení Muzea Vysočiny Jihla-
va David Zimola. Nalezené objekty nyní 
čeká přibližně roční podrobné zkoumání 

a vyhodnocování. Pracovníci jihlavské-
ho muzea chtějí letos prozkoumat ještě 
pětadvacet metrů hlubokou studnu před 
zámkem. „Očekáváme, že studna vydá 
další zajímavé historické artefakty, kte-
ré nám přiblíží život v klášteře a později 

v renesančním zámku v Třebíči,“ dodal 
Zimola.

Po ukončení prací bude voda ze stud-
ny využívána na provoz restaurované 
kašny, která stojí před hlavním vchodem 
do zámku, a nalezené cennosti budou 

k vidění v zámeckých prostorech. Staveb-
ní část rekonstrukce třebíčského zámku 
měla skončit v březnu příštího roku, kvůli 
archeologickému výzkumu se termín nej-
spíš prodlouží.
text: Lucie Pátková  foto: Muzeum Vysočiny Jihlava

Staňte se spolutvůrci černovické 
výstavy o obětech holocaustu
Židovský památník v Černovicích sla-
ví desáté výročí. Při této příležitos-
ti se od 9. do 11. listopadu koná akce, 
která připomene život židovských 
spoluobčanů v Černovicích u Tábo-
ra. Těžištěm vzpomínkového víkendu 

bude jednodenní výstava, již vytvo-
ří sami účastníci. „Jedná se o projekt, 
který jsme úspěšně zorganizovali už 
ve třech evropských zemích, a jsme 
zvědavi, jaká sbírka vznikne v Černo-
vicích,“ prozradili organizátoři Kata-
rina Holländerová a Michal Arend ze 
Švýcarska.

Výstava by měla zodpovědět otázku, 
zda po Židech, kteří v Černovicích žili 
do roku 1942, v obci a jejím okolí něco 
zůstalo.  Jak napovídá název výstavy 
„Něco židovského“, spolupořadatelem 
se může stát každý, kdo přinese něco, 
co má pro něj židovský aspekt. Může 
to být přímo židovský předmět anebo 
třeba jen věc či symbol, které Židy z ně-
jakého důvodu připomíná. „Chceme 
shromáždit co nejvíce rozličných příbě-
hů a předmětů. Vznikne tam mozaika 
našich dějin i přítomnosti, související 
s konkrétním místem,“ vysvětlují Kata-
rina Holländerová a Michal Arend. Vý-
stava bude slavnostně zahájena v nedě-
li dopoledne a okomentuje ji Jan Arend, 
pravnuk Viléma Nagelstocka, který 
pobýval v Černovicích do roku 1920. 
Vedle výstavy je v pátek večer na pro-
gramu koncert křesťanské a židovské 
hudby a v sobotu „tancovačka“ s mo-
ttem Vzpomínky a vzpomínání. Zapůj-
čené exponáty pořadatelé všem hned 
po skončení výstavy vrátí.

text: Lucie Pátková  foto: archiv pořadatelů

Nositel Nobelovy ceny míří 
na filmový festival do Jihlavy
Řadu novinek, světové premiéry a výjimeč-
né hosty nabídne šestnáctý Mezinárod-
ní festival dokumentárních filmů Jihlava, 
který začíná v úterý 23. října. „V loňském 
roce jsme rozšířili ve spolupráci s Českým 
rozhlasem program o radiodokumenty, le-
tos chystáme novou sekci dokumentární-
ho divadla. Fenomén, který v posledních 
letech pronikl i do českého divadla, mě vel-
mi zaujal. A jsem moc rád, že role drama-
turga se ujal Jiří Havelka, divadelní režisér 
a člen divadla Vosto5 a jeden ze zakladate-
lů jihlavského festivalu. Jeho představení 
Já, hrdina o bratrech Mašínech bylo po-
sledním impulzem. Jsem moc rád, ze i jeho 
budou moci uvidět návštěvníci filmového 

festivalu,“ popsal Marek Hovorka, ředitel 
festivalu. Také se těší na hosty, kteří do Jih-
lavy přijedou, včetně nositele Nobelovy 
ceny za literaturu, čínského spisovatele 
Kao Sing-ťiena. Na festivalu bude mít au-
torské čtení, přednášku v rámci Inspirač-
ního fóra i projekci svých experimentál-
ních filmových básní. „Z několika desítek 
režisérů je těžké někoho vybrat, uveďme 
alespoň české režisérky Helenu Třeští-
kovou či Olgu Sommerovou nebo provo-
kativního dánského tvůrce Madse Brüg- 
gera,“ uzavírá Marek Hovorka. Festival, 
který pravidelně podporuje Kraj Vysočina, 
potrvá až do neděle 28. října.

text: Milan Pilař  foto: archiv MFDF

Zapomenutý literát František Novák
Pod názvem O Telči a o Novákovi vy-
šla roku 1935 v Pacově u Karla Hrabě-
te knížka Františka Drdackého o spi-
sovateli Františku Novákovi, rodákovi 
z Telče, jehož literární dílo je dnes téměř 
zapomenuto.

Narodil se v chudé rodině 8. října 
1867. Roku 1885 absolvoval telčskou 
reálku a stal se učitelem. Působil na 
řadě míst Slovácka, naposledy v Bole- 
radicích, tehdejších Polehradicích, na 
Hustopečsku, kde byl od roku 1906 až do 
své předčasné smrti v roce 1915 správcem 
školy. Oplakáván vdovou a šesti dětmi byl 
pochován na místním hřbitově. Psal eseje, 
fejetony, prózu i poezii. Jeho dílo, čítající 
24 svazků, vyšlo knižně nebo v časopisech 
a novinách. Nejvděčnější čtenáře nachá-
zel na venkově, neboť ve svých pracích 
zachytil život a povahu tamních lidí. Lze 
jej proto považovat za pokračovatele díla 
kukátkáře Václava Kosmáka.

Ač jako pedagog působil na Hustopeč- 
sku, do Telče se rok co rok vracel. Kniha 

třiceti vzpomínek Domácí kraj vyšla nákla-
dem Josefa Fišera s obrázky Hynka Janků 
roku 1914. Autor zavádí čtenáře také pod 
Javořici, na Štamberk, do Mrákotína či na 
Dobrou Vodu.

Byl členem Katolické moderny a za-
kládajícím členem Moravského kola 
spisovatelů. Stal se přítelem četných 
literárních osobností, zvláště se přátelil 
s bratry Mrštíky. Alois o něm napsal: 
„Moravský povídkář! Pravda – skromně, 
velmi skromně to zní, ale v literatuře 
věnované Moravě je činnost takového 
moravského povídkáře stavebním kame-
nem, na který se klade zas nový a znova, 
znova roste budova do výšky.“

O Novákově životě a díle podal 
svědectví i Jan Karel Zamazal v knize Bílá 
Telč, vydané v roce 2004 v Třebíči. Ke 
stému výročí Novákova narození v roce 
1967 mu byla v Boleradicích na budově 
školy odhalena pamětní deska.

text: Pavel Kryštof Novák

foto: archiv Pavla Kryštofa Nováka

Skrývka čtverců a nález novověké dlažby.

Marek Hovorka je už šestnáct let hlavním organizátorem festivalu dokumentů v Jihlavě.

Před deseti lety vznikl památník v Černovicích.

Vedoucí archeologického výzkumu Milan 
Vokáč při začišťování středověké hradby.

Spisovatel František Novák působil na Hustopečsku, přesto na Vysočinu, kam se často vracel, 
nikdy nezapomněl.
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V říjnu si připomínáme 145. výročí narození učitele a spisovatele Františka Nováka, rodáka z Telče. Narodil se v rodině městského strážníka, matka byla švadlenou. Působil jako učitel v Podivíně, 
Velkých Bílovicích, Ivani, Moutnicích, Morkůvkách, Velkých Pavlovicích a Boleradicích. Manželku si našel ... viz tajenka... a měli spolu šest dětí.

Křížovka o ceny

Na tři 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:  …Solženicynova souostroví GULAG. Vylosovaní úspěšní luštitelé jsou Jarmila Zitová, Dalečín; Oldřich Vobr, Písek; Emanuel Klíma, Vícenice, 

Zapékané brambory s cibulí
Úroda je sklizena a na zoraná pole začíná 
padat barevné listí. K dnešnímu receptu 
tak využijeme dvě tradiční regionální 
potraviny – brambory a cibuli. Připra-
víme si zapékané brambory s cibulí.

Na čtyři porce budeme potřebovat 
kilo brambor, čtyři větší cibule, smetanu 
na šlehání a podle chuti sůl, pepř, kmín, 
provensálské bylinky a máslo. Zapékací 
misku vymažeme máslem a vložíme do ní 
jednu vrstvu na plátky nakrájených bram-
bor. Opepříme, osolíme a okmínujeme je. 
Na brambory dáme na kolečka nakráje-
nou cibuli, můžeme použít i pórek, pře-
kryjeme je další vrstvou brambor a vrst-
vy střídáme. To vše zalijeme smetanou 
na šlehání, okořeníme provensálskými by-

linkami nebo jiným kořením podle chuti. 
Zapékáme podle potřeby asi 30 minut.

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

recept

GPS souřadnice: 49°13‘40.119“N, 15°21‘43.17“E

Míchova skála
Málokdo by čekal, že 
po výstupu do hustě 
zalesněného kopce se 
mu naskytne úchvatný 
pohled do krajiny.
To je přesně případ Míchovy skály, kte-
rá leží vzdušnou čarou asi dva kilome-
try západně od Řásné u Telče. Od zná-
mého rybníku Velký pařezitý, kde je také 
stejnojmenný camp, nás sem dovede ze-
lená turistická značka, která pokraču-
je jihozápadním směrem na nejvyšší vr-
chol Českomoravské vrchoviny – Javořici  
(836 m n. m.).

Po necelém 1,5 km od rozcestníku 
Na průseku spatříme odbočku (rovněž 
zelená značka), po které dojdeme až k to-
muto osamocenému skalisku. Z odstupu 
nám může připomínat štůsky pivních 
tácků, do kterých někdo neopatrně drc-
nul. Slovy geologa je tato skála jedním 
z nejlépe zachovalých projevů tropick-
ého zvětrávání v třetihorách. Akčnější 

turisté určitě využijí této výzvy a vydrá-
pou se až na vrchol, odkud je parádní 
výhled na Jihlavské vrchy. Dominantou 
je Javořice, kde se tyčí televizní vysílač. 

Severozápadně spatří bystré oko věž 
Roštejnu, severovýchodně vody Velkého 
pařezitého rybníka. Nezapomeňte si 
přibalit dalekohled! text a foto: Petr Novák

Richard Pekárek koncertuje v Mahleru
Muzikál a populární hudba budou znít 
na koncertu, který barytonista Richard Pe-
kárek uvede v pátek 2. listopadu od 19.30 
v sále hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. 
Spolu s ním vystoupí v sólech i duetech 
jeho spolužačka z konzervatoře Andrea 
Hauerová. Zazní skladby z repertoáru 

Robbie Williamse, Michaela Jacksona, 
Celine Dion, Amy Winehouse a další svě-
tový poprockový repertoár, ale např. i slav-
ná skladba Oldřicha Nového Jen pro ten 
dnešní den. Z koncertů v Jihlavě by Ri-
chard Pekárek rád vytvořil tradici.

text: Milan Pilař  foto: archiv Richarda Pekárka

Studenti havlíčkobrodské zdravotnické školy  
třetí v mezinárodní soutěži mladých záchranářů
Pětičlenné družstvo studentů v čele s ka-
pitánkou Martinou Machovou vybojova-
lo koncem září v partnerském Nitranském 
kraji třetí místo v mezinárodní soutěži Žup-
ná Kalokagatia – Mladý záchranár 2012. 
Vysočinu tak úspěšně reprezentovali stu-
denti zdravotnického lycea havlíčkobrodské 
školy za pomoci svých znalostí a dovedností 
získaných v rámci středoškolské výuky.

„Přihlásila nás paní učitelka Letková, 
která nám hodně pomohla i s celkovou pří-
pravou. Všechny disciplíny jsme si předem 
vyzkoušeli, dokonce nám zajistila i hasiče, 
abychom si mohli zkusit dýchací přístroje, 
což bylo také součástí soutěže,“ prozradila 
kapitánka Martina Machová.

Disciplíny šestého ročníku soutěže tvo-
řila například střelba ze vzduchovky, hod granátem, ochrana před požárem, pro-

věrka znalostí z dopravy, ale také zkouš-
ka přehledu z ekonomiky nebo historie. 
Všechny tyto disciplíny a řadu dalších 
museli studenti třetího ročníku ve složení 
Martina Machová, Anna Razimová, Dia-
na Krulišová, Vít Žaloudek a Martin Fuit 
s přehledem zvládnout, aby v mezinárodní 
konkurenci získali třetí místo. „Úkoly byly 
v pohodě, nejtěžší bylo vydržet a uběh-
nout celý blok mezi jednotlivými stanoviš-
ti,“ přiblížil náročnost Vít Žaloudek. „Pro 
mě byla nejtěžší střelba ze vzduchovky, 

na tréninku mi to šlo, pak už to bylo hor-
ší,“ doplnila spolužáka Diana Krulišová.

Celá soutěž se nesla v duchu kaloka-
gathie, která byla ve starém Řecku ideá-
lem harmonicky, duševně, ale především 
mravně kultivované osobnosti. Cílem 
bylo prověřit mladé záchranáře a otes-
tovat, jak jsou schopni vyřešit mimořád-
né krizové situace, které mohou ohrozit 
život člověka. Soutěže se v partnerském 
kraji zúčastnili také studenti jihlavské 
zdravotnické školy.

text: Monika Fiedlerová  foto: archiv školy

 Úspěšní záchranáři ve svých lavicích. Zleva: 
Anna Razimová, Diana Krulišová, Martina 
Machová, Martin Fuit a Vít Žaloudek.

Kapitánka družstva Martina Machová zdolává ručkování po laně.

Studentka jihlavského gymnázia odjela studovat do Francie
Studentka jihlavského gymnázia Tereza 
Lacková je třetí středoškolačkou, které 
umožnil Kraj Vysočina absolvovat roční 
studijní stáž ve francouzském partnerském 
regionu Champagne-Ardenne.

Od 1. září letošního školního roku 
studuje Tereza podle francouzských 
učebních osnov na gymnáziu Lycée Arago 
v Remeši. „Od začátku jsem věděla, že 
tuhle příležitost musím využít. Prvního 
dne ve škole jsem se samozřejmě trochu 
obávala, ale můžu říct, že vše proběhlo 
hladce. Jsem tu teprve měsíc, ale už jsem 
získala plno nových přátel,“ přibližuje svůj 
zahraniční studijní pobyt Tereza Lacková.

Absolvovat celou roční stáž jí umožnil 
program určený pro studenty ve věku  
15 až 17 let garantovaný Krajem Vysočina 
ve spolupráci s Remešskou akademií. 

Má za cíl podpořit jazykové doved-
nosti vybraných studentů, prohloubit 
jejich mezikulturní znalosti a seznámit 
české středoškoláky se způsobem života 
Francouzů. Spolupráce funguje od roku 
2010 a každým rokem vyjíždí do Francie 
jeden student ze střední školy na Vysočině.

Začátkem října schválila Rada Kra-
je Vysočina pravidla pro poskytování 
zahraničních studijních stipendií, která 
mohou zájemci v rámci svého studia využít. 
Jde o pobyty v Rakousku, na Slovensku, 
Ukrajině, ale také ve Finsku. Přihlásit se 
může každý a ten, který splní jednoduché 
podmínky, má možnost získat od Kraje 
Vysočina finanční podporu ve výši čtvrtiny 
vynaložených nákladů na celé studium. 
Více na www.kr-vysocina.cz.

text: Monika Fiedlerová

Zakarpatský biskup 
sloužil mši v Jihlavě
Mukačevský řeckokatolický eparcha 
Milan Šášik přijel na pozvání hejtma-
na Jiřího Běhounka počátkem října 
na návštěvu Vysočiny. V rámci několi-
kadenního pobytu v Jihlavě sloužil mši 
ve farním kostele sv. Jakuba. Prohlédl si 
také historickou budovu jihlavské radni-
ce, kostel svatého Ignáce a celé město 
z věže kostela sv. Jakuba. Zavítal rov-
něž do Nové Říše, kde navštívil klášter 
premonstrátů a v jeho těsném soused-
ství pohovořil s obyvateli novoříšského 
domu s pečovatelskou službou.

Při setkání s radními kraje ocenil 
Milan Šášik aktivity Vysočiny na Zakar-
patí. Společnými silami obou regionů 
se podle jeho slov daří rozvíjet veřej-
nou infrastrukturu, zlepšovat podmín-
ky pro vzdělávání dětí či poskytování 
zdravotní péče. Za zmínku stojí i tvůrčí 
spolupráce sociálních zařízení obou 
regionů.

Milan Šášik se narodil v Lehotě u Nit-
ry a po studiu jako kaplan a farář půso-
bil v několika farnostech na Slovensku, 
na Ukrajině žije a pracuje od roku 1992.

text: Milan Pilař

http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-10-2012.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-10-2012.html
http://ikrajvysocina.cz/index.php/multimedialni-prezentace/multimedia-10-2012.html
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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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Máte zájem získat informace 
o možnostech dalšího vzdělávání?
Chcete získat nové dovednosti či 
si nechat otestovat své znalosti?                                                                                                                                         
Pokud chcete získat zdarma informace o možnostech dalšího vzdělávání, ověřit si či doplnit své znalosti 
a dovednosti ve vybrané oblasti, připravit se na novou pracovní pozici na trhu práce či zjistit, jak jste na tom v určité oblas-
ti, tak si vyberte aktivitu a místo konání a přijďte. Získáte řadu informací, které Vám mohou pomoci při volbě způsobu Vaše-
ho dalšího profesního rozvoje. Sadu aktivit pro Vás připravily vzdělávací společnosti kraje Vysočina v  rámci projektu KRUH 
 (č.j. CZ.1.07/3.2.09/01.0035). 
Jedná se o více jak 25 různých aktivit, a to např. testování počítačových dovedností ECDL, informace 
o rekvalifikačních kurzech, informace z oblasti pracovního práva, telefonování a obchodní korespondence v angličtině, tvorba živo-
topisu a příprava na výběrové řízení, techniky na využití pravé mozkové hemisféry, psychologické testy, testování úrovně cizích jazyků 
a další e-learningové testy. 

Všechny aktivity jsou součástí Týdne vzdělávání dospělých, který na Vysočině probíhá od 19. do 23. listopadu 2012. Veškeré další 
informace o plánovaných aktivitách získáte na níže uvedených kontaktech vzdělávacích společností, které se na realizaci aktivit 
podílejí.

Společnost Město Telefon E-mail Web

ABS WYDA Žďár n. S. 566 620 989 sluzby@wyda.cz www.abswyda.cz

Bit cz training Jihlava 774 373 795 zdenka.volava@bitcz.cz www.bitcz.cz

Fakta Žďár n. S. 604 230 437 fakta@fakta.cz www.fakta.cz

Jana Laštovičková Grygarová Velká Losenice 773 070 808 info@atelier-zebra.eu www.atelier-zebra.eu.cz

Jazyková škola Jihlava Nosková Jihlava 603 284 723 info@jazykova-skola-jihlava.cz www.jazykova-skola-jihlava.cz

Lingua Effect Žďár n. S. 731 180 922 kolatorova@lekol.cz www.lekol.cz

Peoplesource Pelhřimov 604 595 710 mika@peoplesource.cz www.peoplesource.cz
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Studijní centrum BASIC - Jihlava, o.p.s. 
Havlíčkova 30, Jihlava 
tel.: 725 774 710 

Studijní centrum BASIC - Vysočina, o.p.s. 
Svatovítské nám. 128, Pelhřimov 
tel.: 775 040 808, 724 709 986

www.basic.cz

Zveme Vás na den otevřených dveří:
14.11. od 9.00 do 18.00, Jihlava, Havlíčkova 30,   

a 9.11. od 9.00 do 18.00, Pelhřimov, Svatovítské náměstí 128

MÁTE PROBLÉMY SE ČTENÍM?
Trápí vás problémy se psaním,  
pravopisem či matematikou?

Projevy:
• nechuť k učení
•  problémy a neúspěchy ve škole 
• dyslexie nebo dysgrafie
• špatné známky z diktátů
• pomalé čtení
• nečitelné písmo
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Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Cena je tak nízká*, že jde jen o to uvěřit.

•  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). 

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

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)

Po mnohaletých zkušenostech
lze minerály doporučit: 
•  diabetikům (hlavně druhého typu), kdy může dojít k vyrovnání hladiny cukru v krvi 

až na zcela normální hodnoty

• lidem trpícím dnou  –  až do úplného odeznění obtíží

• kardiakům, lidem s vysokým tlakem

•  při artróze, osteoporóze, po zlomeninách, úrazech a operacích 
– dochází k výraznému urychlení hojení ran a rekonvalescence

•  při poruchách trávení – vlivem kyseliny křemičité, která podporuje 
a upravuje zažívání, zlepšuje i vzhled nehtů, vlasů a pokožky

•  při celkové detoxikaci organismu (prevence vzniku rakoviny tlustého střeva), dostavuje se 
pravidelná stolice, vyplavení nečistot z ledvin

•  při kožních potížích (z minerálů lze připravit i pleťovou masku či minerální koupel)

• při migrénách

• při menstruačních potížích, velmi vhodné v těhotenství a při kojení 

• při alergických projevech, ekzémech

•  každému, kdo chce zůstat vitální, při síle a zdravý. Nejlevnější prevence shora uvedených 
obtíží, civilizačních chorob vůbec, prevence srdečních příhod, zároveň se člověk 
může těšit z vyšší výkonnosti, koncentrace a paměti (povolený doping pro sportovce 
a studenty), může dojít i k úpravě sexuální výkonnosti (přiměřeně věku)
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Oxid křemičitý SiO2 61,9 g Zinek Zn 0,0098 g
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Oxid hlinitý Al2O3 15,7 g Kobalt Co 0,00115 g

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

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

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

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

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

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

Měď Cu 0,044 g

Dobrý den, už 3 měsíce užívám Schindeleho 
minerály a jsem moc spokojená s výsledky. 
Je mi 65 let, léčím se patnáct let s  vyso-
kým tlakem a už po měsíci užívání minerálů 
se mi srovnal tak, že stačí poloviční dávka 
léků. Za další se zlepšila kvalita spánku, bez 
prášku na spaní jsem neusnula, opět po pár 
týdnech užívání minerálů mi stačí půl tablet-
ky. Léta mám bolesti páteře, nyní krční páteř 
bez problémů a  bederní o  mnoho mírnější 
a  jen po větší námaze, třeba když přeženu 
práci na zahradě. Zlepšily se mi lámavé neh-
ty a  i  vlasy jsou kvalitnější. Je to super, že 
minerály pomáhají i „dříve narozeným“. Vřele 
je doporučuji svým známým. Manžel trpí vel-
kými bolestmi rukou a nohou kvůli neurobo-
relioze po klíštěti, tak chce také zkusit užívat 
minerály, jestli se mu zlepší potíže. Ještě 
dnes pro nás oba objednávám dvě kilová 
balení a dám zase časem vědět, jak jsme fi t. 
Samozřejmě souhlasím s uveřejněním mých 
zkušeností s minerály, protože přeji i dalším 
lidem, aby jim také pomohly.

 Moc zdravím, Šárka Malá, Děčín

Dobrý den, mám využívané druhé balení 
kapslí Schindeleho minerálů. Ze začátku 
jsem to chtěl vzdát, potkaly mne silné bo-
lesti kloubů a ozvaly se též zuby, ale snažil 
jsem se nepřestat. Opravdu asi po 14 dnech 
se vše uklidnilo a dostavily se i první poznat-
ky. Co mohu 100% potvrdit je, že mi začaly 
růst a houstnout vlasy, o růstu mohu mluvit 
též u nehtů. Přestal jsem mít problémy s tak 
zvaným „pálením žáhy“. Jsem určitě méně 
unaven, vykonám o  hodně více povinnos-
tí než dříve, prostě cítím se mnohem lépe. 
Nyní jsem navíc po  podrobném vyšetření 
zdravotního stavu, po  veškerých odběrech 
krve a  tady je výsledek po 6 měsíčním po-
žívání minerálů: zlepšení cholesterolu (4,1), 
zlepšení vysokého krevního tlaku (na 135/90 
dříve 150/100), téměř zmizení nepříjemných 
hemeroidů, zmizelo pálení žáhy, upravila se 
mi stolice, celkově se cítím mnohem lépe 
a můj životní styl se v mnohém vylepšil.

Pavel Bělohlávek, Vysoké Mýto

Vážení, již přes rok užívám Schindeleho 
minerály, náhodou jsem v  jednom časo-
pise objevila článek o  nich. Zaujalo mě to 
a  rozhodla jsem se je vyzkoušet. Musím 
konstatovat, že můj zdravotní stav se zlep-
šil. Mám artritidu v obou ramenech. Trpěla 
jsem úpornými bolestmi také v  zápěstí. 
Po  asi půlročním užívání problémy usta-
ly. Také mi tolik nepadají vlasy a  zlepšila 
se mi paradontóza. Teď mi přišla poštou 
nová zásilka. Minerály již budu užívat stále.
 Zdravím, Alena Kleňharová, Nevratice

Schindeleho minerály užívám přesně 1 rok. 
Až po této době jsem se rozhodla Vám na-
psat. Můj zdravotní stav se zlepšoval po-
stupně. Co užívám minerály, tak jsem ani 
jednou neměla migrénu, kterou jsem trpěla 
snad 30 let a  několikrát do  měsíce. Velmi 
brzy se mi upravilo trávení. Artróza kloubů 
a páteře se mi nejprve zhoršila a až nyní cí-
tím postupně úlevu. Ještě při změně počasí, 
nebo po větší námaze mám bolesti, ale ty už 
nejsou tak intenzivní, jak tomu bývalo před 
minerály.

 Libuše Zábojová, Doloplazy

Dobrý den, v  listopadu to bude rok, co jsme 
si s  manželem na  doporučení známých ob-
jednali první dávku minerálů. Na  začátku 
loňského roku jsem prodě-
lala zánět slinivky, léčím 
se i  na  vysoký tlak. 
Manžel se léčí rovněž 
na  vysoký tlak a  cuk-
rovku. Téměř po  roč-
ním užívání minerálů 
se nám celkově zlepšil 
zdravotní stav. A vůbec 
největší úlevu jsme po-
cítili při potížích kloubů 
a zad. Jsme rádi, že nám 
tyto minerály pomáhají 
a určitě je budeme užívat 
i nadále.

Manželé Vykoukalovi, 
 Vyškov

Zaručujume pravost příběhů od našich zákazníků!

*  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

Nový ceník 
inzerce 

najdete na 
iKrajvysocina.czwww.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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5 spotřebičů přineseš
razítka za ně dostaneš
5 razítek odešleš
a se štěstím vyhraješ!

1.

2.

3.

4.

5.

Jak postupovat v soutěži ??

Orazítkované a vyplněné letáky zasílejte na PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3

Jméno a příjmení: .................................................................................................. Telefon: ..................................................

Místo odevzdání spotřebičů: .................................................................................. E-mail: ...................................................

Adresa: ...................................................................................................................................................................................

Pravidla soutěže:
 Vysloužilá drobná elektrozařízení zanesete na sběrný dvůr. Aby 
elektrozařízení mohla být započítána do soutěže a recyklována, je nutné 
odevzdávat je na sběrný dvůr v nedemontovaném stavu! 

 Adresu sběrných dvorů a jejich provozní dobu zjistíte na obecním nebo 
městském úřadě, na www.sberne-dvory.cz.
 Obsluha sběrného dvora potvrdí odevzdání elektrospotřebičů razítky 
na tento leták. Počet elektrospotřebičů je shodný s počtem udělených razítek. 
Pokud máte k dispozici více elektrospotřebičů, je možné si vytisknout další 
letáky (neomezené množství) na www.asekol.cz v sekci „Sbírej a vyhraj!“.

 Razítka získáte za veškerou spotřební elektroniku včetně příslušenství 
(např. videopřehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové 
magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, 
sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně 
příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické 
hudební nástroje, zařízení výpočetní techniky (např. notebooky, počítače, 
optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní přístroje (klasické, 
bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky tiskárny, malé stolní kopírky, 
kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady 
apod.), elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, atd.)

 Na leták s pěti razítky vyplníte svou adresu a další kontaktní údaje 
a odešlete na PMH s.r.o., P. O. BOX č. 75, 460 03 Liberec 3. Letáky, které 
nebudou obsahovat všechna razítka, kontaktní údaje nebo budou nečitelně 
vyplněné, nebudou zahrnuty do slosování o ceny.

 Ukončení soutěže je 28. 2. 2013.

 Slosování o ceny proběhne do 15. 3 2013, za přítomnosti notáře a 
zástupců ustanovené komise.

 O výhře budete vyrozuměni telefonicky na uvedené telefonní číslo 
i emailem. 

 Budete pozváni na slavnostní vyhlášení a předání cen, které proběhne 
na krajském úřadě vašeho kraje. Výhru je možno vyzvednout pouze osobně. 
Seznam výherců bude uveden i na stránkách www.asekol.cz. 
 Podrobná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.asekol.cz. 

a mnoho dalších cen

SBÍREJ   
... nový Tablet

VYHRAJ!
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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

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.

M Ě S Í Č N Í K

P R O  O B Č A N Y  V YS O Č I N Y

R O Č N Í K  7   Č Í S L O  3

B Ř E Z E N  2 0 1 0

N á k l a d  2 2 2   5 0 0  v ý t i s k ů
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Společné projekty 
a nové policejní ředitelství

Havlíčkův Brod – 

Hejtman kraje Vysočina 

Jiří Běhounek poprvé 

v letošním roce navštívil 

havlíčkobrodskou radni-

ci. V doprovodu ředitele 

Krajského ředitelství 

policie ČR kraje Vysoči-

na Josefa Bačkovského 

jednal s vedením města a radními především 

o společných projektech kraje a města Havlíč-

kův Brod. Josef Bačkovský pak přítomné sezná-

mil s fungováním nového policejního ředitelství.

„Zabývali jsme se především otázkou spolu-

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

nici v Havlíčkově Brodě nebo o školách, které 

jsou u vás, ale kraj Vysočina je jejich zřizovate-

lem. Josef Bačkovský radním přiblížil organizaci 

a systém řízení nového policejního ředitelství, 

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

hejtman Jiří Běhounek.

Řeč byla i o dlouho připravované výstavbě 

krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. V poslední 

době se rozvinuly debaty, zda krajská knihovna 

vznikne opravdu tady.

„Otázky o umístění už jsme definitivně vyřešili 

a o jiné lokalitě než o Havlíčkově Brodě neuvažu-

jeme. Jde však o finančně velice náročnou inves-

tici, a proto hledáme možné formy spolupráce 

i se soukromým sektorem. Předpokládáme, že vý-

stavbu zahájíme v roce 2011,“ doplnil Běhounek.

Postupně hejtman Jiří Běhounek s ředitelem 

krajského policejního ředitelství v Jihlavě Jose-

fem Bačkovským navštíví všech pět okresních 

měst kraje Vysočina. Havlíčkův Brod byl cílem 

jejich návštěvy jako první. Alena Doležalová

Klášter v Želivě na mapě 

nejcennějších památek
Humpolec – Klášter v Želivě u Humpolce, který 

patří mezi nejstarší kláštery v České republice, byl 

v pondělí 8. února zapsaný mezi národní kultur-

ní památky. Klášter se tak ocitl na seznamu vedle 

takových památek, jakými jsou Pražský hrad, Karl-

štejn nebo poutní kostel na Zelené Hoře u Žďáru nad 

Sázavou.

Želivský klášter vznikl v roce 1139, za husitských 

válek ho dobyla husitská vojska a za svou dlouhou 

existenci několikrát vyhořel. Zásadní úpravy prodělal 

klášterní komplex v osmnáctém století a podílel se 

na nich Jan Blažej Santini.

„Za bezmála tisíciletou existenci si klášter v Želivě 

prošel pestrou historií a ocenění si právem zaslouží. 

V každém případě jde o jedinečné ohodnocení kul-

turní památky, které slibuje zachování autentického 

příběhu kláštera i pro budoucí generace,“ komento-

val událost Jáchym Jaroslav Šimek, provizor kláštera.

Pravděpodobně od nynějška ještě častější cíl tu-

ristů nejen z České republiky čeká přísnější režim při 

rekonstrukci. „Nejvyšší památková ochrana zname-

ná určitá omezení. Jde ale o důsledné zachování je-

dinečnosti památky, za kterou byla stavba oceněna. 

Zas však budeme mít mnohem blíže finančním dota-

cím na opravy a na zlepšování služeb pro návštěvní-

ky,“ uzavírá František Marek, správce kláštera.

Milan Pilař

Klokočov přivítá běžkaře 

Na milovníky bílé stopy čekají u Sečské 

přehrady i strojově upravované tratě3
Rehabilitace už v červnu 

Dětské centrum v Jihlavě doplní  

rehabilitační pavilon z rozpočtu kraje4
Zámek v Herálci se změní 

Vzniká zde moderní hotelový komplex 

za téměř sto třicet milionů korun5
Hokejisté z Vysočiny nezářili 

Oba týmy hrály na ledě soupeřů,  

oba také svým protivníkům podlehly8

Komorní filharmonie 

Vysočina vznikla 

v Jihlavě v roce 2003. 

Do začátku si stanovila 

několik cílů.

JIHLAVA – Doplnit chybějící článek 

v kulturním životě města Jihlavy a ce-

lého kraje Vysočina, probudit zájem 

současného posluchače o tzv. vážnou 

hudbu a především navázat na tradici 

Gustava Mahlera, Bedřicha Smetany, 

Václava Stamice a dalších, kteří v kraji 

působili a současně významně zasáh-

li do světového hudebního dění – to 

všechno je úkolem KFV.

Komorní filharmonie Vysočina má 

parametry běžného filharmonického 

tělesa, které tvoří profesionální hu-

debníci. Složení orchestru je variabilní 

– od komorního smyčcového až po vel-

ký symfonický orchestr. Také program 

je „běžný“: klasické orchestrální kon-

certy, koncerty se sólisty, koncerty 

pro školy, promenádní koncerty, abo-

nentní cykly pro města kraje Vysoči-

na. Potěšitelný je ovšem zájem o toto 

těleso – potvrdil předpoklady, že i ob-

last tzv. vážné hudby má mezi obyva-

teli Vysočiny mnoho ctitelů a vážných 

zájemců. Vedení filharmonie věří, že 

se těleso stane v tom nejlepším slova 

smyslu populárním, tj. orchestrem, 

který bude často navštěvovat určitá 

část obyvatel Vysočiny a občas skoro 

každý, přinejmenším ve výjimečných 

momentech svého života. Protože  

klasická hudba v podání právě tohoto 

orchestru přináší vždy hluboké umě-

lecké zážitky. Milan Pilař

Filharmonici z Vysočiny

Kino se opraví – návštěvnost neklesla

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

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

Téměř patnáct milionů 

korun bude stát oprava, 

názory se různí.

Žďár nad Sázavou – Kina dnes nejsou 

pro podnikatele žádné terno. Většinu 

z nich musí města, pokud chtějí jejich 

provoz zachovat, alespoň částečně do-

tovat. Stejné je to i s kinem Vysočina 

ve Žďáru nad Sázavou. Hned v úvodu 

roku přispěje radnice na ztrátový zimní 

provoz finanční injekcí ve výši sto dva-

ceti tisíc korun.

I když provoz kina městu žádné fi-

nanční výhody nepřináší, spíše nao-

pak, nehodlá radnice hodit kino přes 

palubu. „Už před dvěma lety jsme stáli 

před otázkou, co s ním. Rozhodli jsme 

se počkat, až co udělá multikino v Ji- 

hlavě, jestli nám nestáhne návštěvní-

ky,“ vysvětluje vyčkávací taktiku rad-

nice místostarostka Žďáru a senátorka 

Dagmar Zvěřinová.

Návštěvnost žďárského kina Vysoči-

na podle statistiky neklesá. V roce 2007 

tady proběhlo celkem 218 představení, 

na které se přišlo podívat 17 282 ná-

vštěvníků. V loňském roce zhlédlo 292 

filmů 18 914 diváků: obyvatelé Žďá-

ru nad Sázavou nepojedou za zábavou 

do Jihlavy, raději budou i nadále vyu-

žívat služeb svého domovského kul-

turního stánku. A to i přesto, že kino 

Vysočina nemůže zdaleka nabídnout 

návštěvníkům takový komfort, jako 

moderní zařízení stejného typu v oko-

lí. Kino Vysočina provozuje soukro-

mý subjekt. Budova, postavená v roce 

1963, je ovšem v majetku města. A to se 

rozhodlo postarat o nápravu. „Chceme 

požádat o grant z Ministerstva kultury, 

který bychom chtěli využít na nákup 

technologie pro 3D vysílání. Také je 

třeba vyměnit elektroinstalaci. Tyto dvě 

věci jsou prvořadé. Až na dalších mís-

tech je zateplení, výměna oken a se-

daček a dalších věcí,“ sdělila Dagmar 

Zvěřinová. „Digitalizace kina musí 

být hotova do tří let a bude stát okolo 

pěti milionů, dotace by mohla pokrýt 

až padesát procent nákladů,“ doplňu-

je starosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 

Brychta.
Investici ve výši dalších sedmi mili-

onů představuje plánované zateplení, 

výměna oken a modernizace interiéru.

Helena Zelená Křížová

Internetová anketa

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

začíná příspěvek jedné z dotazovaných, který dále po-

kračuje: „Návštěvnost kin už není co bývala. Pamatuji 

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

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

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

strukcí. Jenže teď po renovaci, která se mimochodem 

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

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

rodruha, co by chtěl risknout byt prodělečný. To chce 

fakt odvahu!!! Kino slouží i dokumentárním filmům 

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

by zaniklo! Ovšem kino Cinema v City parku takovéto 

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

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

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

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

později uvidím v televizi, nemít možnost si kdykoliv 

odskočit na záchod, nemít možnost si tam dát chipsy 

a otevřít flašku vína, nemít možnost si tam pokecat se 

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

nost mít zacloněn výhled kýmsi vysokým vepředu... 

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

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

to rovnou stáhnout...“ pokračuje anonymní odpůrce 

kina. „Nyní mají všichni kabelovky se spoustou filmo-

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

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

tak se to nevyplácelo a náklady na provoz byly vysoké. 

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

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

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

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

vestuju za 2 filmová nebo dokumentární DVDčka z no-

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

Internetová anketa

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

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

ve slovinské Portoroži 

prestižní mezinárodní 

ocenění Golden Drum

za komunikaci s veřejností

OSTRAVA – Společnost OKD uspě-

la se svými komunikačními 

projekty na meziná-

rodním festivalu 

ve slovinské Porto-

roži. Prestižní oce-

nění Golden Drum 

(Zlatý buben) získa-

la v konkurenci 116 projek-

tů z celého světa za loňskou 

náborovou kampaň. Do fi ná-

le postoupila také informační 

kampaň o veřejně prospěšných 

aktivitách fi rmy a založení 

Nadace OKD.

Náborová kampaň se nesla v duchu 

motta „Hledáme chlapy, co drží par-

tu“. Firma díky této netradiční formě 

náboru získala několik stovek nových 

horníků a důlních specialistů. OKD se 

také nově představila veřejnosti jako 

perspektivní fi rma, která v moravsko-

slezském regionu podporuje hornic-

ké učňovské školství i vybrané obory 

na vysokých školách.

„OKD patří mezi největší a nejú-

spěšnější fi rmy v Česku, ale i v celé 

střední Evropě. Dokázali jsme, že se 

vyrovnáme evropské konkurenci ne-

jen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnos-

ti a zavádění nových technologií, ale 

také v ostatních oblastech naší práce,“ 

řekla při přebírání ceny Petra Mašíno-

vá, ředitelka PR a komunikace OKD. 

„Na toto ocenění bychom ale nikdy 

nedosáhli bez pomoci všech zaměst-

nanců, kteří nám v loňském roce po-

máhali hledat nové „parťáky“ do na-

šich důlních provozů,“ dodala.

V porotě soutěže zasedli zkušení profe-

sionálové z branže z celého světa. Nejlep-

ší práce v oblasti PR porota vybírala ze-

jména s ohledem na jejich prokazatelný 

výsledný efekt, přičemž kladla důraz také 

na strategický přístup, neotřelost myšlení 

a ucelenost provedení. Vladislav Sobol

Z bunkru na Dukle muzeum
Objekt RPG RE – dříve protiatomový 

kryt – zachovali nadšenci jako památku

strana 4

Ondrášek – pomoc v beznaději

NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty

se starají doma, odchází se tak lépe

strana 11
Šachta jako na dlani

Darkovské řídicí stanoviště POP vidí 

veškeré dění v dole na monitorech

strana 3
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Veleúspěch náborové kampaně

DARKOV – Vzácná návštěva zavítala 

12. října na Důl Darkov. Do porubu 

40 204 fáral předseda Českého báň-

ského úřadu Ivo Pěgřímek za do-

provodu generálního ředitele OKD 

Klause-Dietera Becka a dalších ma-

nažerů naší těžební společnosti.

Navštívený porub je vybaven 

technologií POP 2010, tj. sekce-

mi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem 

SL500 a porubovým dopravníkem 

PF 6/1042. Fárání se také zúčast-

nili za OBÚ v Ostravě předseda 

Libor Hroch a jeho zástupce Mar-

tin Štemberka a za OKD Ján Fabi-

án, ředitel pro rozvoj a strategii, 

Leo Bayer, provozní ředitel a Bo-

leslav Kowalczyk, ředitel Dolu 

Darkov.
Fárání bylo zaměřeno hlavně 

na kontrolu protiotřesových opat-

ření. Předseda ČBÚ se zajímal 

nejen o novou technologii POP 

2010, ale především o bezpečnost-

ní problematiku. Konstatoval, 

že nasazování nových komplexů 

spolu se zvětšováním profilu cho-

deb a zvyšování hmotnostního 

stupně chodbové výztuže je krok 

správným směrem při zajišťová-

ní bezpečnosti horníků. Nicméně 

poukázal i na nutnost řešit styk 

porub-chodba jiným způsobem, 

než je dosavadní praxe v OKD, 

a to hlavně kvůli zvětšující se cel-

kové ploše, kterou je nutno zajis-

tit. Generální ředitel OKD na to 

reagoval, že je to jeden z hlavních 

úkolů těžební společnosti, kte-

rý vychází ze strategie zvyšování 

bezpečnosti a výkonnosti porubů.

Po vyfárání Klaus-Dieter Beck 

a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména 

o otázkách bezpečnosti, hornické 

problematice a dalších investicích 

do oblasti bezpečnosti a nových 

technologií.
Na závěr se předseda ČBÚ a ge-

nerální ředitel OKD dohodli na dal-

ší inspekční prohlídce. Tentokrát 

do oblasti příprav, kdy by se měla 

fárat čelba s nejnovější razicí tech-

nikou, tj.  kombajn MR 340 se svor-

níkovacím zařízením. lb

Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí

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

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

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

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

a Eva  Vévodová (tlumočnice).
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Věc každého z nás

OSTRAVA – Při masiv-

ním zavádění programu 

trvalého zlepšování 

(Continuous Improve-

ment) si jistě řada z vás 

klade otázku, zda se tato iniciativa týká 

pouze důlních či výrobních pracovišť, 

anebo zahrnuje veškeré činnosti a orga-

nizační jednotky včetně administrativních 

útvarů správy společnosti. Odpověď vás 

asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti 

interního auditu funguje proces trvalého 

zlepšování na Správě OKD již několik let.

Interní audit OKD je tříčlenný útvar 

v přímé podřízenosti generálního ředitele, 

který se zabývá prováděním řady ujišťova-

cích a konzultačních auditů v OKD. Práce 

útvaru se řídí ročním plánem, který je 

vytvořen na základě analýzy rizik, námětů 

členů senior managementu a také členů 

výboru pro audit a dozorčí rady. Zjedno-

dušeně řečeno, pokud je třeba někoho 

ujistit o tom, že jsou dobře nastavené 

kontrolní mechanismy, případně pokud 

je potřeba poradit se zlepšením procesu, 

s novým organizačním uspořádáním či 

se zvýšením efektivity, využívá se k tomu 

často interní audit.

V roce 2009 se interní audit mimo jiné 

zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací 

a rekultivací, podílel se na iniciativě 

snižování zásob materiálu ve skladech, 

v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických 

aplikací informačního systému a zabýval 

se také centralizací osobní dopravy. Jen 

za prvních devět měsíců tohoto roku na-

vrhl interní audit více než 120 doporučení 

ke snížení rizik a zvýšení efektivity.

Zlepšování je však záležitostí každého 

z nás a já pevně věřím, že i vy můžete 

přispět k rozvoji naší společnosti.
Petr Hanzlík

vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD

Souhlas se státní podporou

španělskému uhlí

ŠPANĚLSKO – Evropská komise se rozhod-

la nevznést námitky proti plánu zpřístupnit 

v letech 2008-2010 uhelné rezervy, ani 

proti každoroční státní podpoře související 

s produkcí uhlí. Celková státní podpora, 

kterou Španělsko podpoří současnou 

produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR.

Na základě informací poskytnutých špa-

nělskými úřady Komise stanovila, že pomoc 

uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi 

produkčními náklady a výnosy těžebních 

jednotek. Španělsko pokračuje v redukci 

těžební kapacity svého uhelného průmyslu 

a s tím souvisejících státních podpor.

Komise dospěla k závěru, že navržená 

podpůrná opatření berou v ohled usta-

novení  Nařízení Rady EU č. 1407/2002 

týkající se Státních podpor uhelnému 

průmyslu a jsou proto slučitelná se správ-

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

Trvalé zlepšování?
Něco to do sebe má
Pilotní projekt optimalizace 

údržby při dobývání se zdařil,

teď to zkusí v jiném porubu

DARKOV – Projekt Continuous 

Improvement (CI) neboli Systém 

trvalého zlepšování se stal v dolech 

OKD největším pozdně letním hitem. 

Úspěšně odstartoval také na Dole 

Darkov. Povzbudivé jsou zejména 

výsledky projektu Optimalizace údržby 

v porubu 140 912 na závodě 2, který 

byl realizován v prvních dvou zářijo-

vých dekádách.

„Projekt se týkal optimalizace 

celého komplexu činností, od přípra-

vy techniky k těžbě, přes samotné 

dobývání až po odtěžení. Podíleli se 

na něm horníci v rubání, ale také 

elektrikáři, zámečníci-specialisté či 

obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně 

přispěl i vedoucí mechanik provozu 

rubání Antonín Míra, který zajistil 

nadstandardní dodávky náhrad-

ních dílů a pečlivě sledoval údržbu 

kombajnu. Důslednou koordinací 

všech navazujících činností každý 

člen kolektivu přesně věděl, co má 

dělat a celý výrobní proces vyzněl jako 

mistrovsky sehraný koncert. Je až 

škoda, že porub byl již dokopán a tím 

byl i celý projekt ukončen,“ zhodnotil 

vedoucí projektu CI na Dole Darkov 

Česlav Lincer.
Díky optimálnímu přístupu pracov-

níků k projektu a uplatnění prvků CI 

se průměrná doba provozu dobývací 

techniky prodloužila na plných 50 pro-

cent celkové pracovní doby (celorevír-

ní průměr je 30 procent – pozn. red.) 

a úměrně tomu se navýšilo i plnění 

výrobních ukazatelů. Denní těžba 

z porubu vzrostla ze srpnových 2100 

na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 

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

Ze světa

team:
Z P R AVODA J  S K U P I N Y  RW E  V  Č R
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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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červen 2009

číslo 3

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

Přestřižená pupeční šňůra  str. 10

Krizi navzdory  str. 12

srpen 2009

číslo 4

Z OneGTS do MyGTS  str. 4–5

Jedna GTS pro jeden JYSK  str. 8–9

Bezpečnost IP sítí  str. 11–12

říjen 2009

číslo 5

Počasí je naše  str. 11

Změna znamená příležitost  str. 12

Daruj krev s Noverou  str. 14

Během léta velká část našeho 

asistentského týmu změnila  

svůj rodinný stav. 

Kláro, Andreo, Veroniko, gratulujeme!

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

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

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

V roce 2010 jsme se umístili na 2. místě 
v prestižní soutěži ZLATÝ STŘEDNÍK za vydávané 
noviny HORNÍK, v kategorii Nejlepší interní noviny.
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Extraligový tým v Havlíčkově Brodě chce 
pomoci propagaci stolního tenisu v kraji
Od začátku nové sezony 
má Vysočina o jednu 
nejvyšší ligovou soutěž 
víc. V extralize družstev 
mužů ve stolním tenisu 
ji reprezentuje nově 
utvořené družstvo STEN 
marketing HB Ostrov 
Havlíčkův Brod.
Nevystupuje v pozici ustrašeného nováč-
ka, naopak se netají ambicemi bojovat 
o republikový titul.

Hvězdou týmu je v současnosti nej-
úspěšnější český stolní tenista, repre-
zentant a účastník pěti olympijských her 
Petr Korbel. Po jeho boku bude bojovat 
Slovák čínského původu Bai He a další 
slovenský hráč Kristián Kobes. Čtvrtým 
hráčem je manažer družstva Jan Hrn-
čiřík, díky jehož iniciativě a spolupráci 
s havlíčkobrodským oddílem HB Ostrov 
se podařilo na Vysočinu poprvé v histo-
rii kraje přivést nejvyšší soutěž ve stol-
ním tenisu.

Iniciátoři projektu věří, že se díky ex-
tralize v Havlíčkově Brodě podaří zvýšit 
zájem sportovní veřejnosti o stolní tenis 
v regionu a zvednout jeho úroveň. Vždyť 
Vysočina má v republikovém měřítku sil-
né hráčské zázemí, ale vyšší soutěže tu 

chybějí. V konkurenci všech krajů má jen 
jedno zastoupení ve třetí lize mužů a jed-
no ve druhé lize žen. Obě dvě soutěže se 
letos hrají v Jihlavě.

Do Havlíčkova Brodu se liga vrací 
po mnoha letech, ačkoliv místní oddíl 

stolního tenisu při TJ Jiskra vychovává už 
léta kvalitní hráče. V devadesátých letech 
to byli například bronzový medailista 
z mistrovství Evropy juniorů Petr Polyak 
a kadetská reprezentantka Bohdana Po-
lívková nebo v současnosti kadetský vice-
mistr republiky Jan Pluhař.

Do dějin stolního tenisu se na konci 
sedmdesátých let zapsaly sestry Šilhá-
novy z Chotěboře, Blanka je šestinásob-
nou mistryní republiky a pětinásobnou 
medailistkou na mistrovství Evropy. Po-
chází odtud i momentálně největší talent 
Vysočiny, Tomáš Málek, juniorský repre-
zentant, několikanásobný mistr republi-
ky a člen reprezentačního centra mládeže 
v Praze.

Také žďárský region má silné zázemí, 
reprezentují ho především dva extraligo-
ví hráči – František Kanta, juniorský mi-
str Evropy z roku 1986, nyní hraje za DTJ 
Hradec Králové a junior Vojtěch Štrof 
za Baník Havířov.

Nejmladší ženský stolní tenis na Vy-
sočině reprezentuje Edita Studenovská 
z Jiskry Humpolec, která v sezoně 2010 
až 2011 získala titul mistryně republiky 
ve čtyřhře mladších žákyň.

text: Milan Pilař  foto: Martin Pluhař

S úřadem v zádech proti šikaně
Kraj Vysočina hodlá finančně podpo-
řit programy primární prevence. Vychá-
zí z výsledků výzkumu, který mezi žáky 
osmých ročníků probíhal v září na téměř 
šedesáti základních školách regionu. Po-
dle výzkumu se totiž děti setkávají se ši-
kanou především ve školním prostředí. 
„Velice potěšující bylo zjištění, že navzdo-
ry často zmiňované krizi rodiny a neutě-
šenosti mezigeneračních vztahů to byli 

právě rodiče a prarodiče, koho děti ozna-
čily jako osoby, jimž by se svěřily se svým 
problémem,“ upozornil sociolog Daniel 

Hanzl z Empirického centra Vysočiny.
Podle druhého zářijového výzkumu 

„Sekundární analýza dat – dotazník pro 

ředitele a školní metodiky prevence zá-
kladních škol Kraje Vysočina“ trápí ško-
ly v oblasti prevence rizikového chování 
především nedostatek financí, školy by 
ocenily také prohloubení spolupráce s ro-
dinou. Závěrečné zprávy z obou výzkumů 
najdou zájemci na webových stránkách 
projektu na Sociálním portálu Kraje Vy-
sočina v sekci „Projekty kraje financova-
né z EU“. text: Petr Švanda

Vysočina bude hostit 
republikový šampionát 
juniorů v šachu
Juniorské mistrovství ČR v šachu se 
uskuteční na Vysočině od 25. listopadu 
do 1. prosince a hostit ho bude hotel 
Slunce v Havlíčkově Brodě. „Jedná se 
o největší šachovou akci na Vysočině 
v roce 2012, předpokládáme účast více 
než stovky hráček a hráčů, kteří budou 
usilovat o tituly přeborníků ČR a po-
stupová místa na světový a evropský 
šampionát a Mistrovství Evropské unie 
v šachu,“ uvedl Václav Paulík, předseda 
Krajského šachového svazu na Vysočině.

Mistrovství se zúčastní nejlepší junior-
ky a junioři ČR, kteří si vybojovali postup 
z krajských přeborů, přímo postupující a ti, 
kteří splňují podmínky a obdrží divokou 
kartu. Hráči se utkají ve čtyřech kategoriích 
děvčat a chlapců do 18 let a 20 let. Vyso-
činu budou reprezentovat krajští přebor-
níci a další nadějní hráči, kteří mají šance 
na přední umístění. „Největší šance se 
dávají Štěpánu Seidlovi z Gambitu Jihlava, 
Petru Walkovi z Náměště nad Oslavou, pře-
kvapit mohou ale také Vítek Veselý z Jiskry 
Havlíčkův Brod, Vít Kratochvíl z TJ Náměšť 
nad Oslavou,“ dodává Václav Paulík.

V rámci republikového mistrovství se 
uskuteční i jednodenní turnaj pro žáky 
do šestnácti let, tradiční Pribináček, které-
ho se loňského roku zúčastnilo 106 dětí.

Mistrovství se uskuteční za podpory 
Kraje Vysočina a dalších sponzorů. Hlav-
ním partnerem je Pribina – TPK, pod je-
jímž názvem se akce uskuteční. Po celou 
dobu turnaje mohou zájemci zápolení 
mladých šachistů kdykoli navštívit.

text: Milan Pilař  foto: archiv Václava Paulíka

Přijeďte fandit na 
Mistrovství světa v biatlonu!

Začátkem příštího roku, přesně od 7. do 17. února 2013, 
se v Novém Městě na Moravě uskuteční Mistrovství světa 
v biatlonu. Tento velký mezinárodní závod nabídne skvě-
lý sportovní zážitek a přivítá závodníky světové úrovně, 
jako jsou Bjoerndalen, Svendsen či bratři Fourcadeové. 

 „Znovu je reálné pořádat akci této velikosti tak za deset až 
patnáct let,“ říká Jiří Hamza, předseda organizačního výboru 
mistrovství světa. „Proto je třeba užít si každý den,“ nabádá pří-
znivce sportu, který kombinuje běžecké lyžování se střelbou. 
A právě tím je závod velmi atraktivní, navíc do hry mohou kro-
mě výkonnosti závodníků vstoupit i jiné faktory, jako jsou sníh 

či povětrnostní podmínky, které mohou na střelnici nečekaně 
zatočit nejen s větrem, ale i s výsledky. 

Závody se uskuteční na tratích biatlonového areálu u hotelu 
Ski. Vysočina Arena je v současnosti jedním z nejmodernějších 
zimních středisek pro běžecké sporty, biatlon a horská kola ve 
střední Evropě. „Zdejší trať není lehká. Není zde moc míst na 
odpočinek, ze začátku kola se hodně stoupá a trať je dost čle-
nitá“, potvrzuje Jaroslav Soukup, jeden z  nejlepších českých 
reprezentantů. Bude se tedy na co těšit!  

Vstupenky na mistrovství světa jsou již v prodeji. Všechny dů-
ležité informace najdete na o� ciálních webových stránkách 
mistrovství světa www.biathlonnmnm.cz. 

Navštivte o� ciální web MS v biatlonu na adrese

www.biathlonnmnm.cz

16/2
sobota

Štafeta muži
Start v 15:15

17/2
neděle

Hromadný 
start ženy
Start v 12:00

Hromadný 
start muži
Start v 15:00

13/2
středa

Individuální 
závod ženy
Start v 17:15

14/2
čtvrtek

Individuální 
závod muži
Start v 17:15

15/2
pátek

Štafeta ženy
Start v 17:15

7/2
čtvrtek

Smíšená štafeta
2× 6 km, 2× 7,5 km
Start v 17:30

9/2
sobota

Sprint muži
Start v 13:00

Sprint ženy
Start v 16:15

10/2
neděle

Stíhací závod muži
Start v 13:00

Stíhací závod ženy
Start v 16:15

Program šampionátu:

Slovák čínského původu Bai He nastupuje společně s Petrem Korbelem, Kristiánem Kolesem a Janem 
Hrnčiříkem v dresu havlíčkobrodského týmu, který má v extralize nejvyšší ambice.

Vítek Veselý z Jiskry Havlíčkův Brod je 
velkou nadějí Vysočiny na republikovém 
mistrovství juniorů.

Petr Walek je krajským přeborníkem 
Vysočiny juniorů 2012, tím si zajistil postup 
do polofinále Mistrovství ČR juniorů.
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